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INHOUD VAN DE ARRESTEN 

A 

AANHANGKG GEDING 
Be grip. 
Aanhangigheid onderstelt dat identie

ke vorderingen tegelijkertijd aanhangig 
zijn gemaakt bij verschillende rechte_rs; 
van aanhangigheid kan geen sprake z1jn 
tussen vorderi:o.gen waarvan de ene door 
een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid en de andere door de 
aandeelhouders van die vennootschap 
zijn ingesteld. (Art. 29 Ger.W.) 

21 oktober 1992 1218 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST 

HOOFDSTUK I. - Daad 
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). 
Mdeling 2. - Medeaansprakelijkheid 

van getroffene. 
Mdeling 3. - Verscheidene daders -

Hoofdelijkheid. 
Mdeling 4. - Ouders. 
Mdeling 5. - Meesters - Aangestelden. 
Mdeling 6. - Onderwijzers. 

Afdeling 7. - Krankzinnigen. 
Afdeling 8. - Rechtspersonen. 
Mdeling 9. - Staat en overheid. 
Mdeling 10. - Zaken. 
Afdeling 11. - Gebouwen. 
Afdeling 12. - Dieren. 

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

van vormen. 
Mdeling 2. - Beoordelingsbevoegdheid 

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

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

ten en grootte. 
Mdeling 5. - Billijkheid (krankzinni-

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

HOOFDSTUK V. - Overeenkomsten en 
reg res 

Afdeling 1. - Verzekering - Indeplaats-
stelling. 

Mdeling 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). 
Mdeling 9. - Allerlei. 

HOOFDSTUK VII. -Samenloop va:n· 
aansprakelijkheid van verschillende 
aard 

Mdeling 1. - Enkelvoudige en complexe 
aansprakelijkheid. 

Afdeling 2. - Aansprakelijkheid uit en 
buiten overeenkomst. 

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

Mdeling 1. - Fout in 't algemeen. 

1. - Daad - Fout in 't algemeen 
Ongeval - Fouten van twee partijen 
Verdeling van de aansprakelijkheid 
Beoordeling door de rechter - Toetsing 
door het Hof. 

De rechter beoordeelt op onaantastba
re wijze de ernst van de respectieve fou
ten van de bij een ongeval betrokken 
partijen en bepaalt op grand daarvan ie
ders aansprakelijkheid voor de door het 
ongeval veroorzaakte schade, maar het 
Hof van Cassatie gaat na of de door de 
rechter op onaantastbare wijze vastge
stelde feiten de gevolgen wettigen die hij 
er in rechte uit afleidt, met name of die 
gevolgtrekkingen noch het wettelijk be
grip fout noch dat van oorzakelijk ver
band miskennen. (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

8 oktober 1992 1177 
Mdeling 2. 

Mdeling 3. 

Mdeling 4. 

Nalatigheid. 

Opzet. 

Misdrijf. 

HOOFDSTUK II 
OORZAAK 

Mdeling 1. - Begrip - Beoordeling 
door de rechter. 

2. - Oorzaak - Begl"ip - Beoordeling 
door de rechter - Twijfel over oorzake
Jijk verband. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing van de rechter die een bestuur
der gedeeltelijk aansprakelijk verklaart 
voor de schade ten gevolge van een aan
rijding op grand dat de schade zonder de 
fout van de bestuurder mogelijkerwijze 
niet op dezelfde wijze zou zijn ontstaan. 
(Art. 1382 B.W.) 

17 februari 1992 563 

3. - Oorzaak - Rechtstreekse of on
rechtstreekse oorzaak. 

Als in een vonnis geen fout wordt ten 
laste gelegd van een persoon, behoeft 
niet te worden nagegaan of er een oorza
kelijk verband bestaat iussen diens ge
drag en de schade. (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

10 juni 1992 952 
Mdeling 2. - (On)middellijke oorzaak. 

4. - Oorzaak - Onmiddellijke oor
zaak - Verkeersongeval - Alcoholin-

toxicatie van de bestuurder - Risico
aanvaarding door de passagier - Voor
waarde. 

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

27 oktober 1992 1255 
Mdeling 3. - Overmacht. 

HOOFDSTUK III 
HERSTELPLICHT 

Mdeling 1. - Dader (voor eigen daad). 

Mdeling 2. - Medeaansprakelijkheid 
van getroffene. 

5. - Herstelplicht - Medeaansprake
lijkheid van de getroffene - Zaken -
Gebrek van de zaak - Bewaarder -
Aansprakelijkheid - Getroffene - Fout 
- Gevolg. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing van de rechter waarin deze, 
enerzijds, een oorzakelijk verband tus
sen het gebrek van een zaak en de scha
de, en anderzijds, een door de getroffene 
begane fout aanwijst maar de bewaarder 
van die zaak veroordeelt om de schade 
volledig te vergoeden, zonder dat hij 
vaststelt dat de schade, ook zonder de 
fout van de getroffene, zou ontstaan zijn, 
zoals zij zich heeft voorgedaan. (Art. 
1384, eerste lid B.W.) 

26 maart 1992 720 

6. - Herstelplicht - Medeaansprake
lijkheid van getroffene - Ernst van de 
respectieve fouten - Criteria - Omvang 
van de te voorziene schade. 

De rechter kan, bij de beoordeling van 
de ernst van de fout van een bestuurder 
en, bijgevolg, van zijn aandeel in de aan
sprakelijkheid voor het ongeval, reke
ning houden met het feit dat een auto
mobilist moet voorzien dat zijn fouten 
aanzienlijker schade kunnen veroorza
ken dan de fouten van een voetganger. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

8 oktober 1992 1177 
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Afdeling 3. - Verscheidene daders 
Hoofdelijkheid. 

7. - Herstelplicht- Verscheidene da
ders - Heling van voorwerpen aflwm
stig van een dieistal - Schade - Alge
hele vergoeding - Ve1·eisten. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing waarbij de rechter de heler van 
een deel van de gestolen voorwerpen tot 
algehele vergoeding van de door de be
stolene geleden schade veroordeelt, zon
der daarbij vast te stellen dat de samen
lopende fouten van de daders van afzon
derlijke misdrijven elk tot de volledige 
schade hebben bijgedragen. (Artt. 1382 
en 1383 B.W.) 

20 november 1991 245 

8. - Herstelplicht - Verscheidene da
ders - Hoofdelijkheid - Aansprakelijk
heid in solidum - Onderlinge betrekkin
gen tussen de medeschuldenaars - Wet
telijke indeplaatsstelling - Gelaedeerde 
- Gesubrogeerde schuldenaar. 

lndien de rechter twee personen in so
lidum aansprakelijk buiten overeen
komst verklaart, die heiden jegens de ge
laedeerde tot schadevergoeding zijn ge
houden, zonder dat hij daarbij vaststelt 
dat zij in hun onderlinge betrekkingen 
van art. 1251, 3o, B.W. zijn afgeweken, 
kan hij niet beslissen dat een van beiden 
geen deel van de schade zal dragen. 

9 maart 1992 643 

9. - Herstelplicht - Verscheidene da
ders - Hoofdelijkheid - Samenloop 
van de onderscheidene fouten - Vrijwa
ring voor de volledige schadevergoeding. 

Wanneer de rechter oordeelt dat de 
schade het gevolg is van de samenloop 
van de onderscheidene fouten van ver
scheidene daders en dat ieder van hen 
ten opzichte van de benadeelde tot volle
dige schadevergoeding gehouden is, kan 
hij, zo hij geen contractueel bedongen 
vrijwaring vaststelt, niet beslissen dat in 
hun onderlinge verhouding een der da
ders gehouden zal zijn de anderen in de
zelfde mate te vrijwaren, zonder meteen 
het oorzakelijk verband tussen de fout 
van deze laatsten en de schade te nege
ren. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

25 september 1992 1141 
Afdeling 4. - Ouders. 

Afdeling 5. - Meesters - Aangestelden. 

Afdeling 6. Onderwijzers. 

Afdeling 7. 

Afdeling B. 

Krankzinnigen. 

Rechtspersonen. 

Afdeling 9. - Staat en overheid. 

10. - Herstelplicht - Staat en over
heid - Gemeente - Wegen - Rijksweg 
- Veiligheid van de weggebruikers. 

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

10 oktober 1991 138 

11. - Herstelplicht - Staat - Open
baar domein - Privatieve ingebruikne
ming - Exoneratiebeding. 

De overheid die eenzijdig het privatie
ve gebruik van het openbaar domein toe
staat, kan de grenzen van de verleende 
vergunning bepalen en, inzonderheid, bij 
het verlenen van de vergunning, haar 
aansprakelijkheid beperken ten aanzien 
van de schade die zou kunnen ontstaan 
doordat het voordeel dat de vergunning
houder uit de verleende vergunning 
haalt, tijdelijk of definitief door haar toe
doen vervalt. 

6 december 1991 315 

12. - Herstelplicht - Staat en over
heid - Begrip. 

De Staat is, zoals de burgers, onder
worpen aan rechtsregels, inzonderheid 
van die welke betrekking hebben op de 
vergoeding van schade ten gevolge van 
fouten waardoor de subjectieve rechten 
en de wettige belangen van personen 
worden aangetast. (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

19 december 1991 364 

13. - Herstelplicht - Staat en over
heid - Schadeverwekkende lout van 
een orgaan - Voorwaarden voor de aan
sprakelijkheid van de Staat. 

De schadeverwekkende fout van een 
orgaan van de Staat stelt deze, in de re
gel, rechtstreeks aansprakelijk op basis 
van de artt. 1382 en 1383 B.W., wanneer 
het orgaan binnen de grenzen van zijn 
wettelijke bevoegdheden heeft gehandeld 
of ieder redelijk en voorzichtig mens 
moet aannemen dat het orgaan binnen 
die grenzen heeft gehandeld .. 

19 december 1991 364 
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14. - Herstelplicht - Staat - Schade 
ten gevolge van een lout van de Staat of 
van zijn organen in de openbare dienst 
van de rechtsbedeling - Begrip. 

De beginselen van de scheiding der 
machten, van de onafhankelijkheid van 
de Rechterlijke Macht en van de magis
traten ervan, alsmede van het gezag van 
het rechterlijk gewijsde, houden niet in 
dat de Staat in het algemeen ontheven 
zou zijn van zijn verplichting om op ba
sis van de artt. 1382 en 1383 B.W. de 
schade te vergoeden die door zijn fout of 
door die van een zijner organen aan der
den is veroorzaakt in de openbare dienst 
van de rechtsbedeling, met name bij het 
verrichten van handelingen die het 
rechtstreekse voorwerp zijn van de 
rechtsprekende functie. 

19 december 1991 364 

15. - Herstelplicht - Staat - Schade 
ten gevolge van een lout van de Staat of 
van zijn organen in de openbare dienst 
van de rechtsbedeling - Aansprakelijk
heid van de Staat niet noodzakelijk uit
gesloten door de regels inzake verhaal 
op de rechter. 

De artt. 1140 tot 1147 Ger.W. houdende 
regeling van de procedure inzake ver
haal op de rechter wijken van de ge
meenrechtelijke regeling in de artt. 1382 
en 1383 B.W. slechts af voor wat de per
soonlijke aansprakelijkheid van de rech
ters en de ambtenaren van het O.M. be
treft; daaruit valt niet af te leiden dat de 
Staat nooit aansprakelijk zou zijn op ba
sis van die bepalingen van het B.W., 
wanneer, in de gevallen waarin verhaal 
op de rechter mogelijk is of buiten die 
gevallen, een rechter of een ambtenaar 
van het O.M. in de uitoefening van zijn 
ambt een schadeverwekkende fout heeft 
begaan. 

19 december 1991 364 

16. - Herstelplicht -- Staat Scha-
deverwekkende lout van een orgaan -
Omstandigheden waardoor de aanspra
kelijkheid van de Staat niet noodzakelijk 
wordt uitgesloten. 

De aansprakelijkheid van de Staat 
wordt niet noodzakelijk uitgesloten om
dat de aansprakelijkheid van zijn orgaan 
zelf voor de schadeverwekkende hande
ling die het heeft verricht, niet in het ge
drang kan komen ten gevolge van de 
schadeverwekkende handeling die het 
heeft verricht, ofwel omdat het orgaan 
niet bekend is, ofwel omdat de handeling 
niet als een fout van het orgaan kan 
worden aangemerkt wegens een onover-

komelijke dwaling van dit orgaan of een 
andere hem eigen grand van ontheffing 
van aansprakelijkheid, ofwel omdat die 
handeling wei een fout is maar het or
gaan persoonlijk ontheven is van de aan
sprakelijkheid waartoe ze aanleiding kan 
geven. (Artt. 1382 en 1333 B.W.) 

19 december 1991 364 

17. - Herstelplicht - Staat - Scha
deverwekkende lout van een rechter of 
een ambtenaar van het O.M - Voor
waarden voor de aansprakelijkheid van 
de Staat. 

In de huidige stand van de wetgeving 
kan de Staat op basis van de artt. 1382 
en 1383 B.W., in de regel, aansprakelijk 
worden verklaard voor de schade ten ge
volge van een door een rechter of een 
ambtenaar van het O.M. begane fout, 
wanneer die magistraat binnen de gren
zen van zijn wettelijke bevoegdheden 
heeft gehandeld of ieder redelijk en 
voorzichtig mens moet aannemen dat hij 
binnen die grenzen heeft gehandeld; in
dien die handeling het rechtstreekse 
voorwerp is van de rechtsprekende 
functie, is de vordering tot vergoeding 
van de schade echter, in de regel, slechts 
ontvankelijk als de litigieuze akte bij 
een in kracht van gewijsde gegane be
slissing ingetrokken, gewijzigd, vernie
tigd of herroepen is wegens schending 
van een gevestigde rechtsnorm en der
halve geen gezag van gewijsde meer 
heeft; binnen die grenzen is de aanspra
kelijkheid van de Staat voor een schade
verwekkende handeling van de Rechter
lijke Macht niet strijdig met grondwette
lijke of wettelijke bepalingen, en even
min onverenigbaar met de beginselen 
van de scheiding der machten en van 
het gezag van het rechterlijk gewijsde, 
of met de onafhankelijkheid van de Rech
terlijke Macht en van de magistraten 
ervan, die de bepalingen van het Gerech
telijk Wetboek betreffende de procedure 
inzake verhaal op de rechter willen 
beschermen. 

19 december 1991 364 

18. - Herstelplicht - Staat - Scha
deverwekkende lout van een recl1ter of 
een ambtenaar van het O.M waarvoor 
de Staat aansprakelijk is - Wettelijke 
onmogelijkheid om een magistraat per
soonlijk aansprakelijk te stellen - Geen 
aantasting van de onafhankelijkheid van 
de Rechterlijke Macht en van de magis
traten erva11. 

W anneer de Staat op basis van de artt. 
1332 en 1383 B.W. aansprakelijk kan 
worden gesteld voor de schade ten gevol-
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ge van een door een rechter of een amb
tenaar van het O.M. begane fout, is de 
onafhankelijkheid van de Rechterlijke 
Macht en van de magistraten ervan 
blijkbaar voldoende gewaarborgd door 
de wettelijke onmogelijkheid om magis
traten persoonlijk aansprakelijk te stel
len buiten de gevallen waarin zij straf
rechtelijk zijn veroordeeld en de geval
len waarin verhaal op de rechter moge
lijk is. 

19 december 1991 364 

19. - He1·stelplicht - Staat en over
heid - Rechtsopvolging van de Staat 
door de gemeenschappen en gewesten -
Hangende gerechtelijke procedures. 

Rechtsgedingen in verband met de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid zijn 
begrepen in de verplichtingen die de ge
westen hebben overgenomen ter zake 
van de hun toegekende bevoegdheden bij 
de wet van 8 aug. 1988 tot wijziging van 
de bijzondere wet 8 aug. 1980 tot hervor
ming der instellingen. (Art. 61, § 1, eerste 
lid, Financieringswet 16 jan. 1989). 

24 april 1992 803 
Afdeling 10. - Zaken. 

20. - Herstelplicht - Zaken - Ge
brek van de zaak - Begrip. 

Uit de omstandigheid dat het defect 
van een zaak veroorzaakt is door het ge
bruik dat de beweerder van de zaak er
van heeft gemaakt, volgt als zodanig niet 
dat die zaak geen gebrek vertoont. (Art. 
1384, eerste lid, B.W.) 

20 september 1991 75 

21. - Herstelplicht - Zaken - Ge
brek van de zaak - Begrip. 

Een zaak is door een gebrek aangetast 
wanneer zij een abnormaal kenmerk 
vertoont. (Art. 1384, eerste lid, B.W.) 

28 november 1991 284 

22. - Overeenkomst - Herstelplicht 
- Zaken - Gebrek van de zaak - Be
grip. 

Uit de enkele omstandigheid dat de 
vloer van een kelder glad was « doordat 
een botermalaxeur stond, die juist in 
werking was >>, kan niet worden afgeleid 
dat die keldervloer een abnormaal ken
merk vertoonde. (Art. 1384, eerste lid.) 

28 november 1991 284 

23. - Herstelplicht - Zaken - Aan
sprakelijkileid voor de daad van een 
zaak die men onder zijn bewaring heeft 
- Gebrek van de zaak - Begrip. 

Uit het gedrag van de zaak kan de 
rechter niet wettig besluiten tot het be-

staan van een gebrek van de zaak, waar
voor degene die ze onder zijn bewaring 
heeft aansprakelijk is, dan indien hij el
ke andere oorzaak dan het gebrek uit
sluit. (Art. 1384, eerste lid, B.W.) 

28 februari 1992 620 

24. - Herstelplicht - Zaken Ge-
brek van de zaak - Begrip. 

Een zaak lijdt aan een gebrek als zij 
een abnormaal kenmerk vertoont, waar
door zij in bepaalde omstandigheden 
schade kan veroorzaken; niet vereist is 
dat het gebrek van de zaak uitsluitend 
een blijvend of aan de zaak zelf inherent 
element is. (Art. 1384, eerste lid, B.W.) 

3 september 1992 1061 

Afdeling 11. - Gebouwen. 

25. - Herstelplicht - Gebouwen -
Instorting - Verzuim van onderhoud -
Aansprakelijkheid van de eigenaar -
Bewijs. 

Hij die vergoeding vordert voor de 
door de instorting van een gebouw ver
oorzaakte schade moet enkel, benevens 
het bestaan van de schade, bewijzen dat 
de verweerder eigenaar is van dat ge
bouw, dat de schade is veroorzaakt door 
de instorting ervan en dat de instorting 
zelf te wijten is aan een verzuim van on
derhoud of aan een gebrek in de bouw; 
de eigenaar blijft aansprakelijk ook al 
bewijst hij dat het verzuim van onder
houd niet aan zijn schuld, maar wel aan 
een vreemde oorzaak te wijten is. (Art. 
1386 B.W.) 

17 december 1992 1445 
Afdeling 12. - Dieren. 

HOOFDSTUK IV 
SCHADE 

Afdeling 1. - Begrip - Onderscheiding 
van vormen. 

Afdeling 2. - Beoordelingsbevoegdheid 
- Raming, peildatum. 

26. - Schade - Peildatum. 
Hoewel het recht op vergoeding ont

staat op de dag van het overlijden van 
de getroffene, komt de schade wegens 
derving van het gedeelte van diens be
drijfsinkomsten pas mettertijd tot stand. 

11 september 1991 25 

27. - Schade - Beoordelingsbevoegd
heid - Raming - Bestaan en omvang 
van de schade - Raming ex aequo et 
bono - Voorwaarden. 

De feitenrechter beoordeelt het be
staan en de omvang van de door een on
rechtmatige daad veroorzaakte schade 
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en raamt het bedrag van de vergoeding 
voor het volledig herstel ervan; hij kan 
de schade ex aequo et bono ramen mits 
hij de reden aangeeft waarom de door de 
getroffene voorgestelde berekeningswijze 
niet kan worden aangenomen en tevens 
vaststelt dat het niet mogelijk is de scha
de, zoals hij deze heeft omschreven, an
ders te bepalen. (Art. 97 Gw.; artt. 1382, 
1383 B.W.) 

23 oktober 1991 180 

28. - Schade - Raming - Vergoe
ding - Aanpassing - Begrip. 

De compensatoire interest vergoedt de 
schade voortvloeiend uit de vertraging in 
de schadeloosstelling, terwijl de aanpas
sing een berekeningswijze is die wordt 
toegepast om rekening te houden met de 
vermindering van de koopkracht van het 
geld; het zijn twee verschillende cor
rectieven, ook al houden beide verband 
met een tijdsverloop. (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

6 november 1991 218 

29. - Schade - Beoordelingsbevoegd
heid - Gevolg. 

De rechter beoordeelt in feite en bin
nen de perken van de conclusies van de 
partijen, de omvang van de door de on
rechtmatige daad veroorzaakte schade, 
alsmede het bedrag van de desbetreffen
de vergoeding; op grond van die bevoegd
heid kan hij rekening houden met de 
aangepaste provisionele vergoedingen 
die zijn gestort, alsook met de interest 
op die bedragen, als hij van oordeel is 
dat ze strekten tot gedeeltelijke vergoe
ding van de schade en dat het aldus 
vastgestelde bedrag de geleden schade 
volledig vergoedt. (Arii. 1382 en 1383 
B.W.) 

6 november 1991 218 

30. - Schade - Raming. 
Degene aan wie schade is berokkend 

heeft, in de regel, recht op volledige ver~ 
goeding van de door hem geleden scha
de; hij is niet verplicht om de schade zo
veel mogelijk te beperken noch om een 
deel van de schade te doen dragen door 
een derde die er buiten staat. (Artt. 1382 
en 1383 B.W.) 

14 mei 1992 855 

31. - Schade - Raming. 
De artt. 1382 en 1383 B.W. verplichten 

degene door wiens fout aan een ander 
schade is veroorzaakt, die schade inte
graal te vergoeden, wat impliceert dat de 
benadeelde teruggeplaatst wordt in de 
toestand waarin hij zou zijn gebleven, in-

dien de fout waarover hij zich beklaagt, 
niet was gepleegd. 

23 december 1992 1466 

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

32. - Schade - Materiele schade -
Elementen en grootte - Overlijden van 
het slachtoffer - Overlevende echtge
noot- Vermindering van eigen invalidi
teitsuitkering. 

Wettig verantwoord is het arrest dat 
oordeelt dat de vermindering van eisers 
eigen Z.I.V.-uitkering haar rechtsoorzaak 
niet vindt in het misdrijf waarvan haar 
in een ongeval omgekomen echtgenote 
het slachtoffer was, op grond dat die ver
mindering voortvloeit uit wettelijke en 
reglementaire bepalingen krachtens wel
ke eiser sedert het overlijden van zijn 
echtgenote niet meer kan worden be
schouwd als een werknemer met een 
persoon ten laste. (Artt. 1382 en 1333 
B.W.) 

8 oktober 1991 128 

33. - Schade Materiele schade -
Elementen en grootte - Materiele be
roepsschade. 

Nu de door het slachtoffer van een 
misdrijf ontvangen werkloosheidsuitke
ringen geen gevolg zijn van het misdrijf, 
kunnen zij niet worden afgetrokken van 
de vergoeding die de dader van het mis
drijf aan het slachtoffer verschuldigd is. 

28 april 1992 816 

34. - Schade - Materiele schade -
Bestanddelen en omvang - Beschadigd 
voertuig - B.T. W. 

Wanneer een voertuig in een ongeval 
is beschadigd, heeft de schadelijder in 
beginsel recht op het bedrag dat nodig is 
om de herstelling te kunnen Iaten uitvoe
ren; als de schadelijder geen B.T.W.
plichtige is, is die belasting begrepen in 
het bedrag dat voor die herstelling nodig 
is. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

5 mei 1992 834 

35. - Schade - Materiele schade -
Arbeidsgeschiktheid - Vermindering -
Be grip. 

De materiele schade ten gevolge van 
de vermindering van de arbeidsonge
schiktheid van de getroffene bestaat in 
de vermindering van zijn waarde op de 
arbeidsmarkt en, eventueel, ook in de 
noodzaak van een grotere krachtinspan
ning bij het volbrengen van zijn normale 
beroepswerkzaamheden. 

21 oktober 1992 1221 



-13-

36. - Schade - Materiele schade -
Vergoeding - Arbeidsongeval - Blij
vende arbeidsongeschiktheid - Licha
melijke schade - Wettelijke vergoeding 
- Vergoeding naar gemeen recht - Cu
mulatie - Voorwaarde. 

W anneer de getroffene van een ar
beidsongeval vergoeding naar gemeen 
recht vordert van de lichamelijke schade 
wegens blijvende arbeidsongeschiktheid 
is de rechter ertoe gehouden na te gaan 
of en in hoeverre de volgens het gemeen 
recht berekende vergoeding hoger is dan 
de door de arbeidsongevallenverzekeraar 
voor dezelfde schade toegekende vergoe
ding. (Art. 46, § 2, tweede lid, Arbeidson
gevallenwet.) 

21 oktober 1992 1221 

37. - Schade - Materiele schade -
Elementen en grootte - Beschadigd 
voertuig - B.T. W. 

W anneer een voertuig in een ongeval 
is beschadigd, heeft de schadelijder in 
beginsel recht op het bedrag dat nodig is 
om de herstelling uit te voeren, ongeacht 
of hij de herstelling al dan niet heeft uit
gevoerd of doen uitvoeren; als de schade
lijder geen B.T.W.-plichtige is, is die be
lasting begrepen in het bedrag dat voor 
die herstelling nodig is. (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

23 december 1992 1466 
Afdeling 4. - Morele schade - Elemen

ten en grootte. 

Afdeling 5. - Billijkheid (krankzinni
gen). 

Afdeling 6. - Rente. 

38.- Schade- Interest- Compensa
toire interest - Aanvangsdatum. 

Wanneer de rechter compensatoire in
terest ingaande op de dag van het onge
val toekent op een vergoeding wegens 
schade die zich geleidelijk en over ver
schillende jaren voordoet, kent hij die in
terest toe voor periodes die aan het ont
staan van de schade voorafgaan en kent 
hij dus een vergoeding toe voor niet ge
leden schade. (Art. 1382 B.W.) 

11 september 1991 25 

39. - Schade - Rente - Compensa
toire interest - Begrip. 

De compensatoire interest vergoedt de 
schade voortvloeiend uit de vertraging in 
de schadeloosstelling, terwijl de aanpas
sing een berekeningswijze is die wordt 
toegepast om rekening te houden met de 
vermindering van de koopkracht van het 
geld; het zijn twee verschillende cor-

rectieven, ook al houden beide verband 
met een tijdsverloop. (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

6 november 1991 218 

40. - Schade - Compensatoire inte
rest - Aanmaning tot betaling. 

Betaling van compensatoire interest op 
geldsommen toegekend tot vergoeding 
van schade uit onrechtmatige daad ver
eist geen aanmaning tot betaling. (Artt. 
11.53, 1382 en 1383 B.W.) 

7 november 1991 224 

41.- Schade- Rente- Betaling van 
een voorschot - Gevolg voor het bereke
nen van de compensatoire interest. 

Door bij het vaststellen van de aan
vang van de compensatoire interest reke
ning te houden met de datum waarop ge
deeltelijke betaling van de schadevergoe
ding geschiedde, heeft de rechter de 
vordering van de schuldenaar om op het 
betaalde voorschot « crediteursintres
ten » toe te kennen, ingewilligd. 

10 november 1992 1295 
Afdeling 9. - Allerlei. 

42. - Schade - Allerlei - Plicht voor 
de getroffene de schade te beperken -
Fout van een gemeente bij een openbare 
verpachting - Vordering tot schadever
goeding tegen de gemeente - Instand
houding van de schade door de handel
wijze van de eiser. 

Wanneer een gemeente bij een open
bare verpachting een fout heeft begaan 
die aan een gegadigde schade heeft be
rokkend doordat die aldus onregelmatig 
tot opbod genoodzaakt werd, is naar 
recht verantwoord de beslissing waarbij 
de rechter de eis tot schadevergoeding 
van die gegadigde afwijst op grond van 
redenen waardoor hij te kennen geeft 
dat de aangevoerde schade, onder de 
concrete omstandigheden van de zaak, 
uitsluitend is blijven voortbestaan door 
de handelwijze van de schade-eiser. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

25 oktober 1991 192 

HOOFDSTUK V 
OVEREENKOMSTEN EN REGRES 

Afdeling 1. - Verzekering - Indeplaats
stelling. 

Afdeling 2. - Bedingen van uitsluiting. 

Afde!ing 3. - Regres. 

HOOFDSTUK VI 
BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID 

Afdeling 1. - Zie : Hoofdstuk III. 



Afdeling 2. 

Afdeling 3. 

Afdeling 4. 

Zie : Hoofdstuk III. 

Zie : Hoofdstuk III. 

Burenhinder. 

43. - Burenhinder - Nadeel berok
kend door de exploitatie van een hinder
Jijke inrichting zonder vergunning - Be
voegdheid van de J"echtbank om de 
sluiting van de inrichting te bevelen. 

Niet naar recht verantwoord is het 
vonnis dat de beklaagde schuldig ver
klaart aan exploitatie zonder vergunning 
van een hinderlijk bedrijf doch niette
min beslist dat er geen gronden zijn om 
de sluiting van de onderneming te beve
len, nu de rechtbank die sluiting niet 
kan bevelen. 

29 oktober 1991 200 

44. - Bijzondere aansprakelijkheid -
Burenhinder - Verplichting tot vergoe
ding van de abnormale burenhinder -
Voorwaarden - Begrip. 

lemand kan tot vergoeding van de 
aangeklaagde abnormale burenhinder 
gehouden zijn van het ogenblik a£ dat 
hij zelf of door een tussenpersoon, door 
een daad, een nalatigheid of door enige 
gedraging die burenhinder heeft veroor
zaakt. (Art. 544 B.W.) 

7 december 1992 1388 
Afdeling 5. (Opgeheven.) 

Afdeling 9. - Allerlei. 

HOOFDSTUK VII 
SAMENLOOP VAN AANSPRAKELIJKHEID 

VAN VERSCHILLENDE AARD 

45. - Samenloop van aansprakelijk
heid - Aansprakelijkheid uit 'en buiten 
overeenkomst - Contractuele tout -
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
- Voorwaarde. 

Hij die een contractuele fout begaat, 
kan jegens derden niet extracontractueel 
aansprakelijk zijn, indien die tekortko
ming aan de contractuele verplichtingen 
niet terzelfder tijd en los van het con
tract schending oplevert van de voor een
ieder geldende algemene zorgvuldig
heidsverplichting. (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

26 maart 1992 722 
Afdeling 1. - Enkelvoudige en complexe 

aansprakelijkheid. 

Afdeling 2. - Aansprakelijkheid uit en 
buiten overeenkomst. 

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

ENZ.) 

14-

ADOPTIE 

Vorm - Beslissing door de rechtbank 
- Hoger beroep - Behandeling in raad
kamer. 

De behandeling in raadkamer van het 
hoger beroep tegen een vonnis waarbij 
de rechtbank uitspraak doet over een 
adoptie met toepassing van art. 353 B.W., 
is niet op straffe van nietigheid voorge
schreven. (Artt. 353, § 5, B.W. en 860 
Ger.W.) 

22 juni 1992 1012 

ADVOCAAT 
1. - Tuchtraad van beroep van de Or

de van Advocaten - Beslissing van de 
tuchtraad van beroep van de Orde van 
Advocaten op een hager beroep van een 
raad van de Orde - Art. 1068, Ger. W. -
Toe te passen wettelijke bepaling. 

De bepalingen van art. 1068 Ger.W. lui
dens welke hoger beroep tegen een eind
vonnis of tegen een vonnis alvorens 
recht te doen het geschil zelf aanhangig 
maakt bij de rechter in hoger beroep, 
zijn van toepassing op het hoger beroep 
tegen een beslissing van een tuchtraad 
van de Orde van Advocaten, dat voor de 
tuchtraad van beroep van die Orde is ge
bracht. (Artt. 2 en 1068 Ger.W.) 

21 november 1991 255 

2. - Beslissing van een raad van de 
Orde - Hoger beroep - Devolutieve 
kracht van het hager beroep - Grenzen. 

Het hoger beroep tegen een tuchtrech
telijke beslissing van een raad van de 
Orde van Advocaten maakt wei de zaak 
zelf bij de tuchtraad van beroep aanhan
gig, maar de betrokken advocaat en de 
procureur-generaal moeten toch de per
ken bepalen waarbinnen de tuchtraad 
van beroep over de aan de raad van de 
Orde voorgelegde geschillen uitspraak 
moet doen. (Art. 1068 Ger. W.) 

21 november 1991 255 

3. - Rechterlijke beslissing - Berus
ting - Geldigheid - Voorwaarde. 

Berusting van een partij in een rech
terlijke beslissing kan niet worden afge
Ieid uit brieven van de advocaat van die 
partij, wanneer deze aan haar raadsman 
geen bijzondere volmacht had gegeven 
om in die beslissing te berusten. (Art. 
1045 Ger.W.) 

16 januari 1992 432 

4.- Raad van de Orde van Advocaten 
- Advies - Schijn van partijdigheid -
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Gevolg t.a.v. het recl1t op een eerl1jke be
handeling van zijn zaak. 

Uit de enkele omstandigheid dat het 
door de raad van de Orde van Advocaten 
aan de rechterlijke instantie gegeven ad
vies van partijdigheid zou kunnen wor
den verdacht, valt niet af te leiden dat 
de zaak niet eerlijk werd behandeld, in 
de zin van art. 6.1 E.V.R.M.; zulks is in
zonderheid het geval wanneer partijen 
zich over de beweerde partijdigheid na
der hebben kunnen verklaren. 

12 maart 1992 663 

5.- Raad van Orde van Advocaten
Advies gevraagd door een rechterlijke in
stantie - Art. 459, tweede lid, Ger. W: -
Toepasselij khei d. 

Art. 459, tweede lid, Ger.W. is niet van 
toepassing op een raad van de Orde van 
Advocaten, die een raadgevend advies 
moet geven op een verzoek van een 
rechterlijke instantie waarbij een geschil 
over de honoraria van een advocaat aan
hangig is. 

12 maart 1992 663 

6. - Tucht - Begroting van ereloon 
- Aard van de maatregel. 

De beslissing waarbij de raad van de 
Orde het ereloon van een advocaat ver
mindert en teruggave beveelt, zonder 
een tuchtstraf op te leggen, is geen be
slissing in tuchtzaken waartegen hoger 
beroep openstaat. (Art. 459, tweede lid, 
en 468 Ger.W.) 

9 oktober 1992 1188 

7. - Raad van de Orde - Kennisne
ming van tuchtzaken - Regel betreffen
de de organisatie van de tuchtgerechten 
- Openbare orde. 

De regel dat de raad van de Orde van 
Advocaten kennis neemt van de tuchtza
ken door toedoen van de stafhouder is 
van wezenlijk belang voor de rechtsbede
ling en raakt de openba.re orde. (Art. 475 
Ger.W.) 

9 november 1992 1287 

8. - Raad van de Orde - Kennisne
ming van tuchtzaken. 

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

9 november 1992 1287 

AFPALING 

Deskundigenonderzoek 
Verdeling tussen partijen. 

Kesten -

De bepaling van art. 646 B.W. luidens 
welke de afpaling geschiedt op gemene 
kosten, heeft enkel betrekking op de kos
ten verbonden aan de afscheiding of ei
genlijke afpaling en niet op de kosten 
van het deskundigenonderzoek naar de 
grensscheiding. 

23 oktober 1992 1241 

AFSTAMMING 
Vordering van de moeder Fan het na

tuurlijk kind tot uitkering van onder
houds- en bevallingskosten - Art. 340, c, 
B. W: (oud) - Wet van 31 maart 1987 -
Werking in de t1jd. 

De wet van 31 maart 1987 betreffende 
de afstamming heeft de vordering van de 
moeder, strekkende tot vergoeding van 
de bevallingskosten en van de kosten 
van eigen onderhoud gedurende vier we
ken na de bevalling, afgeschaft en heeft 
geen overgangsmaatregel bepaald; de 
vordering gebaseerd op het vroegere art. 
340, c, B.W. heeft een indemnitair karak
ter zodat in de regel de wet die toepasse
lijk is op het ogenblik waarop het scha
deverwekkend feit zich heeft voorge
daan, bepaalt of er a! dan niet een 
vergoeding verschuldigd is. 

15 november 1991 241 

AFSTAND 

HOOFDSTUK I. Rechtsvordering 

HOOFDSTUK II. - Geding 

HOOFDSTUK III. - Proceshandeling 

HOOFDSTUK I 
RECHTSVORDERING 

1. - Door een misdrijf veroorzaakte 
schade - Vordering tot herstel ingesteld 
voor de burgerlijke rechtbank - Burger
lijke-partJjstelling voor de strafrechter
Gevolg. 

Uit het enkele feit dat de partij, aan 
wie door een misdrijf schade werd be
rokkend, zich burgerlijke partij stelt 
voor de strafrechter, valt niet met zeker
heid af te leiden dat ze afstand heeft ge
daan van haar vordering tot vergoeding 
van dezelfde schade ingesteld voor de 
burgerlijke rechtbank. 

3 november 1992 1272 

HOOFDSTUK II 
GEDING 



HOOFDSTUK III 
PROCESHANDELING 

2. - Burgerlijke zaken - Afstand van 
hoger beroep - Gevolg. 

W anneer de afstand van het hoger be
roep rechtsgeldig is gedaan en de tegen
partij deze aanvaardt, geeft de rechter er 
akte van en kan hij geen uitspraak meer 
doen over het hoger beroep. (Artt. 822, 
825, 826 en 1042 Ger.W.) 

4 december 1992 1385 

AFSTAND VAN RECHT 

Bewijs. 
Afstand van een recht wordt niet ver

moed en kan enkel worden afgeleid uit 
feiten die voor geen andere uitlegging 
vatbaar zijn. 

19 december 1991 369 

AMBTENAAR 
1. - Rustpensioen - Onderscheiden 

pensioenregelingen - Enig pensioen -
Toekenning - Berekening - Wijze. 

Uit de artt. 2 en 3 wet van 14 april 
1965 tot vaststelling van een zeker ver
band tussen de onderscheiden pensioen
regelingen van de openbare sector, blijkt 
dat de macht of het « organisme » waar
door het rustpensioenstelsel wordt be
heerd waaraan het personeelslid het 
laatst onderworpen was, het enig rust
pensioen toekent en vereffent met toe
passing van haar eigen regels inzake 
toekenning en berekening, onder het in 
art. 3, slotalinea, gemaakte voorbehoud, 
doch met inaanmerkingneming van alle 
diensten zonder onderscheid die rechten 
kunnen verlenen op het pensioen in de 
door andere besturen of instellingen be
heerde pensioenregelingen, waaraan het 
personeelslid onderworpen was. 

3 september 1992 1065 

2. - Statuut of arbeidsovereenkomst. 
De rechter beslist niet wettig dat een 

gemeente en een personeelslid door een 
arbeidsovereenkomst verbonden zijn op 
de enkele grond dat de gemeente niet de 
bedoeling had de toestand van het perso
neelslid statutair te regelen. (Art. 1 Ar
beidsovereenkomstenwet.) 

5 oktober 1992 1171 

3. - Samenspanning van ambtenaren 
- Misd1·ijf - Art. 233 Sw. - Bestandde
Jen. 

Art. 233 Sw. dat personen of lichamen 
die met enig gedeelte van het openbaar 

16-

gezag bekleed zijn, straft wanneer ze 
met andere ambtenaren maatregelen be
ramen die in strijd zijn met de wetten of 
met koninklijke besluiten, is niet van 
toepassing op ambtenaren die ofwel on
der elkaar ofwel met andere openbare 
ambtenaren samenspannen om de more
le integriteit van een persoon bij derden 
in opspraak te brengen. 

18 november 1992 1317 

ANATOCISME 
Art. 1154 B. W. - Interest op vervallen 

interest van kapitalen - Vereisten -
Gerechtelijke aanmaning - Begrip -
Gevolg. 

Vervallen interest van kapitalen kan 
slechts interest opbrengen ofwel ten ge
volge van een gerechtelijke aanmaning 
ofwel ten gevolge van een bijzondere 
overeenkomst, mits de aanmaning of de 
overeenkomst betrekking heeft op inte
rest die ten minste voor een geheel jaar 
verschuldigd is; de neerlegging van een 
conclusie ter griffie kan worden be
schouwd als een handeling die gelijk
waardig is aan de bij art. 1154 B.W. ver
eiste gerechtelijke aanmaning, wanneer 
in die conclusie de aandacht van de 
schuldenaar wordt gevestigd op de kapi
talisatie van de interest; niet naar recht 
verantwoord is de beslissing die interest 
op vervallen interesten toewijst voor een 
periode die voorafgaat aan het neerleg
gen ter griffie van de conclusie waarbij 
zulks voor het eerst is gevorderd. (Art. 
1154 B.W.) 

17 januari 1992 436 

ARBEID 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 
(sociale documenten) 

HOOFDSTUK II. - Arbeids- en rusttij
den 

HOOFDSTUK III. Vrouwen 

HOOFDSTUK IV. - Jongeren 

HOOFDSTUK V. - Gezondheid en vei
ligheid 

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



HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN (SOCIALE DOCU

MENTEN) 

1. - Algemene begrippen - Werkne
mer van vreemde nationaliteit - Min
derjarige - Personeel statuut. 

In de regel is het personeel statuut 
van de minderjarige met vreemde natio
naliteit van toepassing inzake leerplicht 
en derhalve inzake arbeid en werkloos
heid. (Art. 1 wet van 29 juni 1983; art. 
144 Werkloosheidsbesluit; art. 6 Arbeids
wet.) 

25 november 1991 264 

HOOFDSTUK II 
ARBEIDS- EN RUSTTIJDEN 

2. - Arbeids- en l'Usttijden - Arbeids
duur - Ter beschikking van de werkge
ver zijn - Begrip. 

De werknemer is niet ter beschikking 
van de werkgever gedurende de dagen 
en uren die buiten de voor hem geldende 
werktijdregeling vallen, ook al wordt die 
regeling pas enkele dagen te voren door 
de werkgever vastgesteld. (Art. 19, eerste 
lid, Arbeidswet.) 

16 maart 1992 682 

HOOFDSTUK III 
VROUWEN 

HOOFDSTUK IV 
JONGEREN 

HOOFDSTUK V 
GEZONDHEID EN VEILIGHEID 

3. - Gezondheid en veiligheid - Ar
beidsbescherming - A.R.A.B. - Ru
briek 3 (16} van littera A, hoofdstuk II, 
B, titel I - Afstandsbepaling « op min
der dan 300 m van een woongebied ,, -
Draagwijdte. 

De bepaling van rubriek 3 (16) in litte
ra A van hoofdstuk II, B, van titel I van 
het Algemeen Reglement voor de Ar
beidsbescherming krachtens welke ver
gunningsplichtig zijn onder meer inrich
tingen bestemd voor het fokken en het 
vetmesten van gevogelte en voor de pro
duktie van eieren, die, naar gelang van 
de ontwerp-gewestplannen, eventueel 
aangevuld door gemeentelijke plannen, 
gevestigd zijn 1o in de woongebieden 
met een landelijk karakter en 2° in de 
agrarische gebieden, bosgebieden en 
groengebieden op minder dan 100 m van 
een woonuitbreidingsgebied of op minder 
dan 300 m van een woongebied, en die 
meer dan 500 stuks hebben, dient begre-

17-

pen te worden in die zin dat de afstands
bepaling « op minder dan 300 m van een 
woongebied , geldt ten opzichte van een 
woongebied, ook al is het een woonge
bied met een landelijk karakter. 

3 september 1991 1 

4. - Gezondheid en veiligheid 
Diensthoofd veiligheid - Verwijdering 
uit de functie - Procedure. 

De door art. 833.2.1 A.R.A.B. voorge
schreven procedure om een diensthoofd 
veiligheid uit zijn functie te verwijderen, 
geldt alleen ten aanzien van het dienst
hoofd dat met naleving van dezelfde pro
cedure is aangewezen. 

5 oktober 1992 1168 

5. - Gezondheid en veiligheid - Ar
beidsbescherming- A.R.A.B., art 453.15 
- Draagwijdte. 

Het voorschrift van het v66r K.B. 2 
jan. 1991 geldende art. 453.15 A.R.A.B., 
dat de werknemer verplicht een veilig
heidsgordel of -harnas te dragen dat 
vastgehecht wordt zo dicht mogelijk bij 
de ophanginrichting van de inrichting, 
betekent niet dat de werknemer moet 
vastgehaakt zijn aan de montagekooi 
waarin hij zich bevindt, doch wel nabij 
de ophanginrichting waarmee deze kooi 
is vastgehecht aan de hijskraan. 

3 november 1992 1276 

HOOFDSTUK VI 
BIJZONDERE REGELINGEN {BOUW, DIA

MANT, HAVEN, AMBACHTEN EN NE
RINGEN 

ARBEIDSONGEVAL 

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

HOOFDSTUK II. - Toepassingssfeer -
Personen 

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

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

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

HOOFDSTUK VIII. - Verzekering 

HOOFDSTUK IX. - Overheidspersoneel 
(bijzondere regels) 

HOOFDSTUK X. - Rechtspleging 

HOOFDSTUK XIX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN - GEZAGSVER

HOUDING- AARD VAN DE WET 

1. - Algemene begrippen - Aard van 
de wet - Bepalingen betreffende vorde
ringen tegenover de aansprakelijke der
de. 

De bepalingen van de Arbeidsongeval
lenwet betreffende de rechten die de ge
troffene of zijn rechthebbenden en de ge
subrogeerde arbeidsongevallenverzeke
raar kunnen doen gelden tegenover de 
voor het ongeval aansprakelijke derde, 
zijn niet van openbare orde of van dwin
gend recht. (Artt. 46 en 47 Arbeidsonge
vallenwet.) 

20 januari 1992 441 

2. - Aard van de wet - Bepalingen 
betreffende vorderingen tegenover de 
aansprakelijke derde. 

De bepalingen van de Arbeidsongeval
lenwet betreffende de rechten die de ge
troffene of zijn rechthebbenden en de ge
subrogeerde arbeidsongevallenverzeke
raar kunnen doen gelden tegenover de 
voor het ongeval aansprakelijke derde, 
zijn niet van openbare orde of van dwin
gend recht. (Artt. 46 en 47 Arbeidsonge
vallenwet.) 

5 oktober 1992 1166 

HOOFDSTUK II 
TOEPASSINGSSFEER- PERSONEN 

3. - Toepassingssfeer - Verzet tegen 
de toepassing van de wet - Werknemer 
- Nietigheid van de arbeidsovereen
lwmst. 

De werknemer kan zich geenszins op 
nietigheid van de arbeidsovereenkomst 
beroepen om zich tegen de toepassing 
van de Arbeidsongevallenwet te verzet
ten. (Art. 6, § 1, Arbeidsongevallenwet.) 

21 oktober 1991 172 

18-

4. - Toepassingssfeer - Personen -
Zeelieden - Schip dat onder de vlag van 
een Lid-Staat E.G. vaart. 

De toepassing van de Arbeidsongeval
lenwet op zeelieden die werkzaam zijn 
aan boord van een zeeschip dat onder de 
vlag van een Lid-Staat E.G. vaart, kan 
niet worden uitgesloten op grond dat zij 
deel uitmaken van de bemanning van 
een schip dat niet onder Belgische vlag 
vaart. (Art. 76 Arbeidsongevallenwet; art. 
14, lid 2, c, E.E.G.-verordening 1408/71 
Sociale Zekerheid.) 

4 mei 1992 826 

HOOFDSTUK III 
ARBEIDSONGEVAL (BEGRIP, BESTAAN, 

BEWIJS) 

5. - Bestaan - Letsel - Mogelijk
heid van een Jetsel - Bewijs. 

Een arbeidsongeval vereist, in de re
gel, het bestaan van een letsel en niet 
van de mogelijkheid van een letsel; het 
staat aan de getroffene of zijn recht
hebbenden het bestaan van dat letsel 
aan te tonen. (Artt. 7 en 9 Arbeidsonge
vallenwet.) 

21 december 1992 1457 

HOOFDSTUK IV 
WEG NAAR EN VAN HET WERK (BEGRIP,. 

BESTAAN, BEWIJS) 

6. - Weg naar en van het werk - Ge
lijkgestelde trajecten - Begrip. 

De opsomming van de trajecten die 
art. 8, § 2, Arbeidsongevallenwet met de 
weg naar en van het werk gelijkstelt, 
kan niet worden uitgebreid tot de tra
jecten die de werknemer niet aflegt van
uit de plaats waar hij werkt, of die geen 
rechtstreeks verband hebben met het 
ontstaan, de uitvoering of de beeindiging 
van de arbeidsovereenkomst. 

13 april 1992 777 

7.- Weg naar en van het werk- Ge
lijkgestelde trajecten - Inning van het 
loon. 

Met de weg naar en van het werk 
wordt niet gelijkgesteld het traject dat 
de werknemer aflegt om naar zijn ver
blijfplaats te gaan vanuit de plaats waar 
hij geld heeft afgehaald van de rekening 
waarop zijn loon is gestort, ook al is hij 
naar die plaats vertrokken vanuit de 
plaats waar hij werkt. (Art. 8, § 2, 4o, Ar
beidsongevallenwet.) ' 

13 april 1992 777 

8. - Weg naar en van het werk -
Normaal traject - Omweg. 



-19-

Het traject dat de werknemer aflegt 
om zich van zijn verblijfplaats te bege
ven naar de plaats waar hij werkt, en 
omgekeerd, blijft normaal, in de zin van 
art. 8, § 1, tweede lid, Arbeidsongevallen
wet, indien de door de werknemer ge
maakte omweg onbeduidend is, indien 
hij weinig belangrijk is en te verant
woorden door een wettige reden, of in
dien hij wel belangrijk is, maar aan 
overmacht te wijten is. 

13 april 1992 777 

9. - Ongeval op de weg van en naar 
het werk - Ongeval te wijten aan de 
schuld van de werkgever of van een der 
aangestelden - Geen verhaal van de ar
beidsongevallenverzekeraar, die de for
faitaire vergoedingen aan de getroffenen 
heeft betaald, op de verzekerde werkge
ver. 

De arbeidsongevallenverzekeraar die 
de arbeidsongevallenvergoeding heeft be
taald aan de getroffene van een ongeval 
op de weg naar en van het werk, dat te 
wijten is aan de schuld van de werkge
ver of van een zijner aangestelden, kan 
tegen de door hem verzekerde werkge
ver geen verhaal uitoefenen. (Artt. 22 
Verzekeringswet en 47 Arbeidsongeval
lenwet.) 

8 september 1992 1086 

HOOFDSTUK V 
SCHADE 

10. - Schade - Beslissing van het 
strafgerecht - Beslissing van het ar
beidsgerecht - Gezag van het strafrech
telijk gewijsde t.a.v. de burgerlijke rech
ter. 

Het gezag van het strafrechtelijk ge
wijsde t.a.v. de burgerlijke rechter dat, 
in de regel, verbonden is aan de vaststel
lingen inzake de omvang van de schade 
in geval van een misdrijf waarvan de 
schade een bestanddeel is en waarvan 
de kwalificatie en de straf verandert 
naar gelang van de omvang van het na
deel, geldt niet voor het arbeidsgerecht 
dat te beslissen heeft op een vordering 
tot betaling van wettelijke vergoedingen 
inzake arbeidsongevallen. (Art. 74, eerste 
lid, Arbeidsongevallenwet.) 

12 oktober 1992 1192 

HOOFDSTUK VI 
AANSPRAKELIJKHEID 

Mdeling 1. - Medewerkers of meester. 

11. - Aansprakelijkheid - Werkgever 
Vergoeding volgens het gemene recht 

- Voorwaarden. 

De getroffene en zijn rechthebbenden 
kunnen, volgens het gemene recht, van 
de werkgever, diens lasthebber of aange
stelde, de in art. 46, § 2, tweede lid, Ar
beidsongevallenwet bedoelde vergoeding 
niet vorderen tenzij de werkgever, zijn 
lasthebber of aangestelde het arbeidson
geval opzettelijk heeft veroorzaakt, de 
werkgever opzettelijk een ongeval heeft 
veroorzaakt dat een arbeidsongeval tot 
gevolg heeft of het ongeval zich voordoet 
op de weg naar en van het werk. (Art. 
46, § 1, 1°, 3°, 5°, en § 2, tweede lid Ar
beidsongevallenwet.) 

26 september 1991 95 

12. - Aansprakelijkheid - Werkgever 
- Vordering tegen de lasthebber of aan
gestelde van de werkgever - Mogelijk
heid. 

Het slachtoffer van een arbeidsongeval 
en zijn rechthebbenden kunnen van de 
lasthebber of aangestelde van de werk
gever, op de schade aan goederen na, 
geen schadevergoeding vorderen tenzij 
de lasthebber of aangestelde van de 
werkgever het arbeidsongeval opzettelijk 
heeft veroorzaakt of wanneer het onge
val zich voordeeld op de weg naar en 
van het werk. (Art. 46, § 1, 3° en 5°, Ar
beidsongevallenwet.) 

5 mei 1992 835 
Mdeling 2. - (Opgeheven.) 

Mdeling 3. - Derde. 

13. - Aansprakelijkheid - Samenlo
pende fouten - Gedeeltelijke aansprake
Jijkheid van een derde - Rechtsvorde
ring van de arbeidsongevallenverzeke
raar - Indeplaatsstelling - Grenzen. 

Bij gedeeltelijke aansprakelijkheid van 
een derde voor een arbeidsongeval wordt 
de rechtsvordering van de arbeidsonge
vallenverzekeraar tegen deze derde en
kel beperkt door het bedrag van de scha
deloosstelling die de getroffene of zijn 
rechthebbenden in het gemene recht 
kunnen verkrijgen. (Artt. 46 en 47 Ar
beidsongevallenwet.) 

10 januari 1992 406 

HOOFDSTUK VII 
VERGOEDING 

Mdeling 1. - Basisloon. 

14. - Vergoeding - Basisloon - Be
roepsvoetballer. 

Het basisloon van de beroepsvoetballer 
wordt bepaald op grond van het forfai
tair vastgestelde bedrag dat toepasselijk 
was op het ogenblik van het ongeval; la
tere wijzigingen van het alsdan geldende 
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bedrag komen niet in aanmerking. (Art. 
34 Arbeidsongevallenwet.) 

17 februari 1992 572 

:1.5. - Vergoeding - Basisloon - Te
rugbetaling van verplaatsingskosten -
ll!fobiliteitsvergoeding. 

Voor de toepassing van de Arbeidson
gevallenwet wordt als loon beschouwd de 
mobiliteitsvergoeding bedoeld in art. 31, 
§ 2, C.A.O. 30 juni 1980 betreffende de ar
beidsvoorwaarden in het bouwbedrijf, al
gemeen verbindend verklaard bij K.B. 3 
april 1981. (Art. 35, tweede lid, Arbeids
ongevallenwet.) 

22 juni 1992 1014 

Afdeling 2. Arbeidsongeschiktheid 
(wedertewerkstelling). 

16. - Vergoeding - Arbeidsonge
schiktheid - Gedekte schade. 

De krachtens de Arbeidsongevallenwet 
toegekende vergoedingen wegens ar
beidsongeschiktheid dekken de schade 
die bestaat in het verlies of de verminde
ring van het vermogen om, door het ver
richten van arbeid, inkomsten te verwer
ven die tot levensonderhoud kunnen 
bijdragen. (Art. 22 en 23 Arbeidsongeval
lenwet). 

18 mei 1992 878 

17. - Vergoeding Arbeidsonge-
schiktheid - Gedekte schade. 

De krachtens de Arbeidsongevallenwet 
toegekende vergoedingen wegens ar
beidsongeschiktheid dekken de schade 
die bestaat in het verlies of de verminde
ring van het vermogen om, door het ver
richten van arbeid, inkomsten te verwer
ven die tot het levensonderhoud kunnen 
bijdragen. (Artt. 22 en 23 Arbeidsonge
vallenwet.) 

5 oktober 1992 1167 

Afdeling 3. - Dodelijk ongeval. 

Afdeling 4. - Cumulatie en verbod. 

18. - Vergoeding - Samenloop en 
verbod - Wettelijke vergoedingen 
Vergoeding volgens het gemene recht
Samenloop - Aansprakelijkheid van de 
werkgever - Voorv.ra,:~rden. 

De getroffene en zijn rechthebbenden 
kunnen, volgens het gemene recht, van 
de werkgever, diens lasthebber of aange
stelde, de in art. 46, § 2, tweede lid, Ar
beidsongevallenwet bedoelde vergoeding 
niet vorderen tenzij de werkgever, zijn 
lasthebber of aangestelde het arbeidson
geval opzettelijk heeft veroorzaakt, de 
werkgever opzettelijk een ongeval heeft 

veroorzaakt dat een arbeidsongeval tot 
gevolg heeft of het ongeval zich voordoet 
op de weg naar en van het werk. (Art. 46, 
§ 1, 1°, 3°, 5o, en§ 2, tweede lid, Arbeidson
gevallenwet.) 

26 september 1991 95 

19.- Vergoeding- Cumulatie en ver
bod - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
- Lichamelijke schade - Vergoeding 
naar gemeen recht - Wettelijke vergoe
ding - Dezelfde schade. 

De volgens het gemeen recht toege
kende vergoeding van de materiiHe scha
de ten gevolge van de vermindering van 
de arbeidsongeschiktheid van de getrof
fene heeft betrekking op dezelfde licha
melijke schade als die welke wordt ge
dekt door de vergoedingen die krachtens 
de Arbeidsongevallenwet worden toege
kend voor de daarmee overeenkomende 
tijdvakken van gedeeltelijke tijdelijke ar
beidsongeschiktheid. (Art. 46, § 2, tweede 
lid, Arbeidsongevallenwet.) 

21 oktober 1992 1221 

20. - Vergoeding - Cumulatie en ver
bod - Blijvende arbeidsongeschiktheid 
- Lichamelijke schade - Wettelijke 
vergoeding - Vergoeding naar gemeen 
recht - Cumulatie - Voorwaarde. 

W anneer de getroffene van een ar
beidsongeval vergoeding naar gemeen 
recht vordert van de lichamelijke schade 
wegens blijvende arbeidsongeschiktheid 
is de rechter ertoe gehouden na te gaan 
of en in hoeverre de volgens het gemeen 
recht berekende vergoeding hager is dan 
de door de arbeidsongevallenverzekeraar 
voor dezelfde schade toegekende vergoe
ding. (Art. 46, § 2, tweede lid, Arbeidson
gevallenwet.) 

21 oktober 1992 1221 
Afdeling 9. - Allerlei. 

21. - Vergoeding - Allerlei - Uitoe
fening van de uit de arbeidsongevallen
wet voortvloeiende rechten - Rechtsvor
dering tot betaling van de bij die wet 
bepaalde vergoedingen - Verjaring -
Stuiting - Vo1·dering gesteund op een 
andere rechtsgrond - Rechtsvordering 
tegen de werkgever. 

Krachtens de Arbeidsongevallenwet 
kunnen de uit die wet voortvloeiende 
rechten weliswaar niet tegen de werkge
ver van de getroffene worden uitgeoe
fend, maar daaruit volgt niet dat de ver
jaring van de rechtsvordering tot beta
ling van de bij die wet bepaalde vergoe
dingen niet kan worden gestuit door een 
op een andere rechtsgrond gesteunde 
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rechtsvordering tot betaling wegens het 
arbeidsongeval, die door de getroffene of 
de rechthebbende tegen de werkgever is 
ingesteld. (Artt. 70, tweede zin, en 73 Ar
beidsongevallenwet.) 

7 december 1992 1389 

HOOFDSTUK VIII 
VERZEKERING 

HOOFDSTUK IX 
OVERHEIDSPERSONEEL (BIJZONDERE RE

GELS} 

HOOFDSTUK X 
RECHTSPLEGING 

22. - Rechtspleging - Verjaring 
Fonds voor Al·beidsongevallen - Terug
vordering van onverschuldigde vergoe
dingen - Wijziging van de graad van ar
beidsongeschiktheid. 

W anneer de getroffene zij n verbintenis 
niet nakomt het Fonds voor Arbeidson
gevallen te verwittigen dat een vonnis de 
graad van zijn arbeidsongeschiktheid 
heeft verminderd, verjaart de vordering 
van het Fonds tot terugbetaling van de 
vergoedingen die als gevolg van die ver
mindering v66r de datum van het vonnis 
onverschuldigd werden verkregen, niet 
na vijf jaar maar na drie jaar. (Artt. 
60bis, § 2, en 69, eerste en tweede lid, Ar
beidsongevallenwet.) 

17 februari 1992 566 

23. - Rechtspleging Verjaring -
Fonds voor Arbeidsongevallen - Terug
vordering van onverschuldigde vergoe
dingen - Schorsing en stuiting. 

Art. 70 Arbeidsongevallenwet, dat de 
wijze van schorsing en stuiting regelt 
van de verjaring bepaald in art. 69, vindt 
ook toepassing op de verjaring van de in 
artikel 60bis, § 2, bedoelde rechtsvorde
ringen van het Fonds voor Arbeidsonge
vallen tot terugvordering van onverschul
digde vergoedingen. 

17 februari 1992 566 

24. - Rechtspleging - Kosten - Cas
satieberoep - Roekeloos geding. 

W anneer het Hof oordeelt dat het cas
satieberoep dat op vordering van een 
door een arbeidsongeval getroffene is in
gesteld, roekeloos en tergend is, veroor
deelt het eiser in de kosten. (Art. 68 Ar
beidsongevallenwet.) 

30 maart 1992 734 

25. - Rechtspleging Verjaring -
Stuiting - Rechtsvordel'ing tot betaling 
van de bij de Arbeidsongevallenwet be-

paalde vergoedingen - Vroegere vorde
ring gesteund op een andere rechtsgrond 
- Rechtsvordering tegen de werkgever. 

Krachtens de Arbeidsongevallenwet 
kunnen de uit die wet voortvloeiende 
rechten weliswaar niet tegen de werkge
ver van de getroffene worden uitgeoe
fend, maar daaruit volgt niet dat de ver
jaring van de rechtsvordering tot beta
ling van de bij die wet bepaalde vergoe
dingen niet kan worden gestuit door een 
op een andere rechtsgrond gesteunde 
rechtsvordering tot betaling wegens het 
arbeidsongeval, die door de getroffene of 
de rechthebbende tegen de werkgever is 
ingesteld. (Artt. 70, tweede zin, en 73 Ar
beidsongevallenwet.) 

7 december 1992 1389 

26. - Rechtspleging Kosten -
Rechtsvordering van de getroffene of de 
rechthebbende tegen het Fonds voor Ar
beidsongevallen. 

Art. 68 Arbeidsongevallenwet, luidens 
hetwelk, behalve wanneer de eis roeke
loos en tergend is, de kosten van alle 
vorderingen gesteund op deze wet, ten 
laste vallen van de verzekeraar, is toe
passelijk op de rechtsvordering van een 
getroffene of de rechthebbende tegen het 
Fonds voor Arbeidsongevallen. 

7 december 1992 1389 

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. 

Zie afdeling 3 e.v. 
Zie afdeling 3 e.v. 
Opzegging. 
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Afdeling 4. 
Afdeling 5. 
Afdeling 6. 

den. 

Opzeggingsvergoeding. 
Uitwinningsvergoeding. 

- Ontslag om dringende re-

Afdeling 7. - Andere wijzen van beein-
diging. 

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

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
AARD VAN DE WET - TOEPASSINGS

SFEER 

1. - Toepassingssfeer - Overheids
personeel - Gemeente. 

De rechter beslist niet wettig dat een 
gemeente en een personeelslid door een 
arbeidsovereenkomst verbonden zijn op 
de enkele grond dat de gemeente niet de 
bedoeling had de toestand van het perso
neelslid statutair te regelen. (Art. 1 Ar
beidsovereenkomstenwet.) 

5 oktober 1992 1171 

2. - Aard van de wet -Art. 102 Ar
beidsovereenkomstenwet - Rente. 

Art. 102 Arbeidsovereenkomstenwet, 
volgens hetwelk de opzeggingsvergoe
ding en de uitwinningsvergoeding van de 
handelsvertegenwoordiger van rechtswe
ge rente opbrengen vanaf de datum van 
het einde van de arbeidsovereenkomst, 
is een dwingende wetsbepaling ten voor
dele van de werlmemer, niet van de 
werkgever. 

30 november 1992 1363 

3. - Toepassingssfeer Huisarbei-
ders. 

De Arbeidsovereenkomstenwet is niet 
toepasselijk op de arbeidsovereenkomst 
voor huisarbeiders (1). (Art. 1 Arbeids
overeenkomstwet.) 

30 november 1992 1372 
Afdeling 1. (Opgeheven.) 

Afdeling 2. - (Opgeheven.) 

HOOFDSTUK II 
BEGRIP BESTAANSVEREISTEN 

VORM 

Afdeling 1. - Begrip en bestaansvereis
ten. 

4. - Bestaansvereisten - Duur -
Verbintenis voor het leven - Verbod -
DTaagwijdte. 

Strijdig met de openbare orde en mits
dien nietig is het beding dat de uitoefe
ning door de werkgever van het recht tot 

eenzijdige beeindiging van de arbeids
overeenkomst, behoudens wegens drin
gende reden, onmogelijk maakt. (Art. 
1780 B.W.; art. 7 Arbeidsovereenkomsten
wet.) 

30 september 1991 108 

5. - Bedienden - Begrip - Bestaans
vereisten - Toestemming - Seculiere 
priester - Godsdienstleraar. 

Uit algemene beschouwingen over de 
verplichtingen van een seculiere priester 
tegenover zijn bisschop en over het be
ginsel van de scheiding van Kerk en 
Staat, vermag de rechter niet af te lei
den dat een seculiere priester, als gods
dienstleraar, zijn toestemming niet heeft 
kunnen geven om een arbeidsovereen
komst te sluiten met de inrichtende 
macht, die een van de bisschop onder
scheiden persoon is. (Art. 1108 B.W.; art. 
3 wet van 3 juli 1978.) 

13 januari 1992 418 

6. - Begrip - Handelsvertegenwoor
diger - Art. 4, tweede lid, Arbeidsover
eenkomstenwet - Wettelijk vermoeden 
- Beroep op dat vermoeden - Rijks
dienst voor Sociale Zekerheid. 

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
kan zich beroepen op het in art. 4, twee
de lid, Arbeidsovereenkomstenwet geves
tigde wettelijk vermoeden volgens het
welk niettegenstaande elke uitdrukke
lijke bepaling van de overeenkomst of 
bij het stilzwijgen ervan, de overeen
komst gesloten tussen opdrachtgever en 
tussenpersoon, welke ook de benaming 
zij, als een arbeidsovereenkomst voor 
handelsvertegenwoordigers beschouwd 
wordt, tenzij het tegendeel wordt bewe-
zen. 

27 januari 1992 485 

7.- Begrip. 
De rechter kan niet beslissen dat een 

overeenkomst geen arbeidsovereenkomst 
is op grond van feitelijke gegevens die 
niets uit te staan hebben met de be
staansvereisten loon, gezagsverhouding 
en arbeid. (Arbeidsovereenkomstenwet.) 

13 april 1992 776 

8. - Begrip - Uitlegging door de fei
tenrechter - Door partijen gegeven 
kwalifica tie. 

De rechter is niet gebonden door de 
kwalificatie die partijen aan de tussen 
hen gesloten overeenkomst geven. 

7 september 1992 1077 

9. - Bestaansvereisten Gezagsver-
houding - Beoordeling door de rechter. 
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Bij de beoordeling van het bestaan 
van een gezagsverhouding, essentieel 
element van de arbeidsovereenkomst, 
dient de rechter de feitelijke toestand te 
onderzoeken aan de hand van alle feite
lijke gegevens. (Art. 2 Arbeidsovereen
komstenwet.) 

7 september 1992 1077 

10. - Begrip - Benaming van de 
overeenkomst - Toepasselijke wetsbe
palingen. 

De regel volgens welke de rechter, bij 
de beoordeling van de benaming van de 
arbeidsovereenkomst tussen partijen, 
niet aileen rekening dient te houden met 
de bepalingen van de overeenkomst, 
maar ook met de wijze waarop de con
tractuele betrekkingen feitelijk zijn ver
lopen, is gesteund op de wettelijke bepa
lingen inzake bewijslevering. (Art. 1341 
B.W.) 

23 november 1992 1342 

11. - Begrip - Handelsvertegen
woordiger - Niet ontvankelijk bij ge
brek aan benaming - Art. 4, tweede lid, 
Arbeidsovereenkomstenwet - Wettelijk 
vermoeden - Beroep op dat vermoeden 
- Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. 

De Rijksdienst voor Sociale Zeker heid 
kan zich beroepen op het in art. 4, twee
de lid, Arbeidsovereenkomstenwet geves
tigde wettelijk vermoeden volgens het
welk, niettegenstaande elke uitdrukke
lijke bepaling van de overeenkomst of 
bij het stilzwijgen ervan, de overeen
komst gesloten tussen opdrachtgever en 
tussenpersoon, welke ook de benaming 
zij, als een arbeidsovereenkomst voor 
handelsvertegenwoordigers beschouwd 
wordt, tenzij het tegendeel wordt bewe
zen. 

23 november 1992 1343 

12. - Begrip - Gesubsidieerde uni
versitaire instelling- Personeel bedoeld 
in art. 41 wet 27 juli 1971 - Aard van de 
dienstbetrekking. 

De door de Staat gesubsidieerde uni
versitaire instelling is met het personeel 
bedoeld in art. 41 wet 27 juli 1971 ver
bonden door een arbeidsovereenkomst, 
ook al heeft zij overeenkomstig dit arti
kel een statuut voor dat personeel opge
maakt. 

30 november 1992 1365 
Afdeling 2. - Vorm. 

13. - Vorm - Arbeidsovereenkomst 
voor een bepaalde tijd - Schriftelijke 
vaststelling - Tijdstip. 

De schriftelijke vaststelling van een 
arbeidsovereenkomst voor een bepaalde 
tijd moet worden gedaan voordat de uit
voering van die overeenkomst een aan
vang neemt; zij kan worden gedaan tij
dens de uitvoering van een vorige, tus
sen dezelfde partijen gesloten overeen
komst, maar niet na de door de partijen 
overeengekomen datum voor de aanvang 
van de uitoefening van de arbeidsover
eenkomst voor een bepaalde tijd. (Art. 9 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

7 december 1992 1390 

14. - Vorm - Arbeidsovereenkomst 
voor een bepaalde tijd - Schriftelijke 
vaststelling - Dwingende wetsbepaling 
- Bescherming - Afstand van die be
scherming - Tifdstip. 

Art. 9 Arbeidsovereenkomstenwet is 
een dwingende bepaling waarin ten gun
ste van de werknemer een bescherming 
is gevestigd waarvan hij, zolang de be
staansreden ervan aanwezig is, geen af
stand kan doen, de werknemer kan daar
van inzonderheid geen afstand doen op 
het tijdstip waarop de arbeidsovereen
komst voor een bepaalde tijd schriftelijk 
wordt vastgesteld. (Art. 6 Arbeidsover
eenkomstenwet.) 

7 december 1992 1390 

HOOFDSTUK III 
VERPLICHTINGEN 

15. - Verplichtingen - Werkgever -
Overeengekomen wifze van arbeiden -
Uitvoering van het werk - Nodige 
hulpmiddelen - Contracterende part1jen 

Gemeenschappelifke bedoeling 
Nagaan van de gemeenschappelifke be
doeling door de feitenrechter. 

De bepaling van art. 20, 1°, Arbeids
overeenkomstenwet houdt in dat de fei
tenrechter eerst moet nagaan wat en re
kening houden met hetgeen de contrac
terende partijen zijn overeengekomen 
aangaande de nodige hulpmiddelen die 
voor de uitvoering van het werk ter be
schikking van de werknemer worden ge
steld en dat hij alleen, bij stilzwijgen 
daarover in de overeenkomst, uitspraak 
moet doen zoals de omstandigheden dit 
vereisen. 

9 september 1991 16 

16. - Verplichtingen - Aansprakelifk
heid van de werknemer - Door de 
werkgever geleden verlies. 

Nietig is een niet bij C.A.O. vastgestel
de loonregeling waarbij de werknemer 
deelt in het door de werkgever geleden 
verlies, wanneer dat verlies niet is ver-
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oorzaakt door bedrog, zware schuld of 
gewoonlijk voorkomende lichte schuld 
van de werknemer. (Art. 18 Arbeidsover
eenkomstenwet.) 

1 juni 1992 923 

17. - Verplichtingen - Werknemer
Aansprakelijklleid Schade toege
bracht v66r de uitvoeling van de over
eenkomst. 

De regel dat de werknemer, ingeval 
hij bij de uitvoering van zijn arbeids
overeenkomst de werkgever of derden 
schade toebrengt, enkel aansprakelijk is 
voor zijn bedrog en zijn zware schuld, 
heeft niets te maken met de onderstel
ling waarin de schade v66r de uitvoering 
van de overeenkomst is toegebracht. 
(Art. 18 Arbeidsovereenlwmstenwet.) 

26 oktober 1992 1248 

Afdeling 1. (Opgeheven.) 

Afdeling 2. - (Opgeheven.) 

HOOFDSTUK IV 
SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST 

18. - Schorsing - Arbeidsongeschikt
heid - Bewijslast. 

De werknemer die aanspraak maakt 
op gewaarborgd loon voor een periode 
van schorsing van de arbeidsovereen
komst wegens arbeidsongeschiktheid, 
moet het bewijs van die ongeschiktheid 
leveren. (Art. 31, § 2, Arbeidsovereen
komstenwet.) 

1 juni 1992 930 

19. - Schorsing - Arbeidsongeschikt
heid - Bewijs - Tegenstrijdige genees
kundige verklaringen. 

Wanneer de rechter de bewijswaarde 
van de geneeskundige verklaringen niet 
verwerpt, is het bewijs van de arbeidson
geschiktheid niet geleverd als de behan
delende arts van de werknemer hem ar
beidsongeschikt verklaart en de door de 
werkgever aangewezen arts die verkla
ring tegenspreekt; een nieuwe verklaring 
van de behandelende arts, waarbij deze 
na het onderzoek door de arts van de 
werkgever zijn eerste verklaring !outer 
bevestigt, doet daaraan niet af. (Art. 31, 
§ 2, Arbeidsovereenkomstenwet.) 

1 juni 1992 930 

Afdeling 1. (Opgeheven.) 

Afdeling 2. - (Opgeheven.) 

HOOFDSTUK V 
EINDE 

Afdeling 1. - Zie afdeling 3 e.v. 

Afdeling 2. 

Afdeling 3. 

Zie afdeling 3 e.v. 

Opzegging. 

20. - Einde - Opzegging - Gevolg. 
De door een partij opgezegde arbeids

overeenkomst voor onbepaalde tijd blijft 
voortbestaan tot het verstrijken van de 
in de opzegging bepaalde termijn. 

25 november 1991 270 

21. - Einde - Opzegging - Gevolg. 
De door een partij opgezegde arbeids-

overeenkomst blijft voortbestaan tot het 
verstrijken van de in de opzegging be
paalde termijn. 

20 januari 1992 454 

22. - Einde - Opzegging - Verkorte 
opzeggingstermijn - Bediende die een 
ande1·e dienstbetrekking heeft gevonden 
- Aard van de beeindiging. 

Wanneer de door de werkgever opge
zegde bediende die een andere dienstbe
trekking heeft gevonden, een einde aan 
de arbeidsovereenkomst maakt met ver
korte opzeggingstermijn, wordt de ter
mijn van de door de werkgever gegeven 
opzegging niet verkort, maar eindigt de 
overeenkomst als gevolg van de door de 
bediende gegeven opzegging bij het ver
strijken van de door deze in acht gena
men opzeggingstermijn. (Art. 84 Arbeids
overeenkomstenwet.) 

20 januari 1992 454 

23. - Einde - Opzegging - Opzeg
gingstermijn - Verlenging van de ter
mijn - Duur van de dienst bij dezelfde 
werkgever - Dezelfde werkgeve1· - Be
grip. 

Met « dezelfde werkgever "• in de zin 
van art. 82, § 2, tweede lid, Arbeidsover
eenkomstenwet, wordt bedoeld dezelfde 
economische bedrijfseenheid die de on
derneming vormt, ongeacht de wijziging 
van de juridische aard ervan; het begrip 
« dezelfde werkgever » blijft bestaan 
wanneer de onderneming van directie is 
veranderd en zij dezelfde economische 
bestemming behoudt. 

9 maart 1992 647 

24. - Einde - Opzegging - Opzeg
gingstermijn - Verlenging van de ter
mijn - Duur van de dienst bij dezelfde 
werkgever - Verschillende arbeidsover
eenkomsten. 

Voor de toepassing van art. 82, § 2, 
tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet is 
niet vereist dat de in aanmerking te ne
men dienst bij dezelfde werkgever is ver-
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vuld ter uitvoering van dezelfde arbeids
overeenkomst. 

9 maart 1992 647 

25. - binde - Opzegging - Termijn 
- Bediende - Zelfde werkgever -Be
gJ'ip. 

Voor de toepassing van artikel 82, § 2, 
tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet 
wordt de bediende geacht in dienst van 
dezelfde werkgever te zijn geweest, wan
neer hij zonder onderbreking dezelfde 
arbeid achtereenvolgens heeft verricht in 
dienst van twee werkgevers die overeen
gekomen zijn dat de ene een bepaalde 
bedrijvigheid van de andere overneemt. 

18 mei 1992 883 

26. - Einde - Opzegging - Termij11 
- Berekening - Ancienniteit - Begrip. 

Partijen bij een arbeidsovereenkomst 
mogen overeenkomen dat een fictieve 
ancienniteit in aanmerking komt voor de 
berekening van de opzeggingstermijn, 
maar de ancienniteit overeengekomen 
voor de vaststelling van het loon geldt op 
zichzelf als zodanig niet. (Art. 82 Ar
beidsovereenkomstenwet.) 

1 juni 1992 933 
27. - Einde - Opzegging Nietig-

heid - Gevolg t.a. v. de geldigheid van 
het ontslag. 

De nietigheid van de opzegging tast de 
geldigheid van het ontslag niet aan. (Art. 
37 Arbeidsovereenkomstenwet.) 

14 december 1992 1432 
28. - Einde - Opzegging - Nietig

heid - Gevolg t.a. v. de datum van het 
ontslag. 

Wanneer de opzegging nietig is, is de 
arbeidsovereenkomst onmiddellijk beein
digd. 

14 december 1992 1432 
29. - Einde - Opzegging Nietig-

heid - Gevolg t.a. v. de overeenkomst. 
Nietigheid van de opzegging heeft niet 

tot gevolg dat de vermelding in de opzeg
gingsbrief omtrent de tijdelijke voortzet
ting van de uitvoering van de arbeids
overeenkomst als niet bestaande moet 
worden beschouwd. 

14 december 1992 1432 
30. - Einde - Opzegging - Kennis

geving - Vermeldingen - Einde van de 
arbeidsovereenkomst. 

De opzegging is nietig, wanneer de 
kennisgeving alleen de datum vermeldt 
waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. 
(Art. 37 Arbeidsovereenkomstenwet.) 

14 december 1992 1435 

Afdeling 4. - Opzeggingsvergoeding. 

31. - Einde - Opzeggingsvergoeding 
- Loon en voordelen - Bedrag - Vast
stelling met zekerheid - Begrip. 

Het loon en de voordelen van de op
zeggingsvergoeding worden berekend 
volgens de wettelijke en conventionele 
bepalingen die het mogelijk maken het 
bedrag of althans het minimumbedrag 
ervan, ten tijde van het ontslag, met ze
kerheid vast te stellen. (Art. 39, § 1, 
tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet.) 

9 maart 1992 647 

32. - Einde - Opzeggingsvergoeding 
- Ontslag om dringende reden - Partij 
die 011 tslag gee ft. 

De partij die de arbeidsovereenkomst 
wegens een dringende reden beeindigt, 
heeft geen aanspraak op een opzeggings
vergoeding. (Art. 39, § 1, Arbeidsovereen
komstenwet.) 

16 maart 1992 680 

33. - Einde Opzeggingsvergoeding 
- Berekening - In aanmerking te ne
men loon. 

Het bedrag van de opzeggingsvergoe
ding wordt berekend met inachtneming 
van het loon waarop de werknemer aan
spraak heeft op grond van de arbeids
overeenkomst waardoor hij is gebonden 
op de dag van het ontslag, ook al is de 
uitvoering van de overeenkomst op die 
dag nog niet begonnen. (Art. 39, § 1, Ar
beidsovereenkomstenwet.) 

16 november 1992 1306 
Afdeling 5. - Uitwinningsvergoeding. 

34. - Einde - Uitwinningsvergoeding 
- BeiJindiging door de handelsvertegen
woordiger met verkorte opzeggingster
mijn. 

De handelsvertegenwoordiger die met 
toepassing van art. 84 Arbeidsovereen
komstenwet een einde aan de arbeids
overeenkomst maakt met verkorte op
zeggingstermijn, heeft geen recht op een 
uitwinningsvergoeding. (Art. 101 Arbeids
overeenkomstenwet.) 

20 januari 1992 454 
Afdeling 6. Ontslag om dringende re-

den. 

Afdeling 7. 
diging. 

Andere wijzen van beein-

35. - Einde - Andere wijzen van 
beiHndiging - Werklieden - Willekeuri
ge afdanking - Vergoeding - Opzeg
gingsperiode betekend door de werkge
ver. 
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Een vergoeding wegens willekeurige 
afdanking kan verschuldigd zijn aan een 
werkman tijdens de door de werkgever 
betekende opzeggingsperiode. (Art. 63, 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

25 november 1991 270 

36. - Einde - Andere wijzen van 
beeindiging - Nietigheid van de over
eenkomst - Bouwkundige opdracht -
Werknemer - Architect - Tabel van de 
Orde - Weigering van inschrijving -
Openbare orde. 

De arbeidsovereenkomst inzake een 
bouwkundige opdracht is strijdig met de 
openbare orde, wanneer zij is gesloten 
met een werknemer die zodanige op
dracht niet mag uitvoeren; in dat geval 
is de overeenkomst volstrekt nietig. (Art. 
5 Architectenwet; art. 6 B.W.) 

9 december 1991 322 

37. - Einde - Andere wijzen van 
beeindiging - Wezenlijk bestanddeel 
van de overeenkomst - Tijdelijke wijzi
ging - Gevolg. 

De partij die eenzijdig, al was het tij
delijk, een van de wezenlijke bestandde
len van de arbeidsovereenkomst wijzigt, 
maakt aan die overeenkomst onmiddel
lijk en onrechtmatig een einde. (Art. 
1134 B.W.) 

10 februari 1992 533 

38. - Einde - Andere wijzen van 
beeindiging - Wezenlijk bestanddeel 
van de overeenkomst - Eenzijdige wijzi
ging - Bedoeling de overeenkomst te 
beeindigen. 

W anneer de rechter beslist dat een 
partij de arbeidsovereenkomst heeft 
beiHndigd door eenzijdige wijziging van 
een wezenlijk bestanddeel, dient hij niet 
vast te stellen dat die partij de bedoeling 
had de overeenkomst te beeindigen. (Art. 
1134 B.W.) 

10 februari 1992 533 

39. - Einde - Andere wijzen van 
beeindiging - Arbeidsovereenkomst we
gens scheepsdienst - Onzeewaardigheid 
van het schip. 

Art. 89, 2°, wet 5 juni 1928, krachtens 
hetwelk de arbeidsovereenkomst wegens 
scheepsdienst eindigt door de officieel 
vastgestelde onzeewaardigheid van het 
schip, vindt geen toepassing op een vaar
tuig dat niet onder Belgische vlag is uit
gerust. (Art. 17 wet 5 juni 1928.) 

4 mei 1992 826 
Afdeling 8. - Kwijting saldo. 

Afdeling 9. - Allerlei. 

40. - Einde - Andere wijzen van 
beeindiging - Willekeurig ontslag - Be
grip. 

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

17 februari 1992 565 

41. - Einde - Allerlei - Concurren
tiebeding - Niet-naleving door de werk
nemer - Verplichting tot betaling van 
een gelijkwaardig bedrag. 

De werknemer die het concurrentiebe
ding niet naleeft, is ertoe gehouden aan 
de werkgever het gelijkwaardig bedrag 
bedoeld in art. 65, § 2, tiende lid, Ar
beidsovereenkomstenwet te betalen, ook 
al heeft de werkgever de compensatoire 
vergoeding waarvan sprake in het vijfde 
lid, 4o, van dit artikel niet betaald. 

1 juni 1992 925 

42. - Einde - Allerlei - Concurren
tiebeding - Geldigheid - Betaling door 
de werkgever van de compensatoire ver
goeding. 

De werknemer heeft niet het recht het 
concurrentiebeding als niet toepasselijk 
te beschouwen, wanneer. de werkgever 
niet binnen vijftien dagen na de beeindi
ging van de arbeidsovereenkomst heeft 
afgezien van de werkelijke toepassing 
van het beding en de compensatoire ver
goeding niet heeft betaald. (Art. 65, vijf
de lid, 4o, Arbeidsovereenkomstenwet.) 

1 juni 1992 925 

43. - Einde - Allerlei - Ontslag -
Vorm. 

Geen enkele wetsbepaling maakt de 
geldigheid van het ontslag afhankelijk 
van welbepaalde vormen. 

14 december 1992 1432 

44. - Einde - Allerlei Overeen-
komst betreffende ontslagregeling -
Geldigheid. 

Vanaf het ogenblik dat de werknemer 
ontslagen is, kan hij alle overeen
komsten omtrent zijn ontslagregeling 
sluiten. 

14 december 1992 1432 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

45. - Allerlei - Nietig beding - Art. 
6 Arbeidsovereenkomstenwet 
Draagwijdte. 

Een beding in een arbeidsovereen
komst is wegens strijdigheid met de Ar-
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beidsovereenkomstenwet of haar uitvoe
ringsbesluiten nietig, wanneer het de 
rechten welke die wetgeving aan de 
werknemer verleent, inkort of de ver· 
plichtingen welke diezelfde wetgeving 
hem oplegt, verzwaart. (Art. 6 Arbeids
overeenkomstenwet.) 

30 september 1991 105 

46. - Allerlei - Nietig beding - Art. 
25 Arbeidsovereenkomstenwet - Draag
wijdte. 

Krachtens art. 25 Arbeidsovereenkom
stenwet is nietig ieder beding waarbij de 
werkgever zich het recht voorbehoudt 
om de voorwaarden van de overeen
komst eenzijdig te wijzigen. Deze bepa· 
ling vindt toepassing op de wijziging van 
essentii:He bestanddelen van de arbeids
overeenkomst, maar niet op de wijziging 
van bijkomstige, tussen partijen overeen
gekomen voorwaarden. 

14 oktober 1991 145 

47. - Allerlei Rechtsbronnen -
Hierarchie - Arbeidsreglement - Ge
bruik. 

Een in de onderneming geldend ge
bruik mag niet strijdig zijn met het ar
beidsreglement. (Art. 51, 6° en 9o, C.A.O.-
wet.) 

14 oktober 1991 149 

48. - Allerlei - Proeftijd - Bediende 
- Duur - In aanmerking te nemen 
loon - Vakantiegeld. 

Het loon dat in aanmerking komt voor 
de vaststelling van de maximumduur 
van de proeftijd in een arbeidsovereen
komst voor bedienden, omvat het dubbel 
vakantiegeld. (Art. 67, § 2, eerste lid, Ar
beidsovereenkomstenwet.) 

17 februari 1992 564 

ARBEIDSREGLEMENT 
1. - Rechtskracht. 
Een in de onderneming geldend ge

bruik mag niet strijdig zijn met het ar· 
beidsreglement. (Art. 51, 6° en 9o, C.A.O.
wet.) 

14 oktober 1991 149 

2.- Aard. 
Het arbeidsreglement en een in de on

derneming geldend gebruik zijh geen 
wetten in de zin van art. 608 Ger.W. 

14 oktober 1991 149 

ARBEIDSVOORZIENING 

HOOFDSTUK I. - Arbeidsbemiddeling 

HOOFDSTUK II. - Arbeidsmarkt 

HOOFDSTUK III. - Beroepsopleiding 

HOOFDSTUK IV. - Brugpensioen 

HOOFDSTUK V. - Financiele tegemoet-
koming 

HOOFDSTUK VI. - Leerlingwezen 

HOOFDSTUK VII. - Sluiting van onder
nemingen 

HOOFDSTUK I 
ARBEIDSBEMIDDELING 

1. - Arbeidsbemiddeling - Pool van 
de Zeelieden ter Koopvaardij - lnschrij
ving - Intrekking - Tijdelijke arbeids
ongeschiktheid. 

De inschrijving van de zeeman in de 
Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij 
kan worden ingetrokken, wanneer hij tij
delijk lichamelijk of geestelijk niet ge
schikt is voor het uitoefenen van zijn be
roep. (Art. 14, § 2, 1°, K.B. 9 april 1965; 
art. 1, § 1, M.B. 17 jan. 1980.) 

20 januari 1992 452 

HOOFDSTUK II 
ARBEIDSMARKT 

HOOFDSTUK III 
BEROEPSOPLEIDING 

HOOFDSTUK IV 
BRUGPENSIOEN 

HOOFDSTUK V 
FINANCIELE TEGEMOETKOMING 

HOOFDSTUK VI 
LEERLINGWEZEN 

2. - Leerlingwezen - Leerovereen· 
komst - Begrip. 

De leerling die door een leerovereen· 
komst is gebonden, verricht arbeid onder 
het gezag van een patroon om door het 
opdoen van praktijkervaring een vak 
aan te leren. 

16 november 1992 1302 

HOOFDSTUK VII 
SLUITING VAN ONDERNEMINGEN 

3. - Sluiting van ondernemingen 
Sluitingsfonds - Sluitingsvergoeding -
Cumulatie met overbruggingsvergoeding. 
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De werknemer die de voorwaarden 
vervult om aanspraak te maken op een 
overbruggingsvergoeding krachtens de 
Sluitingswet 1985, heeft geen recht op de 
sluitingsvergoeding wegens ontslag be
paald bij art. 4 Sluitingswet. (Art. 4, ze
vende lid, Sluitingswet.) 

18 november 1991 242 

4. - Sluiting van ondernemingen -
Sluitingsionds - Terugvordering van de 
werkgever - Voorrecht bepaald bij art. 
19, 3°bis, Hypotheekwet- Werknemers
bijdragen voor sociale zekerheid en be
drijisvoorheiiing. 

Het voorrecht bepaald bij artikel 19, 
3obis, Hypotheekwet strekt zich niet uit 
tot de vordering van het Sluitingsfonds 
tot terugbetaling door de werkgever van 
de werknemersbijdragen voor sociale ze
kerheid en de bedrijfsvoorheffing welke 
deze had dienen in te houden op het 
loon dat het Fonds in de plaats van de 
werkgever aan de werknemers heeft be
taald. (Art. 8, eerste lid, Sluitingsfonds
wet 1967.) 

5 oktober 1992 1164 

ARBITRAGEHOF 
1. - Middel waarin een vraag wordt 

opgeworpen als bedoeld in art. 28 Bijzon
dere Wet Arbitraghof - Verplichting 
voor het lwi van Cassatie om de vraag 
aan het Arbitragehoi te stellen. 

Wanneer voor het Hof van Cassatie in 
een middel een vraag is opgeworpen, als 
bedoeld in art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet 
Arbitragehof, moet het Hof, in de regel, 
het Arbitragehof verzoeken op die vraag 
uitspraak te doen. (Art. 26 Bijzondere 
Wet Arbitragehof.) 

21 november 1991 253 

2. - Prejudiciele vraag - Hoi van 
Cassatie - Verplichting om een prejudi
ciele vraag te stellen - Artt. 6 en Obis 
Gw. - Sociale zekerheid - Werknemers 
- Bijzondere bijdrage Werkloosheids
verzekering. 

Het Hof van Cassatie moet zich tot het 
Arbitragehof wenden met de vraag die in 
de tegen een cassatiemiddel opgeworpen 
grond van niet-ontvankelijkheid gerezen 
is, nl. of de in art. 70 wet van 28 dec. 
1983 bepaalde bijzondere sociale-zeker
heidsbijdrage voor de werkloosheidsver
zekering een met de artt. 6 en 6bis Gw. 
strijdig onderscheid maakt tussen de be
lastingplichtigen die gebruik hebben ge
maakt van het hun bij art. 220bis eerste 
lid, W.I.B. verleende recht en de belas-

tingplichtigen die zulks niet hebben ge
daan. (Art. 26, § 1, 3°, en § 2, Bijzondere 
Wet Arbitragehof.) 

9 december 1991 317 

3. - Prejudiciele vraag - Cassatiebe
roep tegen de weigering een v1·aag te 
stellen - Geen middel tege11 de beslis
sing die het gevolg van de weigering is. 

Niet ontvankelijk in een zaak waarin 
geen middel ambtshalve kan worden op
geworpen, is het cassatieberoep waarbij 
aileen wordt opgekomen tegen de weige
ring een prejudiciele vraag aan het Arbi
tragehof te stellen en geen middel wordt 
aangevoerd tegen de beslissing die het 
gevolg van de weigering is. (Art. 29, § 2, 
Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

17 februari 1992 574 

4. - Prejudiciele vraag - Hoi van 
Cassatie - Niet ontvankelijk cassatiebe
roep. 

Het Hof stelt geen prejudiciele vraag 
aan het Arbitragehof, wanneer de voor
ziening niet ontvankelijk is op grond dat 
aileen wordt opgekomen tegen een wei
gering een prejudicie!e vraag te stellen 
en geen middel wordt aangevoerd tegen 
de beslissing die het gevolg van de wei
gering is. (Art. 26, § 2, tweede lid, Bijzon
dere Wet Arbitragehof.) 

17 februari 1992 574 

5. - Prejudiciele vraag - Cassatiebe
roep tegen de weigering een vraag te 
stellen - Geen middel tegen de beslis
sing die het gevolg van de weigering is. 

Niet ontvankelijk in een zaak waarin 
geen middel ambtshalve kan worden op
geworpen, is het cassatieberoep waarbij 
aileen wordt opgekomen tegen de weige
ring een prejudiciiHe vraag aan het Arbi
tragehof te stellen en geen middel wordt 
aangevoerd tegen de beslissing die het 
gevolg van de weigering is. (Art. 29, § 2, 
Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

16 maart 1992 692 

6. - Prejudiciele vraag - Hoi van 
Cassatie - Niet ontvankelijk cassatiebe
roep. 

Het Hof stelt geen prejudiciele vraag 
aan het Arbitragehof, wanneer de voor
ziening niet ontvankelijk is op grand dat 
aileen wordt opgekomen tegen een wei
gering een prejudicie!e vraag te stellen 
en geen middel wordt aangevoerd tegen 
de beslissing die het gevolg van de wei
gering is. (Art. 26, § 2, tweede lid, Bijzon
dere Wet Arbltragehof.) 

1.6 maart 1992 693 
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7. - Prejudiciele vraag - Rechtban
ken - Verplichting om een prejudiciele 
vraag te stellen. 

Het rechtscollege waarvan de beslis
sing vatbaar is voor voorziening in cas
satie, is er niet toe gehouden het Arbi
tragehof te verzoeken om uitspraak te 
doen op een vraag over de schending 
door een wet van de artt. 6 en 6bis Gw., 
wanneer het Arbitragehof reeds uit
spraak heeft gedaan op een vraag met 
hetzelfde onderwerp. (Art. 26, § 2, derde 
lid, 1°, Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

6 april 1992 763 

8. - Middel waarin een vraag wordt 
opgeworpen, als bedoeld in art. 26 Bij
zondere Wet Arbitragehoi - Eerder ar
rest waarin bet Arbitragehoi zich reeds 
bij wijze van prejudiciele beslissing 
heeit uitgesproken op een vraag met het
zelfde onderwerp - Verplichting voor 
het Hoi van Cassatie de vraag aan het 
Arbitragehoi te stellen. 

Uit art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitra
gehof volgt dat, wanneer een in art. 26, 
§ 1, 3o, van die wet bedoelde vraag in 
een middel voor het Hof van Cassatie 
wordt opgeworpen, dit Hof niet is vrijge
steld van de verplichting om het Arbitra
gehof te verzoeken op die vraag uit
spraak te doen, als het Arbitragehof zich 
reeds in een eerder arrest bij wijze van 
prejudiciiHe beslissing heeft uitgespro
ken op een vraag met hetzelfde onder
werp. 

6 april 1992 763 

9. - Prejudiciele vraag - Hoi van 
Cassatie - Verplichting om een prejua'i
ciele vraag te stellen. 

Wanneer de eiser op de eventuele be
zwaren over de ontvankelijkheid van 
zijn cassatieberoep, in de tot staving in
gediende memorie betoogt dat volgens 
's Hofs uitlegging van de artt. 7 en 8 
Onteigeningswet, deze artikelen de artt. 
6 en 6bis Gw. schenden, dient het Hof 
van Cassatie het Arbitragehof te verzoe
ken bij wijze van prejudiciiHe beslissing 
op die vraag uitspraak te doen. (Art. 26 
Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

18 juni 1992 988 

10. - Prejudiciele vraag - Rechtscol
leges - Verplichting om een vraag t·e 
stellen. 

Wanneer een vraag omtrent een 
schending door de wet van artt. 6 en 6bis 
G.W. voor een rechtscollege wordt opge
worpen, moet dit rechtscollege het Arbi
tragehof verzoeken over die vraag uit
spraak te doen, behalve in de gevallen 

bepaald in art. 26, § 2, tweede en derde 
lid, Bijzondere Wet Arbitragehof. (Art. 
26, § 1, 3°, en § 2, eerste lid, Bijzondere 
Wet Arbitragehof.) 

22 juni 1992 1024 

11. - Vraag, bedoeld in art. 26 Bij&ron
dere Wet Arbitragehof, opgeworpen voor 
het Hoi van Cassatie - Verplichting 
voor het Hoi van Cassatie de vraag te 
stel]e_TJ aan het Arbitragehof. 

Wanneer in strafzaken een vraag als 
bedoeld in art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet 
Arbitragehof wordt opgeworpen voor het 
Hof van Cassatie, is dit Hof, zelfs bij 
ontstentenis van een tot staving van de 
voorziening voorgedragen middel, in de 
regel verplicht het Arbitragehof te ver
zoeken over die vraag uitspraak te doen. 
(Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.) 
(Impliciet.) 

9 september 1992 1091 

12. - Prejudiciele vraag - Verplich
tingen van het Hoi van Cassatie -
Grenzen. 

W anneer in een middel wordt aange
voerd dat art. 6 Gw. is geschonden door
dat de ge"interneerde geen beroep kan in
stellen tegen de beslissing van de com
missie tot bescherming van de maat
schappij over zijn verzoek tot invrij
heidstelling op proef, terwijl het O.M. 
zulks wel kan doen, is het Hof van Cas
satie niet gehouden aan het Arbitragehof 
een prejudicii:He vraag te stellen, wan
neer het de voorziening moet verwerpen 
op grond dat het middel niet de bestre
den beslissing bekritiseert. (Art. 26, § 2, 
tweede lid, Bijzondere Wet Arbitrage
hof.) 

16 december 1992 1443 

ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL) 

1. - Uitoeiening van het beroep - Ta
bel van de Orde - Weigering van 
inschrijving - Werknemer - Arbeids
overeenkomst - Bouwkundige opdracht 
- Nietigheid van de arbeidsovereen
komst - Openbare orde. 

De arbeidsovereenkomst inzake een 
bouwkundige opdracht is strijdig met de 
openbare orde, wanneer zij is gesloten 
met een werknemer die zodanige op
dracht niet mag uitvoeren; in dat geval 
is de overeenkomst volstrekt nietig. (Art. 
5 Architectenwet; art. 6 B.W.) 

9 december 1991 322 
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2. - Orde van Architecten - Raad 
van beroep - Hoger beroep door de na
tionale raad - Draagwijdte. 

De nationale raad van de Orde van Ar
chitecten, aan wie de wet het recht toe
kent hoger beroep in te stellen tegen de 
beslissing van de provinciale raad, ver
mag voor de raad van beroep te verschij
nen en er aan het debat deel te nemen. 
(Art. 26, vierde lid, Architectenwet.) 

5 juni 1992 944 

3. - Reglement van beroepsplichten 
door de nationale raad van de Orde van 
Architecten vastgesteld op 17 maart 1987 
en 18 juni 1967 - Verbindende kracht. 

Het reglement van beroepsplichten 
door de nationale raad van de Orde van 
Architecten vastgesteld op 17 maart 1964 
en 6 juni 1967 heeft geen verbindende 
kracht. 

26 juni 1992 1038 

4. - Verplichte medewerking van een 
architect - Opmaken van de plannen -
Onderscheid tussen uitvoeringsplannen 
en voorontwerp. 

De verplichting om een beroep te doen 
op de medewerking van een architect 
voor het opmaken van de plannen en de 
controle op de uitvoering der werken 
verhindert niet dat de opdrachtgever de 
architect enkel belast met het maken 
van een voorontwerp en dat de opdracht 
voor het uitvoeringsontwerp, de tech
nische leiding en het toezicht hem of een 
ander architect worden toevertrouwd na 
de goedkeuring van het voorontwerp. 
(Art. 4, eerste lid, wet 20 feb. 1939). 

26 juni 1992 1038 

AUTEURSRECHT 
Daden van namaking die strijdig zijn 

met de eerlijke handelsgebruiken maar 
onder de Auteurswet vallen - Gevolg. 

Daden van namaking die strijdig zijn 
met de eerlijke handelsgebruiken en ver
boden zijn bij art. 54 van de Handels
praktijkenwet, doch onder toepassing 
vallen van de wetten betreffende de uit
vindingsoctrooien, de fabrieks- of han
delsmerken, de nijverheidstekeningen of 
nijverheidsmodellen en de auteursrech
ten, kunnen niet op grond van art. 61 
Handelspraktijkenwet bestraft worden. 

3 december 1991 298 

AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN, 
AUTOCARS, TAXI'S 

Bezoldigd vervoer van personen over 
de weg met autobussen en met autocars 
- Machtiging tot exploiteren van onge
regeld bezoldigd vervoer - Kwaliteits
kenmerken. 

De bepalingen van K.B. en M.B. 25 
maart 1986 inzake kwaliteitsvoorwaar
den en kwaliteitskenmerken waaraan de 
voertuigen gebruikt voor ongeregeld be
zoldigd vervoer van personen moeten 
voldoen, maken deel uit van de afgifte
procedure inzake de voor het exploiteren 
van ongeregeld bezoldigd vervoer van 
personen noodzakelijke machtigingen; 
die regeling behoort niet tot het toeris
tisch beleid in de zin van de door art. 4 
bijzondere wet 8 aug. 1980 tot hervor
ming der instellingen gedefinieerde cul
turele aangelegenheden. 

3 november 1992 1278 

B 

BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN 

Bankbreuk - Eenvoudige bankbreuk 
- Handelaar - Begrip. 

Met het woord « handelaar >> in art. 
574, 4o, W.Kh. wordt een « gefailleerde » 
bedoeld zoals vermeld in art. 440 W.Kh., 
d.w.z. een persoon die al de voorwaarden 
vervuld om door de rechtbank van koop
handel in staat van faillissement te wor
den verklaard. 

15 september 1992 1111 

BELASTING 
1. - Gelijkheid inzake belastingen 

Onderscheid volgens en verschillende ca
tegorieen van belastingplichtigen - Ver
eiste verantwoording - Toezicht op het 
onderscheid. 

De in art. 6 Gw. vervatte regel van de 
gelijkheid van de Belgen voor de wet, de 
in art. 6bis Gw. neergelegde regel van 
non-discriminatie in het genot van de 
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aan de Belgen toegekende rechten en 
vrijheden alsmede de regel van art. 112 
Gw. inzake gelijkheid voor de belastin
gen impliceren dat allen die zich in de
zelfde toestand bevinden, gelijkelijk wor
den behandeld, maar beletten niet dat 
onderscheid tussen verschillende catego
rieen van personen wordt gemaakt, voor 
zover het criterium van onderscheid op 
objectieve en redelijke wijze te verant
woorden is; zodanige verantwoording 
moet worden beoordeeld m.b.t. het doel 
en de gevolgen van de getroffen maatre
gel of de ingevoerde belasting; het gelijk
heidsbeginsel wordt ook geschonden 
wanneer vaststaat dat de aangewende 
middelen niet redelijkerwijze in verhou
ding staan tot het beoogde doel. De 
progressiviteit van een provinciebelasting 
leidt op zichzelf niet tot ongelijkheid, mits 
het onderscheid aan die voorwaarden 
voldoet; het maakt geen verschil of de 
progressiviteit tot stand komt door toepas
sing van verschillende en stijgende 
tarieven op de diverse in de belastbare 
materie vastgestelde schijven of door 
toepassing van een zelfde tarief op het 
totaal belastbaar bedrag, waarbij dit 
tarief wisselt volgens de schijf waarin dat 
belastbaar bedrag valt. 

30 april 1992 823 

2. - Progressiviteit - Verenigbaar
heid met de gelijkheid inzake belastin
gen - Vereisten. 

De in art. 6 Gw. vervatte regel van de 
gelijkheid van de Belgen voor de wet, de 
in art. 6bis Gw. neergelegde regel van 
non-discriminatie in het genot van de 
aan de Belgen toegekende rechten en 
vrijheden alsmede de regel van art. 112 
Gw. inzake gelijkheid voor de belastin
gen impliceren dat allen die zich in de
zelfde toestand bevinden, gelijkelijk wor
den behandeld, maar beletten niet dat 
onderscheid tussen verschillende catego
rieen van personen wordt gemaakt, voor 
zover het criterium van onderscheid op 
objectieve en redelijke wijze te verant
woorden is; zodanige verantwoording 
moet worden beoordeeld m.b.t. het doel 
en de gevolgen van de getroffen maatre
gel of de ingevoerde belasting; het gelijk
heidsbeginsel wordt ook geschonden 
wanneer vaststaat dat de aangewende 
middelen niet redelijkerwijze in verhou
ding staan tot het beoogde doel. De 
progressiviteit van een provinciebelasting 
leidt op zichzelf niet tot ongelijkheid, mits 
het onderscheid aan die voorwaarden 

voldoet; het maakt geen verschil of de 
progressiviteit tot stand komt door toepas
sing van verschillende en stijgende 
tarieven op de diverse in de belastbare 
materie vastgestelde schijven of door 
toepassing van een zelfde tarief op het 
totaal belastbaar bedrag, waarbij dit 
tarief wisselt volgens de schijf waarin dat 
belastbaar bedrag valt. 

30 april 1992 823 

3. - Regeling van de progressiviteit 
van een belasting - Geen toetsing door 
de rechter. 

De rechter vermag niet de gepastheid of 
wenselijkheid te beoordelen van de rege
ling inzake progressiviteit van een belas
ting, o.m. van een provinciebelasting. 

30 april 1992 823 

BELASTING OP SLUTERIJEN VAN 
GEGISTE DRANKEN 

1. - Openingsbelasting - Misdrijf -
Toerekenbaarheid - Dader - Rechts
persoon - Strafrechtelijke aansprake
lijkheid. 

Nu het orgaan van een rechtspersoon 
zich met deze vereenzelvigt en namens 
hem handelt, is het verplicht te zorgen 
voor de naleving van de wetsbepalingen 
waarvan de overtreding een misdrijf 
oplevert; niet naar recht verantwoord is 
derhalve de beslissing van de rechter 
die, naar aanleiding van vervolgingen te
gen het orgaan van een rechtspersoon 
wegens de exploitatie van een clandestie
ne slijterij van gegiste dranken zonder 
bepaling van de openingsbelasting op die 
slijterij, beklaagde vrijspreekt, op grond, 
enerzijds, dat « uit geen enkel gegeven 
van de zaak blijkt {dat hij) in het pand 
ofwel aan de verkoop van alcoholische 
dranken heeft deelgenomen, ofwel de 
verkoop ervan heeft mogelijk gemaakt "• 
anderzijds, dat hij « nooit iets heeft afge
weten van de activiteiten » van een me
debeklaagde, zonder daarbij te beslissen 
dat de dwaling van de vrijgesproken be
klaagde onoverkomelijk was. (Artt. 8, 9, 
§ 1, 17, § 1, en 35, §§ 1 en 2, K.B. 
3 april 1953.) 

6 november 1991 220 

2. - Openingsbelasting - Misdrijf -
Niet-betaling - Strafvordering - Vrij
spraak - Burgerl1jke rechtsvordering -
Grondslag -· Verplichting v&n de reciJ
ter. 
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Inzake belastingen op de slijterijen 
van gegiste dranken wordt de burger
lijke rechtsvordering van de administra
tie tot invordering van de openingsbelas
ting weliswaar ingesteld naar aanleiding 
van de strafvordering, doch zij staat 
daar volkomen los van; zij is niet ge
grond op het misdrijf, maar rechtstreeks 
op de wet, die de betaling van die belas
ting voorschrijft; niet naar recht verant
woord is derhalve de beslissing van de 
rechter, wanneer deze tegen de beklaag
de geen enkele civielrechtelijke veroor
deling uitspreekt, op de enkele grand dat 
de strafvordering vervallen is of dat de 
beklaagde niet strafrechtelijk aansprake
lijk is. (Artt. 283 gecoordineerde wetten 
van 18 juli 1977, bekrachtigd bij art. 1 
van 6 juli 1978; art. 47bis K.B. van 3 april 
1953.) 

6 november 1991 220 

BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE 

1. - Strafbepalingen - Belastingver
hoging bij het niet of niet tijdig voldoen 
van de belasting - Aard van die admi
nistratieve geldboete - Toepasselijkheid 
van art. 6.1 E. V.R.M 

Administratieve geldboeten bepaald bij 
art. 70 W.B.T.W., die neerkomen op een 
verhoging van de verschuldigde belas
ting, zijn geen straffen; bij het opleggen 
ervan wordt geen strafvervolging in de 
zin voor art. 6.1 E.V.R.M. ingesteld. 

27 september 1991 99 

2. - Bewijsmiddelen en controlemaat
regelen - Recht van de administratie 
om toepassing te maken van de procedu
re inzake amblshalve aanslag - Begrip. 

Wanneer een belastingplichtige de in 
art. 50, § 1, 3°, B.T.W.-wetboek bedoelde 
aangifte niet heeft ingediend, in gebreke 
is gebleven de door of ter uitvoering van 
dit wetboek voorgeschreven verplichtin
gen inzake het houden, het uitreiken, 
het bewaren of het voorleggen ter inzage 
van boeken of stukken na te komen, kan 
hem, zonder dat dit verplicht is, door of 
vanwege de minister van Financien 
ambtshalve een aanslag worden opge
legd tot beloop van de belasting die ver
schuldigd is over het vermoedelijk be
drag van de handelingen die hij heeft 
verricht gedurende de maand of de 
maanden waarop de overtreding betrek
king heeft. (Art. 66, eerste lid, B.T.W.
wetboek.) 

21 november 1991 249 

3. Vervolgingen en gedingen -
Recht van het bestuur om een dwangbe
vel uit te vaardigen - Voorwaarden. 

De met invordering van de belasting 
over de toegevoegde waarde belaste 
ambtenaar kan een dwangbevel uitvaar
digen, zodra uit een door een ambtenaar 
van het Ministerie van Financien opge
maakt proces-verbaal, dat bewijs ople
vert zolang het tegendeel niet is bewe
zen, blijkt dat de bepalingen van het 
B.T.W.-wetboek zijn overtreden en dat 
het « de verschuldigdheid van de belas
ting of van een geldboete » kan aanto
nen, zonder dat het bestuur noodzakelijk 
toepassing behoeft te maken van de in 
art. 66 van voormeld wetboek bepaalde 
procedure inzake ambtshalve aanslag. 
(Artt. 59 en 85 B.T.W.-wetboek.) 

21 november 1991 249 

BELEDIGING EN SMAAD 
1. - Straffeloosheid - Art. 452 Sw. -

Draagwijdte. 
De straffeloosheid bepaald bij art. 452 

Sw. heeft betrekking op de uitoefening 
van het recht van verdediging voor de 
hoven en rechtbanken; ze geldt derhalve 
enkel t.a.v. de door in het geding zijnde 
partijen « voor de rechtbank gesproken 
woorden of aan de rechtbank overgeleg
de geschriften » en is niet van toepas
sing op getuigen of gerechtsdeskundigen. 

10 maart 1992 655 

2. - Smaad - Voorwaarde. 
Een rijkswachter oefent zijn bediening 

uit telkens als hij een tot zijn bevoegd
heid behorende daad stelt. 

14 april1992 786 

BENELUX 
1. - Strafzaken - Verdrag - Rechts

hulp - Uitlevering - Specialiteitsbegin
sel - Begrip. 

Uit het bepaalde in art. 13, § 3, wet 
van 1 juni 1964 houdende goedkeuring 
van het Verdrag aangaande de uitleve
ring en de rechtshulp in strafzaken tus
sen het Koninkrijk Belgie, het Groother
togdom Luxemburg en het Koninkrijk 
der Nederlanden blijkt dat het speciali
teitsbeginsel zich niet ertegen verzet, on
der meer, dat de in het verzoek om uitle
vering aan het feit gegeven kwalificatie 
vervolledigd wordt in de loop van de pro
cedure. 

11 september 1991 26 
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2. - Gemeenschappelifke Bepalingen 
behorende bif het Benelux-Verdrag be
treffende de verplichte aansprakelifk
heidsverzekering inzake motorriftuigen, 
art. 4, § 2 - Schade - Uitsluiting -
Snelheids-, regelmatigheids- of behendig
heidsritteJ1 en -wedstrifden - Begrip. 

Art. 4, § 2, van de Gemeenschappelijke 
Bepalingen behorende bij het Benelux
Verdrag betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen en art. 4, § 2, W.A.M.-wet 
moeten aldus worden begrepen dat van 
de verplichte verzekering alleen kan 
worden uitgesloten de schade veroor
zaakt door motorrijtuigen gedurende de 
eigenlijke deelname aan snelheids-, re
gelmatigheids- of behendigheidsritten of 
-wedstrij den. 

5 december 1991 312 

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

De rechtsregel vervat in art. 1385bis, 
eerste lid, Ger.W. is met ingang van 1 
maart 1980 een voor Belgie, Luxemburg 
en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel, als bedoeld bij art. 1 van het 
Verdrag Benelux-Gerechtshof. 

27 maart 1992 730 

4. - Art. 6 Verdrag Benelux-Gerechts
hof - Prejudiciele vraag -- Vraag om 
uitlegging van een voor Belgie, Luxem
burg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel, als bedoeld bij art. 1 van het 
Verdrag - Vraag opgeworpen in een bij 
het Hoi van Cassatie aanhangige zaak 
- Verplichting van het Hoi van Cassa
tie. 

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

27 maart 1992 730 

5. - Art. 1, § 1, Benelux-Verdrag hou
dende eenvormige wet betreiiende de 
dwangsom - Art. 1385bis, eerste lid, 
Ger. W: - Toepassingsgebied - Burger
reciltelijke maatregel - Maatregel die 
tot de strafvordering behoort. 

Art. 1, § 1, van de eenvormige wet be
treffende de dwangsom laat toe dat een 
dwangsom wordt opgelegd ten einde de 

tenuitvoerlegging te verzekeren van een 
maatregel die, ofschoon van burgerrech
telijke aard, tot de strafvordering be
hoort en die meer in het bijzonder be
doeld is om de tenuitvoerlegging te 
verzekeren van een bevel tot herstel van 
de plaats in de vorige staat, welke bur
gerrechtelijke maatregel krachtens de 
nationale wet door het strafgerecht moet 
worden uitgesproken als verplichte aan
vulling van de strafrechtelijke veroorde

·ung. (Art. 1, § 1, eenvormige wet beho
rende bij de Benelux-Overeenkomst hou-
dende eenvormige wet betreffende de 
dwangsom, ondertekend te 's-Gravenha
ge op 26 nov. 1973 en goedgekeurd bij de 
wet van 31 jan. 1980; art. 1385bis, eerste 
lid, Ger.W.) 

20 mei 1992 892 

6. - Benelux-Uitleveringsverdrag -
Rechtshulp - Rogatoire commissie -
Voorwaarde. 

Inzake rechtshulp in strafzaken tussen 
Belgie, het Groothertogdom Luxemburg 
en Nederland worden de rogatoire com
missies door de bevoegde rechterlijke 
autoriteit van de aangezochte Staat uit
gevoerd, zonder vooraf uitvoerbaar te 
worden verklaard, also£ het gaat om ro
gatoire commissies uitgaande van de na
tionale rechterlijke autoriteiten (art. 24 
Benelux-Verdrag aangaande de uitleve
ring en de rechtshulp in strafzaken). 

26 mei 1992 912 

BEROEPSGEH.EIM 
1. - Geneesheer - Belang van de pa

tient - Overlegging van medisch dossier 
op verzoek van de rechter. 

Het beroepsgeheim van de geneesheer 
is niet absoluut; de rechter dient op 
grand van de specifieke gegevens van de 
zaak na te gaan of een geneesheer die, 
onder aanvoering van het beroepsge
heim, weigert om overeenkomstig art. 
877 Ger.W. een medisch dossier, dat hij 
onder zich heeft, op de griffie van een 
rechtscollege bij een dossier van de 
rechtspleging te voegen, het beroepsge
heim niet afwendt van de maatschappe
lijke noodzaak waarin het zijn verant
woording vindt. 

29 oktober 1991 197 

2. - Medisch geheim - Orde van Ge
neeslwren - Verplichting tot geheim
houding - Aard - Grondslag. 

De verpli.chting tot geheimhouding 
waartoe de leden van de provinciale ra
den, van de raden van beroep en ve.n de 
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nationale raad van de Orde van Genees
heren krachtens art. 30 Artsenwet ge
houden zijn, raakt de openbare orde en 
berust onder meer op het vereiste dat 
ten voile zekerheid wordt verleend aan 
hen door wie ze in vertrouwen zijn gene
men over geheim te houden feiten. 

18 juni 1992 993 

3. - Medisch geheim - Orde van Ge
neesheren - Tuchtrechtelijke overheid 
- Overlegging van stukken - Weige
ring - Toezicht van de rechter. 

De rechter hoort op grond van de ge
gevens van de zaak na te gaan of de wei
gering van de raad van de Orde van Ge
neesheren om voor het gerecht de klach
ten over te leggen van een partij tegen 
haar echtgenoot, geneesheer, gesteund is 
op de verplichting tot geheimhouding 
dan we! of die weigering daarentegen 
het geheim niet afwendt van het bij zijn 
instelling beoogde doel. 

18 juni 1992 993 

4. - Schending - Begrip. 
Het beroepsgeheim waartoe de beoefe

naren van de geneeskunde krachtens 
art. 458 Sw. gehouden zijn, berust op de 
noodzaak om de volledige veiligheid te 
waarborgen van degenen die hen in ver
trouwen moeten nemen en om een ieder 
in de mogelijkheid te stellen de verzor
ging te krijgen die uit hoofde van zijn 
toestand, ongeacht de oorzaak ervan, 
vereist is; derhalve wordt het beroepsge
heim niet geschonden door een beoefe
naar van de geneeskunde die een mis
drijf, gepleegd door een persoon die door 
hem niet is ontvangen als consultant of 
als patient, ter kennis brengt van het ge
recht. 

16 december 1992 1445 

5. - Strafvervolging - Bewijsstukken 
- Vertrouwelijk karakter. 

W anneer een geneesheer ervan ver
dacht wordt een misdrijf te hebben ge
pleegd in de uitoefening van zijn beroep 
en desbetreffend een strafvervolging 
wordt ingesteld, verliezen de bescheiden 
en documenten die als beviJijsmiddel van 
dat misdrijf in aanmerldng kunnen ko
men, het vertrouwelijk karakter dat zij 
desgevallend zouden kunnen bezitten. 

22 december 1992 1462 

6. - Strafvervolging - Bewijsstukken 
- Bezit door derden. 

Wanneer een geneesheer ervan ver
dacht wordt een misdrijf te hebben ge
pleegd in de uitoefening van zijn beroep 
en desbetreffend een strafvervolging 

wordt ingesteld, kunnen als bewijsmid
del van dat misdrijf in a;mmerking ko
men de bescheiden en documenten die 
in het bezit zijn van de verdachte ge
neesheer maar ook die welke op regel
matige wijze in het bezit zijn van der
den, met name van de ziekenfondsen. 

22 december 1992 1462 

7. - Strafvervolging ·- Bewijsstukken 
- Inbeslagneming - Voorwaarde. 

Wanneer een geneesheer ervan ver
dacht wordt een misdrijf te hebben ge
pleegd in de uitoefening van zijn beroep 
en desbetreffend een strafvervolging 
wordt ingesteld, kunnen bescheiden en 
documenten, die in het bezit zijn van de 
verdachte geneesheer of op regelmatige 
wijze in het bezit zijn van derden, als be
wijsmiddel van dat misdrijf in aanmer
king genomen worden, zonder dat ver
eist is dat de geneesheer reeds formeel 
in verdenking is gesteld of dat hij per
soonlijk kennis moet hebben van de in
gestelde vervolging. 

22 december 1992 1462 

BEROEPSZIEKTE 
1. - Basisloon - Vaststelling - Ar

beidsongeschiktheid ontstaan na het ver
laten van de beroepencategorie. 

Het gemiddeld loon bepaald overeen
komstig art. 49, vijfde lid, Beroepsziek
tenwet moet als basisloon in aanmerking 
worden genomen voor de vaststelling 
van de vergoeding voor elke arbeidson
geschiktheid die uit de beroepsziekte 
ontstaat nadat de getroffene de beroe
pencategorie waar hij aan het risico van 
de ziekte was blootgesteld, heeft verlaten, 
behalve wanneer het lager is dan het 
overeenkomstig de bepalingen van de 
Arbeidsongevallenwet berekende loon 
van het jaar v66r het verlaten van die 
beroepencategorie. 

16 september 1991 55 

2. - Blijvende arbeidsongeschiktheid 
- Verscheidene beroepsziekten - Maxi
mumbedrag. 

Art. 35, vierde lid, Beroepsziektenwet 
en het ter uitvoering daarvan genomen 
K.B. 3 jan. 1983 bepalen het maximum
bedrag van de jaarlijkse vergoedingen 
voor blijvende arbeidsongeschiktheid in 
alle gevallen waarin de getroffene aan
spraak op vergoeding voor meer dan een 
beroepsziekte heeft. 

16 september 1991 53 
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BERUSTING 
1. - Burgerlijke zaken -- Rechtedijke 

bes1issing - Uitvoerbare beslissing -
Gedeeltelijke uitvoering - Betaling van 
de kosten -- Gevolg. 

Berusting in een uitvoerbare rechter
lijke beslissing kan niet worden afgeleid 
uit de omstandigheid dat de veroordeel
de partij de kosten heeft betaald. (Art. 
1045 Ger.W.) 

16 januari 1992 432 

2. - Burgerlijke zaken - Rechterlljke 
beslissing -- Advocaat - Voorwaarde. 

Berusti.ng van een partij in een rech
terlijke beslissing kan niet worden afge
leid uit brieven van de advocaat van die 
partij, wanneer deze aan haar raudsman 
geen bijzondere volmacht had gegeven 
om in die beslissing te berusten. (Art. 
1045 Ger.W.) 

16 januari 1992 432 

BESCHERMING VAN DE MAJI .. T
SCHAPPIJ 

HOOFDSTUK I. - Algemene begTippen 

HOOFDSTUK II. - Inobservatiestelling 

HOOFDSTUK III. - Internering van 
geestesgestoorden 

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

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

HOOFDSTUK V. - Hoge Commissie 

HOOFDSTUK VI. - Terbeschikkingdel-
ling van recidivisten 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOF'DSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
INOB.SERVATIESTELLING 

HOOFDSTUK III 
INTERNERING VAN GEESTESGESTOOR

DEN 

1. - Internel'ing van geestesgestoor
den - Beoordelingsbevoegdheid van de 
rechter. 

De feitenrechter oordeelt op onaantast
bare wijze of de beklaagde al dan niet in 

een ernstige staat van geestestoornis of 
van zwakzinnigheid verkeert die hem on
geschikt maakt tot het controleren van 
zijn daden en of hij een gevaar oplevert 
voor zichzelf en voor de maatschappij. 

2 juni 1992 936 

HOOFDSTUK IV 
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 

MAATSCHAPPIJ 

Afdeling 1. - Samenstelling. 

2. - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij - Samenstelling - Ad
vocaat, die deel uitmaakt van het rechts
college, niet meer aangewezen als lid 
van de commissie - Onwettige beslis
sing. 

Onwettig is de beslissing van een com
missie tot bescherming van de maat
schappij inza.ke persoonlijke vrijheid, 
wanneer op de dag van de behandeling 
van de zaak en van de beslissing, de ad
vocaat die, blijkens de vermeldingen van 
de beslissing, deel uitgemaakt had van 
het rechtscollege, niet meer overeenkom
stig art. 12 Wet Bescherming Maatschap
pij was aangewezen als werkend of 
plaatsvervangend lid van de commissie. 

4 december 1991 310 
Afdeling 2. - Bevoegdheid. 

Afdeling 3. - Rechtspleging. 

3. - Voorziening in cassatie - Vorm 
·- Voorziening in cassatie bij brief inge

. steld - Ontvankelijkheid. 
Een voorziening in cassatie geformu

leerd bij brief gericht aan het Hof van 
Cassatie is niet ont-vankelijk. 

29 oktober 1991 201 

4. - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij - Rechtspleging -
Geldigheid van die beslissing - Handte
kening van de advocaat en geneesheer 
commissieleden. 

Wanneer het bestaan van de beslissing 
van de commissie tot bescherming van 
de maatschappij, ingesteld bij de psy
chiatrische afdeling van een gevangenis, 
vaststaat en voor die beslissing de een
parigheid van de leden van de commissie 
niet is vereist, kan het ontbreken op die 
beslissing van de handtekeningen van de 
advocaat en geneesheer commissieleden 
de nietigheid ervan niet tot gevolg heb
ben. 

19 mei 1992 891 

5. - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij - Rechtspleging - In
vrijheidstelling op pmef - Wederopne-
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ming in een inrichting - Voorwaarden 
- Vaststelling. 

Na wederopneming van een op proef 
in vrijheid gestelde ge!nterneerde in een 
psychiatrische afdeling op vordering van 
de procureur des Konings, doet de com
missie tot bescherming van de maat
schappij uitspraak over de wederopne
ming van de betrokkene in een inrich
ting die zij aanwijst; de commissie client 
vooraf na te gaan of de voorwaarden van 
de wederopneming vervuld zijn en zulks 
in haar beslissing vast te stellen. (Art. 20 
Wet Bescherming Maatschappij.) 

6 oktober 1992 1172 

6. - Commissie tot bescherming van 
de maatscl1appij - Rechtspleging - We
deropneming van een op proef in vrij
heid gestelde gei"nterneerde. 

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

21 oktober 1992 1228 

HOOFDSTUK V 
HOGE COMMISSIE 

HOOFDSTUK VI 
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN RECIDI

VISTEN 

7.- Terbeschikkingstelling van recidi
visten - Beschikking van de raadkamer 
tot invrijheidstelling wegens niet-nale
ving van de vormvoorschriften - lntrek
king van die invrijheidstelling - Vereis
ten. 

Wanneer de rechtbank heeft bevolen 
dat een ter beschikking van de regering 
gesteld persoon in vrijheid zal worden 
gesteld op grand dat zijn internering niet 
beantwoordt aan de wettelijke voorwaar
den wegens niet-naleving van de vorm
voorschriften, inzonderheid de kennisge
vingsverplichting, kan die invrijheidstel
ling niet worden ingetrokken dan op 
grand van een nieuw ministerieel besluit 
tot intrekking. 

20 oktober 1992 1216 

BESLAG 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

1. - Uitvoerend beslag op onroerend 
goed - Verkoop - Voorafgaande aan
maning - Termijn - Eim maand -
Wachttermijn - Berekening - Toepas
selijke regels. 

De termijn van ten minste een maand, 
waarmee krachtens art. 1582, derde lid, 
Ger.W., in geval van uitvoerend beslag 
op onroerend geed rekening moet wor
den gehouden, valt onder de regels van 
de artt. 52, 53 en 54 van dat wetboek. 
(Artt. 1582, derde lid, en 1622, eerste lid, 
Ger.W.) 

16 januari 1992 431 

2.- lnkomstenbelastingen - Rechten 
en voorrechten van de Schatkist- Ven
nootschap - Handelsvennootschappen 
- Vereffening - Beslag onder derden 
- Artt. 325 en 326, eerste lid, W.LB. -
Gevolgen. 

Het beslag onder derden dat de ont
vanger van belastingen op grand van de 
artt. 325 en 326, eerste lid, W.I.B., legt op 
de bedragen en waarden die de notaris 
onder zich houdt voor rekening of ten 
bate van een handelsvennootschap in 
vereffening, evenals de inschrijving van 
de wettelijke hypotheek van de Schatkist 
in het bij art. 326, derde lid, van dat wet
hoek bepaalde geval, zijn weliswaar uit 
hun aard bewarende maatregelen, maar 
worden geacht geen uitwerking te heb
ben wanneer zij het normaal verloop van 
de vereffening verstoren en afbreuk 
doen aan de rechten van de samenlopen
de schuldeisers. 

23 januari 1992 465 

3. - Dwangbevel Invordering bij 
dwangbevel - Schuldeiser - Staat -
... Staatsorganisme » - Schuldvordering 
- Begrip. 

Het bestuur der domeinen kan, inge
volge art. 3 Domaniale Wet van 22 de
cember 1949, bij dwangbevel aileen die 
aan de Staat of aan de << Staatsorganis
men » verschuldigde sommen invorderen 
die het kenmerk van een vaststaande 
schuldvordering vertonen. 

13 februari 1992 546 

4. - Beslagrechter - Bevoegdheid -
Miskenning van de regels van de evenre
dige verdeling - Vordering tot schade
vergoeding. 
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De beslagrechter is niet bevoegd om 
uitspraak te doen over een vordering tot 
schadevergoeding wegens de miskenning 
van de regels van de evenredige verde
ling; zodanige vordering heeft niets uit te 
staan met een betwisting betreffende de 
tenuitvoerlegging. (Art. 1395 Ger.W.) 

14 februari 1992 562 

5. - 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, in de regel, 
uitspraak doet zonder bijstand van het 
O.M., ontslaat geen enkele wetsbepaling 
noch enig algemeen rechtsbeginsel die 
.rechter van de verplichting om de in art. 
764, eerste lid, Ger.W. bedoelde vorderin
gen aan het O.M. mede te delen. 

12 maart 1992 674 

6. - Uitkering na echtscheiding -
Derdenbeslag Rechtsmisbruik 
Sanctie. 

Wanneer de rechter oordeelt dat een 
gerechtigde op een uitkering tot levens
onderhoud na echtscheiding, misbruik 
heeft gemaakt van haar recht doordat zij 
uitvoerend beslag heeft gelegd op het ge
heel van de aan de schuldenaar ver
schuldigde ziekte- en invaliditeitsvergoe
dingen, kan hij om die reden aan de 
schuldeiseres geenszins haar recht ont
zeggen op de uitkering. 

11 juni 1992 965 

7. - Kantonnement - Tenuitvoerleg
ging - In hoger beroep uitgesproken 
veroordeling - Cassatieberoep. 

Een kantonnement kan niet in de weg 
staan aan de tenuitvoerlegging van een 
in hoger beroep uitgesproken veroorde
ling waartegen een niet schorsend cassa
tieberoep is ingesteld. (Artt. 1403 en 1404 
Ger.W.) 

22 juni 1992 1013 

8. - Uitvoerend beslag op onroerend 
goed - Beslissing van de beslagrechter 
- Hoger beroep - Zwarigheid omtrent 
de tenuitvoerlegging - Begrip. 

De beslissing van de beslagrechter die, 
na de aanwijzing van de met de verkoop 
belaste notaris, afwijzend beschikt op 
een vordering tot nietigverklaring van de 
toewijzing, die steunt op een zogezegd 
akkoord tussen de partijen om de ver
koop op te schorten, is een vonnis dat 
uitspraak doet over een zwarigheid om
trent de tenuitvoerlegging inzake uitvoe-

rend beslag op onroerend goed, en is bij
gevolg niet vatbaar voor hoger beroep. 
(Art. 1624, 2°, Ger.W.) 

8 oktober 1992 1182 

9. - Beslag onder derden - Mora· 
toire interest - Gehoudenheid door de 
schuldenaar, derde-beslagene. 

Het recht op moratoire interest die 
verschuldigd is na een regelmatige aan
maning, gaat voor de schuldeiser niet 
verloren doordat bij zijn schuldenaar be
slag onder derden is gelegd op de hem 
verschuldigde sommen. 

20 november 1992 1337 

10. - Inkomstenbelastingen - Be
zwaar - Onmogelijkheid voor de belas
tingplichtige om het bezwaarschrift te 
motiveren - Geldigheid van het door de 
Staat gelegd beslag. 

De enkele omstandigheid dat een be
lastingplichtige niet over de vereiste ge
gevens beschikt om zijn bezwaarschrift 
tegen bepaalde aanslagen gericht te mo
tiveren, kan de nietigheid van het beslag 
gelegd door het bestuur op grond van de 
niet betwiste aanslagen niet tot gevolg 
hebben. 

27 november 1992 1359 

BETEKENING 
VING 

EN KENNISGE-

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Exploten 

HOOFDSTUK III. - Gerechtsbrieven 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Algemene begrippen - Strafza
ken - Hoger beroep van het O.M -
Appelakte - Dagvaarding - Betekening 
- Beklaagde wiens woonplaats in het 
buitenland is gevestigd - Duitsland -
Wijze van toezending. 

W anneer de procureur des Konings in 
hoger beroep komt van een vonnis van 
de politierechtbank, waarbij uitspraak 
wordt gedaan over de strafvordering te
gen een in Duitsland wonende beklaag
de, wordt de appelakte samen met de 
dagvaarding om op een welbepaalde te
rechtzitting te verschijnen, regelmatig 
aan de beklaagde betekend door toezen
ding op de wijze bepaald bij de artt. 7.1 
en 15.4 Europees Verdrag aangaande de 
wederzijdse rechtshulp in strafzaken van 
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20 april 1959. (Wet 19 juli 1975 houdende 
goedkeuring van dat verdrag.) 

18 november 1992 1315 

2. - Algemene begrippen - Strafza
ken - Voorlopige l1echtenis - Voorlopi
ge invrijheidstelling - Naar het hoi van 
assisen verwezen beschuldigde - Ken
nisgeving van het verwijzingsarrest -
Begrip. 

De bepalingen van « betekening >> en 
« kennisgeving >> uit art. 32 Ger.W. zijn 
niet van toepassing op art. 27 Wet Voor
lopige Hechtenis 1990; het enkel aanho
ren van de uitspraak van het verwij
zingsarrest volstaat niet voor de << ken
nisgeving >> van dit arrest als bedoeld in 
dit artikel 27. 

29 december 1992 1470 

HOOFDSTUK II 
EXPLOTEN 

3. - Exploten - Strafzaken - Euro
pees Verdrag van 20 april1959 aangaan
de de wederzijdse rechtshulp in strafza
ken - Rechtstreekse dagvaarding door 
de benadeelde - Betekening - Niet-na
leving van de voorschriften van het Ver
drag - Gevolg. 

Niet-naleving van de regels inzake me
dedeling van processtukken, bedoeld in 
het Europees Verdrag van 20 april 1959 
aangaande de wederzijdse rechtshulp in 
strafzaken is op zichzelf niet voldoende 
om een rechtstreekse dagvaarding nietig 
te verklaren, die op verzoek van een bur
gerlijke partij aan een in het buitenland 
wonende persoon, overeenkomstig de re
gels van het Belgisch recht en inzonder
heid van art. 40 Ger.W., is betekend; zo
danig stuk kan enkel worden nietig 
verklaard als een wezenlijk gegeven van 
dat stuk ontbreekt of indien vaststaat 
dat de onregelmatigheid ervan afbreuk 
kan doen aan de wezenlijke belangen 
van de Staat op wiens grondgebied de 
gedaagde verblijft of aan de rechten van 
die gedaagde, met name aan zijn recht 
van verdediging. 

16 oktober 1991 155 

4. - Betekeningen in het buitenland 
- Geldigheid - Excepties van nietig
heid. 

Ingevolge art. 40, laatste lid, Ger.W. is 
de betekening in het buitenland of aan 
de procureur des Konings ongedaan, in
dien de partij op wier verzoek ze is ver
richt, de woonplaats of de verblijfplaats 
of de gekozen woonplaats van degene 
aan wie betekend wordt, in Belgie of, in 
voorkomend geval, in het buitenland, 

kende; de rechter kan zodanige beteke
ning niet rechtsgeldig verklaren op de 
enkele grand dat degene aan wie aldus 
in het buitenland betekend is, moet be
wijzen dat zijn belangen werden ge
schaad en zulks ter zake niet het geval 
is. (Artt. 861 en 862, § 1, 9°, en § 2, 
Ger.W.) 

15 november 1991 239 

5. - Exploten - Gerechtelijke beslis
sing - Betekening - Keuze van woon
plaats in de akte - Rechtsmiddelen -
Gevolg. 

Keuze van woonplaats in de akte van 
betekening van een gerechtelijke beslis
sing geldt ten aanzien van aile proces
handelingen welke met die beslissing 
verband houden en onder meer ten aan
zien van de rechtsmiddelen die ertegen 
kunnen worden aangewend. (Art. 39 
Ger.W.) 

12 december 1991 340 

6. - Exploten - Strafzaken - Voorlo
pige hechtenis - Handhaving - Raad
kamer - Beschikking - Betekening -
Betekeningakte - Toepasselijke wetsbe
palingen. 

Art. 862, § 1, 3°, Ger.W. is onverenig
baar met de specifieke regels inzake 
voorlopige hechtenis uit de wet van 20 
juli 1990; het is dus niet van toepassing 
op de betekening van de beschikking 
van de raadkamer, waarbij de voorlopige 
hechtenis van een verdachte wordt ge
handhaafd; die betekening wordt gere
geld door de bovengenoemde wet van 20 
juli 1990, inzonderheid door de artt. 18 
en 30, § 2. (Artt. 2 en 862 Ger.W.) 

4 maart 1992 637 

7. - Exploten - Strafzaken - Voor
ziening in cassatie van de burgerlijke 
partij - Betekening in het buitenland -
Wijze van betekenen. 

De betekening van de voorziening in 
cassatie door de burgerlijke partij aan 
de in het buitenland verblijvende ver
weerder kan niet geschieden met toepas
sing van het Verdrag van 15 nov. 1965 in
zake de betekening en de kennisgeving 
in het buitenland van gerechtelijke en 
buitengerechtelijke stukken in burger
lijke zaken en in handelszaken, maar 
dient te gebeuren overeenkomstig art. 
40, Ger.W. 

30 juni 1992 1046 

8. - Exploten - Publiekrechtelijke in
ternationale organisatie - Eurocontrol 
- Onschendbaarheid van de inrichtin
gen - Gevolg: 
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Uit het feit dat de inrichtingen van 
een publiekrechtelijke internationale or
ganisatie, zoals de Europese Organisatie 
voor de Veiligheid van de Luchtvaart 
(Eurocontrol) onschendbaar zijn krach
tens het Internationaal Verdrag waar
door ze werd opgericht, valt niet af te 
leiden dat een gerechtsdeurwaarders
exploot niet rechtsgeldig kan worden be
tekend aan de zetel van die organisatie 
in Belgie. (Art. 26, 1, a, Internationaal 
Verdrag tot samenwerking in het belang 
van de veiligheid van de luchtvaart van 
13 dec. 1960.) 

10 september 1992 1093 

9. - Exploten - Straf'zaken - Ver
stekvonnis - Betekening aan de woon
plaats - Aanvraag tot verandering van 
woonplaats. 

In strafzaken is rechtsgeldig de bete
kening van een verstekvonnis aan de 
woonplaats waar de beklaagde is inge
schreven, ook al heeft deze een aanvraag 
tot adresverandering ingediend, zolang 
hij niet op zijn nieuw adres is ingeschre
ven. (Art. 36 Ger.W.) 

30 september 1992 1155 

HOOFDSTUK III 
GERECHTSBRIEVEN 

10. - Gerechtsbrieven - Burgerlijkc 
zaken - Hoger beroep - Art. 751 
Ger. W. - Verwittiging - Vorm. 

Wanneer het hoger beroep luidens art. 
1056, 2°, Ger.W. mag worden ingesteld 
bij verzoekschrift, mag de bij art. 751 
Ger.W. voorgeschreven verwittiging bij 
gerechtsbrief geschieden, waarbij het 
voor de geldigheid van die verwittiging 
voldoende is dat de gerechtsbrief wordt 
besteld op het laatste e.dres van de ge
adresseerde zoals dat blijkt uit het dos
sier van de rechtspleging. 

23 oktober 1992 1237 

BETICHTING VAN VALSHEm 
Strafzaken - Ontvankelijkheid - Inci

denteel in een cassatieberoep ingestelde 
valsheidsvordering - Stuk dat van vals
heid lwn worden beti:::ht voor het gerecht 
in feitelijke aanleg. 

Niet ontvankelijk is de incidenteel in 
een cassatieberoep ingestelde valsheids
vordering m.b.t. een stuk van het aan 
het gerecht in feitelijke aanleg voorge
legde strafdossier, wanneer de betichting 
van valsheid van dat stuk mogelijk is ge-

weest voor dat gerecht. (Art. 907, tweede 
lid, Ger.W.) 

25 maart 1992 719 

lBEVOEGDHEID EN AANLEG 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 
P..fdeling 1. - Gemeente- en provinciebe-

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

HOOFDSTUK III. - Bu.rgerlijke 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. - Strafzaken 
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 

HOOFDS'I'UK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

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

Afdeling 2. - Inkomstenbelastingen. 

Afdeling 3. - Andere belastingen. 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Aanleg. 
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A£de!ing 2. - Bevoegdheid. 

§ 1. Volstrekte bevoegdheid. 

1. - Burgerlijke zaken - Volstrekte 
bevoegdheid- Beslagrechter- Misken
ning van de regels van de evenredige 
rerdeling - Vordering tot schadevergoe
ding. 

De beslagrechter is niet bevoegd om 
uitspraak te doen over een vordering tot 
schadevergoeding wegens de miskenning 
van de regels van de evenredige verde
ling; zodanige vordering heeft niets uit te 
staan met een betwisting betreffende de 
tenuitvoerlegging. (Art. 1395 Ger.W.) 

14 februari 1992 562 

2. - Burgerlijke zaken - Bevoegd
heid - Rechtbank van eerste aanleg -
Incidenten in verband met de verdeling 
van de burgerlijke zaken onder de afde
lingen, kamers of rechters - Beschik
king van de voorzitte1· - Vernietiging -
Verwijzing. 

W anneer het Hof een beschikking van 
de voorzitter van de rechtbank van eer
ste aanleg betreffende de toewijzing van 
een zaak aan een afdeling, kamer of 
rechter vernietigt, verwijst het de zaak 
naar de voorzitter van die rechtbank, 
door een andere magistraat vervangen. 
(Art. 88, § 2, Ger.W.) 

14 februari 1992 562 

3. - Burgerlijke zaken Bevoegd-
heid - Volstrelrte bevoegdheid - Kart 
geding - Bestuurshandeling - Ogen
schijnlijk foutieve aantasting van sub-
jectieve rechten. 

De rechter in kort geding is bevoegd 
om bewarende maatregelen te bevelen 
als een bestuurshandeling een ogen
schijnlijk foutieve aantasting van sub
jectieve rechten inhoudt. (Art. 584 
Ger.W.) 

2 maart 1992 626 
§ 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 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Aanleg. 

Afdeling 2. - Bevoegdheid. 

4. - Strafzaken - Bevoegdheid 
Voorlopige hechtenis - Handhaving 
Regeling van de rechtspleging- Gevolg. 

Naar recht verantwoord is het arrest 
waarbij het hoger beroep van een ver
dachte tegen de beschikking van de 
raadkamer tot handhaving van diens 
voorlopige hechtenis overeenkomstig art. 
22 Wet Voorlopige Hechtenis 1990 niet 
ontvankelijk wordt verklaard wegens ge
brek aan bestaansreden, wanneer de ka
mer van inbeschuldigingstelling, na erop 
te hebben gewezen dat de verdachte na 
de beroepen beschikking naar de correc
tionele rechtbank was verwezen en zijn 
voorlopige hechtenis was gehandhaafd 
bij een afzonderlijke en overeenkomstig 
art. 26, § 3, van die wet gemotiveerde be
schikking, vermeldt dat « na de beschik
king tot regeling van de rechtspleging, 
de onderzoeksgerechten onbevoegd ge
worden zijn om kennis te nemen van de 
voorlopige hechtenis (van de beklaagde), 
die derhalve over het recht beschikt om 
zijn voorlopige invrijheidstelling te vra
gen aan de vonnisgerechten ». (Artt. 22, 
26, § 3, en 27, § 1, 1o, Wet Voorlopige 
Hechtenis.) (Eerste en tweede zaak.) 

11 december 1991 334 

5. - Strafzaken - Bevoegdheid -
Voorlopige hechtenis - Verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling - Naa1· het 
hof van assisen verwezen beschuldigde. 

De voorlopige invrijheidstelling van de 
naar het hof van assisen verwezen be
schuldigde kan worden verleend door de 
kamer van inbeschuldigingstelling, zowel 
vanaf de beschikking tot verwijzing tot 
aan de kennisgeving van het arrest, als, 
wanneer het hof van assisen geen zitting 
houdt, vanaf de kennisgeving van het 
verwijzingsarrest totdat het hof van assi
sen zitting houdt. (Art. 27 Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990.) 

29 december 1992 1470 
Afdeling 3. - Geschil inzake bevoegd

heid - Zie ook : Regeling van rechts
gebied. 

6. - Strafzaken - Geschil inzake be
voegdheid - Misdrijf in Belgie gepleegd 
door een militair, behorende tot de Brit
se strijdkrachten en handelend in dienst
opdracht - Bevoegd strafgerecht. 

In geval van samenlopende rechts
macht tussen de overheden van de Staat 
van verblijf en de militaire overheden 
van de Staat van herkomst hebben de 
militaire overheden van de Staat van 
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herkomst het recht bij voorrang hun 
rechtsmacht uit te oefenen over een lid 
van hun krijgsmacht, wat betreft onder 
meer de misdrijven die voortvloeien uit 
iedere handeling of ieder verzuim ge
pleegd bij de uitvoering van de dienst, 
tenzij ze aan die voorrang zouden heb
ben verzaakt. 

17 september 1991 61 

7. - Strafzaken - Gesch11 inzake be
voegdheid - Begrip. 

Onder arresten of vonnissen inzake 
bevoegdheid, in de zin van art. 416 Sv., 
moeten worden verstaan de arresten of 
vonnissen waarbij uitspraak wordt ge
daan over een door de partijen opgewor
pen geschil inzake de bevoegdheid van 
het met de kennisneming van de zaak 
belaste rechtscollege, alsook de arresten 
of vonnissen waarbij de rechter zich 
ambtshalve onbevoegd verklaart. 

20 mei 1992 900 

8. - Strafzaken Geschil inza.ke be-
voegdheid - Begrip. 

De vraag of de verdachte een exceptie 
van onbevoegdheid voor het onderzoeks
gerecht heeft opgeworpen, moet niet 
worden beantwoord aan de hand van de 
benaming die hij in zijn verweermiddel 
aan de betwisting heeft gegeven, doch 
aan de hand van het werkelijk voorwerp 
ervan. 

20 mei 1992 900 

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

Noch het middel ten betoge dat het 
ambt van onderzoeksrechter en dat van 
procureur des Konings niet achtereenvol
gens door dezelfde magistraat mag wor
den uitgeoefend, noch het middel dat kri
tiek oefent op de afwijzing van het door 
de verdachte gedane verzoek om uitstel 
door de kamer van inbeschuldigingstel
ling, werpen voor het Hof een geschil in
zake bevoegdheid op, in de zin van art. 
416 Sv. 

20 mei 1992 900 

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

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

BEWIJS 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

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

lingsvrijheid. 
Afdeling 2. - Geschriften. 

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

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

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - St1·afzaken 
Afdeling 1. - Bewijslast - Beoorde

lingsvrijheid. 
Afdeling 2. - Geschriften. 

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

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

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Algemene begrippen - Bewijs
stukken waarvan de overlegging door de 
rechter bevolen wordt - Beroepsgeheim 
als wettige reden om deze overlegging 
niet uit te voeren. 

Het beroepsgeheim van de geneesheer 
is niet absoluut; de rechter dient op 
grond van de specifieke gegevens van de 
zaak na te gaan of een geneesheer die 
on~er aa~voering van het beroepsge~ 
he1m, we1gert om overeenkomstig art. 
877 Ger.W. een medisch dossier, dat hij 
onder zich heeft, op de griffie van een 
rechtscollege bij een dossier van de 
rechtspleging te voegen, het beroepsge
heim niet afwendt van de maatschappe
lijke noodzaak waarin het zijn verant
woording vindt. 

29 oktober 1991 197 

2. - Algemene begrippen - Strafza
ken - Staat van inlichtingen - Vermel
ding van transacties - Bewijswaarde. 
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Bij de motivering van een vervallen
verklaring van het recht tot sturen mag 
de rechter acht slaan op transacties die 
in de staat van inlichtingen van de be
klaagde vermeld staan en waarvan de 
rechter de bewijswaarde in feite beoor
deelt, zonder te beslissen dat de strafba
re feiten die tot die transacties hebben 
geleid, bewezen zijn of dat de aanvaar
ding van een transactie een erkenning 
van schuld inhoudt. 

27 november 1991 275 

3. - Algemene begrippen Stmfza-
ken - Twijfel komt de beklaagde ten 
goede - Begrip. 

Het beginsel volgens hetwelk twijfel 
ten goede komt aan de beklaagde, wordt 
niet geschonden door de rechter die te 
kennen geeft dat hij de menselijke ze
kerheid heeft verworven dat de beldaag
de het feit pleegde en elke redelijke twij
fel nopens diens schuld uitgesloten acht. 

10 november 1992 1294 

4. - Algemene begrippen - Strafza
ken - Bloedproef - Art. 7, eerste lid, 
K.B. 10 juni 1959 - Verzoeker - Rech
terlijke overheid - Deskundige - Aan
wijzing - Analyse - Geldigheid -
Voorwaarde. 

Wanneer een rechterlijke overheid een 
deskundigenonderzoek gelast rnet toe
passing van art. 7, eerste lid, K.B. 10 ju
ni 1959 betreffende de bloedproef met 
het oog op het bepalen van het alcohol
gehalte, moet zij de in een erkend labo
ratorium optredende deskundige, die zij 
met de bloedanalyse belast, met name 
aanwijzen; elke analyse die door een an
dere deskundige, zelfs in hetzelfde labo
ratorium, wordt verricht, kan niet als 
een rechtsgeldig bewijs worden aange
merkt. 

18 november 1992 1323 

5. - Algemene begrippen Burger-
Jijke zaken - Arbeidsovereenkomst -
Benaming van de overeenkomst - Toe
passelijke wetsbepalingen. 

De regel volgens welke de rechter, bij 
de beoordeling van de benaming van de 
arbeidsovereenkomst tussen partijen, 
niet alleen rekening client te houden met 
de bepalingen van de overeenkomst, 
maar ook met de wijze waarop de con
tractuele betrekkingen feitelijk zijn ver
lopen, is gesteund op de wettelijke bepa
lingen inzake bewijslevering. (Art. 1341 
B.W.) 

23 november 1992 1342 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Bewij sla.st - Beoorde
lingsvrijheid. 

6. - Burgerlijke zaken - Bewijslast 
- Houder van verloren of ontvreemde ti
tels - Vel"Zet door de houder overeen
komstig de wet van 24 juli 1921 - Hou
der die de beschenning van de wet niet 
kan genieten - Houder die de tHels te
rugvordert van de derde-verkrijger op 
grand van art. 2279 B. W. - Vereiste lwe
danigheid. 

De houder van verloren of ontvreemde 
titels aan toonder die overeenkomstig de 
wet van 24 juli 1921 verzet heeft aangete
kend maar de bescherming van die wet 
niet kan genieten, kan, wanneer blijkt 
dat hij de titels vrijwillig heeft afge
staan, slechts de teruggave ervan door 
de derde-verkrijger verkrijgen indien hij 
bewijst dat hij hetzij eigenaar ervan is 
of erop enig zakelijk recht heeft hetzij 
gemachtigd is een dergelijke teruggave 
te vorderen; de enkele omstandigheden 
dat de derde-verkrijger de bescherming 
van art. 2279 B.W. niet kan genieten, 
sluit het bestaa.n niet in van het recht 
van degene die de zaak opvordert. 

25 oktober 1991 189 

7. - Burgerlijke zaken Bewijslast 
- Bezit - Gebrek - Roerende goede
ren. 

Hij die beweert dat het aangevoerde 
bezit van roerende goederen gebrekkig 
is, client zulks te bewijzen. (Artt. 1315 en 
2279 B.W.) 

9 maart 1992 646 

8. - Burgerlijke zaken Bewijslast 
-- Bezit - Roerende goederen - Ver
moeden van de titel van eigendom - Ge
brek - Bewijs van het recht van eigen
dom van degene die terugvordert -
Bezit direct voordien van degene die te
rugvordert. 

Wanneer degene die terugvordert het 
vermoeden van de titel van eigendom 
t.a.v. de huidige bezitter van roerende 
goederen ontzenuwt, client hij zijn recht 
van eigendom te bewijzen; in de regel is 
het echter voldoende dat hij bewijst dat 
hij direct voordien in het bezit was van 
het goed. (Artt. 1315 en 2279 B.W.) 

9 maart 1992 646 
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9. - Burgerlijke zaken - Bewijslast 
- Vordering gegrond op een misdrijf -
Rechtvaardigingsgrond. 

In burgerlijke zaken moet de partij die 
een op een misdrij£ gegronde vordering 
heeft ingesteld, het bewijs leveren dat 
een door de verweerder aangevoerde 
rechtvaardigingsgrond niet bestaat, voor 
zover aan die aanvoering enig geloo£ kan 
worden gehecht. (Artt. 870 Ger.W. en 
1315 B.W.) 

4 december 1992 1387 
Afdeling 2. - Geschriften. 

§ 1. Wettelijke bewijswaarde. 

10. - Burgerlijke zaken - Geschrif
ten - Wettelijke bewijswaarde - On
derhandse akte met een commerciele 
verplichting - Datum - Bewijs jegens 
derden. 

De datum van een akte waarin een 
commercii§le verplichting voorkomt, 
wordt jegens derden door alle middelen 
rechtens bewezen door de partij aan 
wier zijde de verbintenis die aan de der
de wordt tegengeworpen, een handelska
rakter heeft. (Art. 1328 B.W.) 

31 januari 1992 507 

11. - BurgezoJ.ijke zaken - Geschrif
ten - Rechterlijke beslissing - Wette
lijke bewijswaarde - Gevolg - Derden. 

Ook al heeft een rechterlijke beslis
sing wettelijke bewijswaarde t.a.v. der
den die geen partij waren in de zaak, 
tach kunnen uit die wettelijke bewijs
waarde voor die derden geen verplichtin
gen voortvloeien. 

26 maart 1992 724 

12. - Burgerlijke zaken Wettelijke· 
bew1jswaarde - Geschrift - Voorrang 
- Begl'ip. 

Het verbod om in burgerlijke zaken 
door getuigen bewijs te leveren tegen de 
inhoud van een geschrift, is niet van toe
passing wanneer het geschrift van een 
derde afkomstig is. (Art. 1341 B.W.) 

25 mei 1992 908 
§ 2. (Miskenning van) bewijskracht. 

13. - Burgerlijke zaken - Geschrif-
ten - Bewijskracht - Middel waarin 
aan het hof van beroep wordt verweten 
dat het de draagwijdte van het beroepen 
vonnis heeft miskend - Middel dat be
rust op miskenning van de bewifskracht 
van dje beslissing. 

W anneer in een middel aan het hof 
van beroep vwrdt verweten dat het de 
draagwijdte van het beroepen vonnis 
heeft miskend, berust het niet op het ge-

zag van het rechterlijk gewijsde van dat 
vonnis, maar op schending van de be
wijskracht ervan; derhalve niet ontvan
kelijk is dat middel als daarin geen be
roep wordt gedaan op schending van 
artt. 1319 e.v. B.W. 

12 maart 1992 669 

14. - Burgerl1jke zaken - Geschrif
ten - BewJjskracht van de akten -
Miskenning - Begrip. 

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

24 september 1992 1131 
Afdeling 3. Getuigen. 

Afdeling 4. - Vermoedens 

15. - Burgerlijke zaken - Vermoe
dens -- Bezit - Roerende goederen -
Vermoeden van de titel van eigendom -
Gebrek - Gevolg. 

Het vermoeden van de titel van eigen
dom geldt niet voor de bezitter van roe
rende goederen, als zijn bezit gebrekkig 
is. (Artt. 2229 en 2279 B.W.) 

9 maart 1992 646 

16. - Burgerl1jke zaken Vermoe-
dens - Feitelijke vermoedens - Toet
sing door het Hoi 

In de gevallen waarin het bewijs door 
vermoedens wettig is toegelaten, beoor
deelt de rechter op onaantastbare wijze 
de bewijswaarde van de vermoedens 
waarop hij steunt om het bestaan van 
een feit aan te nemen; het Hof gaat en
kel na of de rechter het begrip « feitelijk 
vermoeden » niet heeft miskend en on
der meer of hij uit de door hem vastge
stelde feiten geen gevolg heeft getrokken 
dat daarmee geen enkel verband houdt. 
(Art. 1353 B.W.). 

6 november 1992 1286 

17. - Burgerlijke zaken - Vermoe
dens - Gebouw - Instorting - Ver
zuim van onderhoud - Aansprakelijk
heid van de eigenaar. 

Hij die vergoeding vordert voor de 
door de instorting van een gebouw ver
oorzaakte schade moet enkel, benevens 
het bestaan van de schade, bewijzen dat 
de verweerder eigenaar is van dat ge
bouw, dat de schade is veroorzaakt door 
de instorting ervan en dat de instorting 
zelf te wijten is aan een verzuim van on
derhoud of aan een gebrek in de bouw; 
de eigenaar blijft aansprakelijk oak al 
bewijst hij dat het verzuim van onder-
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houd niet aan zijn schuld, maar wei aan 
een vreemde oorzaak te wijten is. (Art. 
1386 B.W.) 

17 december 1992 1445 

Afdeling 5. - Bekentenis. 

18. - Burgerlijke zaken - Bekenteni<> 
- Stilzwijgen - Uitlegging - Voor
waarde - Taak van de rechter. 

De rechter kan uit het stilzwijgen in 
een conclusie genomen namens een par
tij, aan wie een beslissende eed is opge
dragen, afleiden dat die partij erkent dat 
de beweringen van de tegenpartij waar 
zijn; in zodanig geval dient de rechter 
dat stilzwijgen uit te leggen volgens de 
feitelijke omstandigheden van de zaak. 
(Art. 1361 B.W.) 

26 september 1991 97 

19. - Bekente11is Samengestelde 
bekentenis - Onsplitsbaarheid - Be
grip. 

De in art. 1356, derde lid, B.W. vervat· 
te regel van de onsplitsbaarheid van een 
bekentenis wordt niet miskend wanneer 
de rechter een vals bevonden bestand
deel van een samengestelde bekentenis 
ter zijde laat. 

3 september 1992 1061 

20. - Burgerlijke zaken - Bekentenis 
- Miskenning van een bekentenis uit 
een akte van de rechtspleging - Open
bare orde. 

De openbare orde wordt niet aangetast 
wanneer, in burgerlijke zaken, de door 
een der partijen in een akte van de 
rechtspleging gedane bekentenis wordt 
miskend. (Artt. 1354 en 1356 B.W.) 

14 september 1992 1103 

21. - Burgerlijke zaken - Betekenis 
- Echtscheiding - Gronden - Feite
Jijke scheiding - Duur. 

Het bewijs dat de als echtscheidings
grond aangevoerde feitelijke scheiding 
meer dan vijf jaar heeft geduurd, kan 
niet voortvloeien uit de enkele vaststel
ling dat de verwerende partij in het echt
scheidingsgeding die duur niet betwist. 
(Art. 1270bis.) 

24 december 1992 1470 

Afdeling 6. - Eed. 

22. - Burgerlijke zaken - Eed - Be
slissende eed - Weigering - Stilzwij
gen - Uitlegging -- Voorwaarde -
Taak van de rechter. 

De rechter kan uit het stilzwijgen in 
een conclusie genomen namens een par
tij, aan wie een beslissende eed is opge-

dragen, afleiden dat die partij erkent dat 
de beweringen van de tegenpartij waar 
zijn; in zodanig geval dient de rechter 
dat stilzwijgen uit te leggen volgens de 
feitelijke omstandigheden van de zaak. 
(Art. 1361 B.W.) 

26 september 1991 97 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Bewijslast - Beoorde
lingsvrijheid. 

23. - Strafzaken - Bewijslast -
Wegverkeer - Vaststellingen, door de 
verbalisant gedaan met behulp van een 
toestel - Wettelijke bewijswaarde van 
die vaststellingen - Beooi'delingsvrij
heid van de feitenrechter. 

Geen enkele wettelijke of verordenen
de bepaling verbiedt de ter plaatse aan
wezige verbalisant een toestel te gebrui
ken om de snelheid van een voertuig 
vast te stellen; bij betwisting staat het 
aan de bodemrechter voor elk geval af
zonderlijk de wettelijke bewijswaarde te 
beoordelen van de vaststellingen die met 
behulp van een dergelijk toestel zijn ge
daan; zodanige beoordeling, als zij van 
feitelijke aard is, is onaantastbaar. 

15 januari 1992 427 

24. - Strafzaken - Geschriften - Ex
pertiseverslag - Bloedproef - Vei·me.l
ding van het nummer van de venule -
Bewijs van de herkomst van het bloed
monster. 

De vermelding van het nummer van 
de venule in het expertiseverslag over 
een bloedonderzoek is geen substantieel 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven vormvoorschrift; de rechter kan uit 
andere gegevens van het verslag het be
wijs afleiden dat het bleed van die venu
le dat is van degene wiens bleed is afge
nomen. (Art. 44bis, § 4 Sv.; art. 64 
Wegverkeerswet; art. 3 K.B. van 10 juni 
1959.) 

25 februari 1992 605 

25. - Strafzaken Beoordelingsvrij-
heid - Opeenvolgende verklaringen -
Bewijswaarde. 

W anneer de wet in strafzalcen geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, be
oordeelt de rechter op onaantastbare wij
ze in feite de bewijswaarde van opeen
volgende verklaringen die door dezelfde 
persoon werden afgelegd. 

14 april 1992 787 
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26. - Strafzaken - Beoordelingsvrij
heid - KB. tot vaststelling van de bij
zondere bewijsmiddelen - Bewijsregels 
van het gemeen recht. 

De omstandigheid dat de Koning ten 
tijde van het gerechtelijk onderzoek nog 
geen gebruik heeft gemaakt van de hem 
bij de wet verleende bevoegdheid om 
o.m. de wijze en de voorwaarden van 
monsterneming en analysemethode te 
regelen, belet niet dat de overtredingen 
van die wet kunnen worden opgespoord, 
vastgesteld en bewezen overeenkomstig 
de regelen van het gemeen recht. 

15 september 1992 1117 

27.- Strafzaken - Bewijs/ast- Bur
gerlijke rechtsvordering. 

Hij die voor de strafrechter een bur
gerlijke vordering heeft ingesteld welke 
gegrond is op de schade ten gevolge van 
een fout van de verweerder of van een 
persoon waarvoor die verweerder aan
sprakelijk is, moet het bewijs leveren 
van die fout of van dat feit. 

1 december 1992 1374 
Afdeling 2. - Geschriften. 

§ 1. Wettelijke bewijswaarde. 

28. - Strafzaken - Geschriften 
Aanbod tot verdaging van de zaak 
Vaststelling hiervan in het vonnis of ar
rest - Niet-vermelding hiervan in het 
proces-verbaal van de terechtzitting. 

Het eensluidend verklaard afschrift 
van een rechterlijke beslissing die niet 
van valsheid wordt beticht, vormt een 
voldoende bewijs van het door de rechter 
aan de verdachte gedane voorstel om de 
zaak te verdagen ten einde hem in staat 
te stellen het dossier opnieuw te raadple
gen, ook al maakt het proces-verbaal van 
de terechtzitting geen gewag van dat 
aanbod. 

4 december 1991 311 

29. - Strafzaken Geschriften -
Processen-verbaal - Wettelijke bewijs
waarde - Wegverkeerswet, art. 62, eei'
ste lid - Processen -verbaa/ met wette
Jijke bewijswaarde tot bij bewijs van het 
tegendee/ - Draagwijdte. 

De bijzondere bcwijswaarde die bij 
art. 62, eerste lid, Wegverkeerswet ge
hecht wordt aan de in die bepaling be· 
doelde processen-verbaal, betreft aileen 
de feitelijke vaststellingen die door de 
daartoe bevoegde personen zelf werden 
gedaan. 

24 december 1991 382 

30. - Strafzaken - Geschriften -
Wette/ijke bewijswaarde van een proces
verbaal - Tegenbewijs - Beoorde/ings
vrijheid van de rechter. 

Krachtens art. 62, eerste lid, Wegver
keerswet stellen de ambtenaren en be· 
ambten van de overheid, door de rege
ring aangesteld om toezicht te houden op 
de uitvoering van die wet, de overtreding 
van die wet en van de reglementen be
treffende de politie over het wegverkeer 
vast door processen-verbaal die bewijs 
opleveren zolang het tegendeel niet is 
bewezen; de waarheid van de door de 
verbalisant persoonlijk, binnen de per
ken van die wettelijke opdracht, regel
matig gedane materiEHe vaststellingen 
moet door de rechter worden aangeno
men zolang de belanghebbende partij de 
onjuistheid van die vaststellingen niet 
heeft aangetoond; wanneer het tegenbe
wijs wordt ondernomen, beoordeelt de 
rechter op onaantastbare wijze de be· 
wijswaarde van die gegevens. 

15 januari 1992 427 

31. - Strafzaken - Gechriften -
Wegverkeer - Processen-verbaal met 
wettelijke bewijswaarde tot bewijs van 
het tegendee/ - Draagwijdte - Tech
nische apparatuur - Snelheidsovertre
ding. 

De bijzondere bewijswaarde die bij 
art. 62, eerste lid, Wegverkeerswet ge
hecht wordt aan de in die bepaling be
doelde processen-verbaal, betreft aileen 
de materiEHe, zintuiglijke vaststellingen 
die door de daartoe bevoegde personen 
zelf werden gedaan en niet de registra
ties inzake verkeer door technische ap
paratuur. 

21 januari 1992 458 
32. - Strafzaken Geschriften -

Wettelijke bewijswo.arde - Wegverkeer 
- Proces-verbaal met bewijswaarde tot 
bewijs van het tegendee/ - Vaststellin
gen van de verbalisant - Voorwaarden. 

W anneer de vaststellingen van de ver
balisant niet de waarborgen van waar
achtigheid bieden die vereist zijn opdat 
zij op zichzelf een strafrechtelijke ver
oordeling kunnen rechtvaardigen, genie· 
ten de aldus in het proces-verbaal ver
melde vaststellingen niet de bijzondere 
bewijswaarde die door art. 62, eerste lid, 
Wegverkeerswet wordt bepaald. 

25 februari 1992 599 

33. - Strafzaken - Geschriften -
Wettelijke bewijswaarde - Proces-ver
baal - Onregelmatii:J.l.eid ervnn - Een
voudige~lich ting:. , ,·,, '·' . 
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Het geschrift van vaststelling van een 
overtreding van het Wegverkeersregle
ment dat wegens de onbevoegdheid van 
de vaststeller het karakter van proces
verbaal ontbeert, geldt als schriftelijke 
aangifte, met de bewijswaarde van een 
eenvoudige inlichting, die de feitenrech
ter vrij beoordeelt. 

23 juni 1992 1027 

34. - Strafzaken Geschriften -
Wettelijke bewijswaarde - Beroepsge
heim - Bescheiden - Vertrouwelijk ka
rakter. 

Wanneer een geneesheer ervan ver
dacht wordt een misdrijf te hebben ge
pleegd in de uitoefening van zijn beroep 
en desbetreffend een strafvervolging 
wordt ingesteld, verliezen de bescheiden 
en documenten die als bewijsmiddel van 
dat misdrijf in aanmerking kunnen ko
men, het vertrouwelijk karakter dat zij 
desgevallend zouden kunnen bezitten. 

22 december 1992 1462 

35. - Strafzaken Geschriften -
Wettelijke bewijswaarde - Beroepsge
heim - Bescheiden - Bezit door der
den. 

Wanneer een geneesheer ervan ver
dacht wordt een rnisdrijf te hebben ge
pleegd in de uitoefening van zijn beroep 
en desbetreffend een strafvervolging 
wordt ingesteld, kunnen als bewijsmid
del van dat misdrijf in aanmerking ko
men de bescheiden en documenten die 
in het bezit zijn van de verdachte ge
neesheer maar ook die welke op regel
matige wijze in het bezit zijn van der
den, met name van de ziekenfondsen. 

22 december 1992 1462 

36. - Strafzaken Geschliften -
Wettelijke bewijswaarde - Beroepsge
heim - Inbeslagneming van documen
ten - Voorwaarden. 

W anneer een geneesheer ervan ver
dacht wordt een misdrijf te hebben ge
pleegd in de uitoefening van zijn beroep 
en desbetreffend een strafvervolging 
wordt ingesteld, kunnen bescheiden en 
documenten, die in het bezit zijn van de 
verdachte geneesheer of op regelrnatige 
wijze in het bezit zijn van derden, als be
wijsmiddel van dat misdrijf in aanmer
king genomen worden, zonder dat ver
eist is dat de geneesheer reeds formeel 
in verdenking is gesteld of dat hij per
soonlijk kennis moet hebben van de in
gestelde vervolging. 

22 december 1992 1462 

§ 2. (Miskenning van) bewijskracht. 

37. - Strafzaken - Geschriften -
Miskenning van bewijskracht - Des
kundigenverslag - Deskundige ten on
rechte als gerechtelijk deskundige be
stempeld. 

De bewijskracht van het deskundigen
verslag en het recht van verdediging 
worden miskend door de rechter die dit 
verslag ten onrechte aan een gerechts
deskundige of aan een door het parket 
aangestelde gerechtsdeskundige toe
schrijft zonder de partijen in de gelegen
heid te stellen zich te verdedigen tegen 
de verhoogde bewijswaarde die hij aan 
het verslag hecht door de toekenning 
van een onjuiste hoedanigheid aan de 
deskundige. 

19 mei 1992 889 

38. - Strafzaken - Geschriften - Be
wijskracht- Miskenning- Begrip. 

Van een grief als zou de bewijskracht 
van de akten, i.e. van de conclusie, zijn 
miskend, is geen sprake in het middel 
waarbij aan het arrest niet wordt verwe
ten dat het aan die conclusie een vermel
ding toeschrijft die er niet in voorkomt 
of aan die conclusie een vermelding ont
zegt die er wei in voorkomt, maar wel 
dat het de juiste draagwijdte, zelfs het 
bestaan van die conclusie miskent. (Artt. 
1319, 1320 en 1322 B.W.) 

14 oktober 1992 1199 

Afdeling 3. - Getuigen. 

39. - Strafzaken - Getuigen - Bur
gerlijke partij - Verhoor ter terechtzit
ting- Eed. 

Het verhoor van een burgerlijke partij 
onder eed op de terechtzitting brengt 
een eerlijke procesvoering niet in het ge
drang en heeft geen nietigheid tot ge
volg, wanneer noch de beschuldigde 
noch het openbaar ministerie zich erte
gen verzet hebben dat tot dit verhoor 
zou worden overgegaan. (Art. 155 Sv.) 

7 april 1992 768 

Afdeling 4. - Vermoedens. 

40. - Strafzaken - Vermoedens 
Verhandelen van die"-en waaraan hor
monale of antilwrmonale stoffen waren 
toegediend. 

Nu de wet van 15 juli 1985 betreffende 
het gebruik bij dieren van stoffen met 
hormonale en met niet-hormonale wer
king geen bijzonder bewijsmiddel voor
schrift, kan de rechter uit alle hem regel
matig overgelegde gegevens waarover de 
partijen tegenspraak hebben kunnen 
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voeren, afleiden dat dieren, waaraan 
hormonale of antihormonale stoffen wa
ren toegediend, werden ver handeld. 

28 april 1992 818 
Afdeling 5. Bekentenis. 

Afdeling 6. - Eed. 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

41. - Allerlei - Vaststelling van over
spel door gerechtsdeurwaarder - Voor
waarden - Presidentiele beschikldng -
Betekening. 

Geen wetsbepaling schrijft voor dat de 
beschikking waarbij de voorzitter van de 
rechtbank, krachtens art. 1016bis Ger.W., 
een gerechtsdeurwaarder aanstelt om de
ze toe te laten, vergezeld van een officier 
of een agent van gerechtelijke politie, 
een bepaalde plaats of bepaalde plaatsen 
binnen te gaan om de nodige vaststellin
gen te doen die wijzen op overspel, voor
af moet worden betekend aan de bewo
ner van de plaats of plaatsen waar de 
gerechtsdeurwaarder de vaststellingen 
moet doen. 

18 december 1992 1453 

BEZIT 
1. - Titels aan toonder - Verloren of 

ontvreemde titels - Verzet door de hou
der overeenkomstig de wet van 24 juli 
1921 - Houder die de bescherming van 
de wet niet kan genieten - Houder die 
de titels terugvordert van de derde-ver
krijger op grand van art. 2279 B. W. -
Vereiste hoedanigheid - Bewijslast. 

De houder van verloren of ontvreemde 
titels aan toonder die overeenkomstig de 
wet van 24 juli 1921 verzet heeft aangete
kend maar de bescherming van die wet 
niet kan genieten, kan, wanneer blijkt 
dat hij de titels vrijwillig heeft afge
staan, slechts de teruggave ervan door 
de derde-verkrijger verkrijgen indien hij 
bewijst dat hij hetzij eigenaar ervan is 
of erop enig zakelijk recht heeft hetzij 
gemachtigd is een dergelijke teruggave 
te vorderen; de enkele omstandigheden 
dat de derde-verkrijger de bescherming 
van art. 2279 B.W. niet kan genieten, 
sluit het bestaan niet in van het recht 
van degene die de zaak opvordert. 

25 oktober 1991 189 

2. - Gebrek - Bewijslast- Roeren
de goederen. 

Hij die beweert dat het aangevoerde 
bezit van roerende goederen gebrekkig 
is, dient zulks te bewijzen. (Artt. 1315 en 
2279 B.W.) 

9 maart 1992 646 

3. - Roerende goederen - Vermoe
den van de titel van eigendom - Gebrek 
- Gevolg. 

Het vermoeden van de titel van eigen
dom geldt niet voor de bezitter van roe
rende goederen, als zijn bezit gebrekkig 
is. (Artt. 2229 en 2279 B.W.) 

9 maart 1992 646 

4. - Roerende goederen Vermoe-
den van de titel van eigendom - Gebrek 
- Bewijs van het recht van eigendom 
van degene die terugvordert - Bewijs
last - Bezit direct voordien van degene 
die terugvordert. 

Wanneer degene die terugvordert het 
vermoeden van de titel van eigendom 
t.a.v. de huidige bezitter van roerende 
goederen ontzenuwt, dient hij zijn recht 
van eigendom te bewijzen; in de regel is 
het echter voldoende dat hij bewijst dat 
hij direct voordien in het bezit was van 
het goed. (Artt. 1315 en 2279 B.W.) 

9 maart 1992 646 

BLOEDPROEF 
1. - Tegenexpertise - Kennisgevin

gen aan de betrokkene en aan de rech
terlijke overheid - Inhoud. 

De door art. 10, derde lid, K.B. 10 juni 
1959 voorgeschreven kennisgeving door 
het laboratorium aan de rechterlijke 
overheid van de e.an de betrokkene geda
ne mededeling, betreft enkel die medede
ling als dusdanig en niet de uitslag zelf 
van de tweede analyse; de niet-vermel
ding van het analyseresultaat miskent 
het recht van verdediging van de be
klaagde niet. 

25 februari 1992 605 

2. - Expertiseverslag Vermelding 
van het nummer van de venule - Be
WJjs van de herkomst van het bloedmon
ster. 

De vermelding van het nummer van 
de venule in het expertiseverslag over 
een bloedonderzoek is geen substantieel 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven vormvoorschrift; de rechter kan 
uit andere gegevens van het verslag het 
bewijs afleiden dat het bloed van die ve
nule dat is van degene wiens bloed is af-



-48-

genomen. (Art. 44bis, § 4, Sv.; art. 64 
Wegverkeerswet; art. 3 K.B. van 10 juni 
1959). 

25 februari 1992 605 

3. - Art. 7, eerste lid, KB. 10 juni 
1959 - Analyse - Verzoeker - Rech
terlijke overheid - Deskundige - Aan
wijzing - Wettigheid - Voorwaarde. 

Wanneer een rechterlijke overheid een 
deskundigenonderzoek gelast met toe
passing van art. 7, eerste lid, K.B. 10 ju
ni 1959 betreffende de bloedproef met 
het oog op het bepalen van het alcohol
gehalte, moet zij de in een erkend labo
ratorium optredende deskundige, die zij 
met de bloedanalyse belast, met name 
aanwijzen; elke analyse die door een an
dere deskundige, zelfs in hetzelfde labo
ratorium, wordt verricht, kan niet als 
een rechtsgeldig bewijs worden aange
merkt. 

18 november 1992 1323 

4. - Vaststelling. 
Geen enkele wetsbepaling verplicht de 

geneesheer die een bloedafneming moet 
verrichten met het oog op het bepalen 
van het alcoholgehalte, uitdrukkelijk te 
vermelden dat hij ten minste 5 ml. bloed 
heeft afgenomen. (Art. 3 K.B. van 10 juni 
1959.) 

23 december 1992 1469 

BORGTOCHT 
1. - Persoonlijke zekerheden door een 

der echtgenoten gesteld - Respectieve 
rechten en verplichtingen van de echtge
noten - Maatregelen ter bescherming 
van het gezin - Internationaal privaat
recht - Echtgenoten - Zelfde nationali
teit - Toepasselijke wet. 

Het stelsel van bescherming, dat voort
vloeit uit een bepaling als die van art. 
224, § 1, 4, van het Belgisch B.W., moet 
worden beschouwd als betreffende de 
staat der personen, in de zin van art. 3, 
derde lid, van hetzelfde wetboek, en is 
bijgevolg in beginsel onderworpen aan 
de wet van de Staat van de gemeen
schappelijke nationaliteit van de echtge
noten. 

25 mei 1992 905 

2. - Persoonlijke zekerheden door een 
der echtgenoten gesteld - Respectieve 
rechten en verplichtingen van de echtge
noten - Maatregelen ter bescherming 
van het gezin - lnternationaal privaat
recht - Echtgenoten - Verschillende 
nationaliteit - Toepasselijke wet. 

Wanneer de echtgenoten een verschil
lende nationaliteit hebben bij het ont
staan van een geschil, zoals dat geregeld 
bij art. 224, § 1, 4", van het Belgisch 
B.W., hoort in beginsel de wet van de 
eerste echtelijke verblijfplaats als toe
passelijke wet te worden gehanteerd. 
(Art. 3, derde lid, B.W.) 

25 mei 1992 905 

BURGERLIJI{E RECHTEN, POLI
TIEKE RECHTEN 

Geschillen over burgerlijke rechten -
Bevoegdheid van de Rechterlijke Macht 
- Art. 92 Gw. - Draagwijdte. 

Door de kennisneming van de geschil
len over burgerlijke rechten bij uitslui
ting toe te kennen aan de hoven en 
rechtbanken, stelt art. 92 Gw. alle bur
gerlijke rechten onder de bescherming 
van de Rechtelijke Macht; ter verwezen
lijking van die bescherming heeft de 
grondwetgever geen rekening gehouden 
met de hoedanigheid van de gedingvoe
rende partijen en evenmin met de aard 
van de handelingen waardoor een recht 
wordt geschonden, maar wei en uitslui
tend met de aard van het recht waarover 
het geschil loopt. 

19 december 1991 364 

BURGERUJKE 
RING 

RECHTSVORDE-

1. - Burgerlijke-partijstelling voor de 
onderzoeksrechter - Feiten reeds aan
hangig voor het vonnisgerecht. 

Wanneer strafbare feiten bij het von
nisgerecht aanhangig zijn, is burgerlijke
partijstelling voor een onderzoeksrechter 
en gericht tegen eventueel andere ver
dachten van hetzelfde misdrijf, niet 
meer mogelijk. 

24 september 1991 84 

2. - Burgerlijke partij Ontvanke-
lijkheid - Belang - Begrip. 

De burgerlijke rechtsvordering voor 
het strafgerecht strekt enkel tot vergoe
ding van de door een misdrijf veroor
zaakte eigen schade en kan dus enkel 
worden ingesteld door degene die door 
dat misdrijf rechtstreeks en persoonlijk 
is benadeeld; de verenigingen zonder 
winstoogmerk mogen zich burgerlijke 
partij stellen ten einde vergoeding te 
verkrijgen van de materHile en morele 
schade die zij wegens de aantasting van 
hun subjectieve rechten of hun vermo
gensrechtelijk of moreel wettig belang 
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hebben geleden; maar daarom hebben 
zij, buiten de bij de wet bep;;t,alde geval
len niet het recht om zelf, blJ wege van 
bu;gerlijke-partijstelling, herstel .te ~~sen 
van de schending der belangen d1e ZIJ tot 
doel hebben te vrijwaren of te bevorde-
ren. 

16 oktober 1991 157 

3. - Strafzaken Strafvordering -
Verjaring - Gevolg. 

Verval van de strafvordering door ver
jaring heeft geen invloed op de burger
lijke rechtsvordering die ingesteld werd 
v66r de strafvordering door verjaring 
vervallen was. 

22 oktober 1991 176 
4. - Burgerlijke partij Verzet v~n 

de burgerlijke partij tegen een beschik
king van buitenvervolgingstelling - Ar
rest van de kamer van inbeschuldiging
stelling tot afwijzing van het verzet -
Verplichte veroordeling van de f?urger
lijke partij tot schadevergoedmg 
Draagwijdte. 

De kamer van inbeschuldigingstelling 
is ertoe verplicht de burger lijke partij, 
die bij haar verzet tegen een beschik
king van buitenvervolgingstelling in het 
ongelijk wordt gesteld, tot schadevergoe
ding te veroordelen, zowel wanneer het 
verzet niet ontvankelijk wordt verklaard 
als wanneer het ongegrond wordt bevon
den; daaraan doet niet af dat de burger
lijke partij bij haar aanvankelijke par
tijstelling geen verdachte heeft aange
duid en die verdachte slechts naderhand, 
te weten in de loop van de procedure 
voor de kamer van inbeschuldigingstel
ling, aangewezen en ge'identificeerd 
werd. (Art. 136 Sv.) 

12 november 1991 232 

5. - Schade ten gevolge van een mis
drijf - Rechtsvordering tot vergoeding 
van die schade - Rechtsvordering, door 
de schadelijder ingesteld voor de straf
rechter - Vordering van een in de 
plaats van de schadelijder gestelde partij 
- Verval van de strafvordering - Ont
vankelijkheid. 

Wanneer voor het strafgerecht tegen 
de dader van een misdrijf een vordering 
is ingesteld door een partij die in de 
rechten van de schadelijder uit dat mis
drijf is getreden, is die vordering ontvan
kelijk, ook al werd zij ingesteld na de 
eindbeslissing op de strafvordering, wan
neer de schadelijder zelf zijn burgerlijke 
rechtsvordering had ingesteld v66r het 
verval van de strafvordering. 

29 januari 1992 490 

6. - Ontvankelijkheid - Conclusie -
Vordering van schadeloosstelling. 

Wanneer de klager bij conclusie scha
deloosstelling vordert, is niet ontvanke
lijk, bij gebrek aan belang, het middel 
ten betoge dat het proces-verbaal ~ou
dende vaststelling van de burgerhJke
partijstelling van de klager nietig is. 
(Art. 66 Sv.) 

5 februari 1992 523 

7. - Vordering tot herstel van de door 
een misdrijf veroorzaakte schade - Ver
jal'ing - Termijn - Duur. 

De vordering tot herstel van de door 
een misdrijf veroorzaakte schade is on
derworpen aan de bij art. 26 V.T.Sv. in
gestelde verjaringstermijn. 

7 februari 1992 526 

8. - Strafvordering en burgerlijke 
rechtsvordering afzonderlijk ingesteld
Schorsing van de burgerlijke rechtsvor
dering - Grondslag van de regel. 

De regel van openbare orde krachtens 
welke de burgerlijke rechtsvordering die 
niet tezelfder tijd en v66r dezelfde rech
ters als de strafvordering wordt ver
volgd, geschorst is zolang nie~ definitief 
beslist is over de strafvordermg, wordt 
gesteld omdat ~et strafvonnis, t:<_>.v. 
de afzonderlijk mgestelde burgerhJke 
rechtsvordering, gezag van gewijsde 
heeft aangaande de pun ten die aan .. de 
strafvordering en aan de burgerhJke 
rechtsvordering gemeen zijn. (Art. 4 
V.T.Sv.) 

23 maart 1992 710 

9. - Strafvordering en burgerlijke 
rechtsvordering afzonderlijk ingesteld -
Schorsing vaZ:l de burgerlijke rechtsvor
dering - Begrip. 

Wordt de burgerlijke rechtsvordering 
niet terzelfder tijd en v66r dezelfde rech
ters vervolgd als de strafvordering, dan 
moet zij geschorst worden als een ge
schilpunt een element kan opleveren 
voor de beslissing op de strafvordering 
en er kan worden gevreesd voor een te
genstrijdigheid tussen de beslissing op 
de burgerlijke rechtsvordering, enerzijds, 
en de beslissing op de strafvordering, an
derzijds. (Art. 4 V.T.Sv.) 

23 maart 1992 710 

10. - Uitspraak door de burgerlJj'ke 
rechter - Onderzoek van de verjaring 
- Vaststelling van de feiten die aan de 
vordering ten grondslag Jiggen. 

De burgerlijke rechter die uitspraak 
doet over een op een misdrijf gegronde 
vordering en nagaat of de vordering ver-
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jaard is, moet vaststellen dat de feiten 
die aan de vordering ten grondslag lig
gen, onder de toepassing van de strafwet 
vallen; bij moet de bestanddelen van het 
misdrijf evenwel maar opgeven in zover
re zij een gevolg hebben op de beoorde
ling van de verjaring. 

19 oktober 1992 1204 

11. - Strafgerecht - Verschijning van 
de burgerlijke partij - In de persoon 
van een advocaat. 

Voor bet strafgerecbt kan de burger
lijke partij verscbijnen in de persoon 
van een advocaat, die bouder is van de 
stukken, zelfs als zij, als beklaagde, ver
stek laat gaan op de tegen haar ingestel
de strafvordering. (Art. 185, § 1, Sv.) 

28 oktober 1992 1262 

12. - Rechtsvordering tot veigoeding 
van de door een misdrijf veroorzaakte 
schade - Keuze van de benadeelde par
tij tussen het burgerlijk en het strafge
recht - Draagwijdte. 

De keuze die gelaten wordt aan de 
partij, aan wie door een misdrijf scbade 
werd veroorzaakt, de rechtsvordering tot 
vergoeding van de scbade in te stellen 
betzij voor bet burgerlijk gerecbt hetzij 
tegelijkertijd met de strafvordering voor 
bet strafgerecht, impliceert voor die par
tij het verbod om vergoeding van dezelf
de schade tegelijkertijd voor beide ge
rechten te vorderen. (Art. 4 wet 17 april 
1878.) 

3 november 1992 1272 

13. - Toekenning van schade - Ver
goeding aan een burgerlijke partij -
Vereiste. 

De strafrechter mag aan een burger
lijke partij enkel schadevergoeding toe
kennen, bet weze zelfs bij wijze van pro
visie, als bij vaststelt dat de schade 
voortvloeit uit een als misdrijf omschre
ven feit dat bij bewezen verklaart (3). 
(Artt. 3 en 4 wet 17 april 1878.) 

3 november 1992 1272 

14. - Burgerlijke partij Afwijzing 
van het verzet van de burgerlijke partij 
tegen een beschikking van buitenvervol
gingstelling - Verplichte veroordeling 
tot schadevergoeding. 

Wanneer een burgerlijke partij, op 
haar verzet tegen een beschikking van 
buitenvervolgingstelling van de raadka
mer, in bet ongelijk wordt gesteld, moet 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
baar veroordelen tot schadevergoeding 
jegens de verdacht~ (art. 136 Sv.), en dit 
ongeacbt het al dan niet foutief karakter 

van het verzet en ongeacbt de reden van 
de bevestiging van de door de raadka
mer verleende buitenvervolgingstelling. 

10 november 1992 1297 

15. - Strafzaken - Strafvordering -
Verjaring - Gevolg. 

Verval van de strafvordering door ver
j aring heeft geen invloed op de burger
lijke rechtsvordering die werd ingesteld 
v66r de strafvordering door verjaring 
vervallen was. 

18 november 1992 1322 

16. - Strafzaken - Strafvordering -
Overlijden van de verdachte - Bevoegd
heid van het onderzoeksgerecht. 

Het onderzoeksgerecbt, dat het verval 
van de strafvordering ingevolge het over
lijden van de verdachte vaststelt, is on
bevoegd om betzij zelf uitspraak te doen 
over de burgerlijke rechtsvordering het
zij de verdachte ter berechtiging van de
ze vordering naar bet vonnisgerecht te 
ven"Jijzen. 

24 november 1992 1343 

17. - Burgerlijke-partijstelling - Ont
vankelijkheid. 

De burgerlijke recbtsvordering kan 
voor de strafrechter worden ingesteld 
door een ieder die beweert zelf te zijn 
benadeeld door het misdrijf waarvoor de 
strafvordering is ingesteld, wat door de 
recbter in feite wordt beoordeeld. (Art. 
63 Sv.; artt. 3 en 4, wet 17 april 1878.) 

16 december 1992 1441 

c 
CASSATIE 

Inleiding. - Opdracht en bestaansreden 
van het Hof - Aard van het cassatie
geding 

HOOFDSTUK I. - Be11·oegdheid van het 
Hof 

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

middelen. 
Afdeling 3. - Kamers -- Voltallige zit

ting - Algemene vergadering. 

HOOFDSTUK II. - Vorderingen tot ver
nietiging en cassatiebel'Oep in bet be
lang van de wet 
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HOOFDSTUK III. - Arresten - Form 
Afdeling 1. - Vorm. 
Afdeling 2. - Rechtspleging - Voeging. 

HOOFDSTUK IV. - Vernietiging - Om-
vang 

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

§ 1. Strafvordering - Beklaagde is in 
cassatie. 

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

§ 3. Burgerlijke rechtsvordering tegen 
beklaagde. 

§ 4. Andere burgerlijke rechtsvorde-
ringen. 

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

HOOFDSTUK V. - Bindendverklaring 

Inleiding 
OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN 

HET HOF- AARD VAN HET CASSATIE
GEDING 

1. - Opdracht van het Hoi - Burger
lijke zaken - Aanvulling van een 
rechtsgrond waardoor het beschikkende 
gedeelte van de bestreden beslissing 
wordt verantwoord. 

W anneer een bestreden beslissing 
haar beschikkende gedeelte op een door 
het cassatieberoep bekritiseerde reden 
laat steunen, kan het Hof een rechts
grond in de plaats stellen waardoor het 
beschikkende gedeelte van die beslissing 
wettelijk wordt verantwoordt. 

31 januari 1992 507 

2. - Opdracht van het Hoi - Burger
lijke zaken - Bestreden beslissing -
Verantvvoording - Rechtsgrond- Inde
plaatsstelling. 

W anneer een bestreden beslissing 
haar dictum op een door het cassatiebe
roep bekritiseerde reden laat steunen, 
kan het Hof een rechtsgrond in de plaats 
stellen waardoor het dictum van die be
slissing wordt verantwoord. (Impliciet.) 

13 februari 1992 546 

3. ~ Opdracht van het Hof ·- Belas
tingzaken - Bestreden beslissing -
Verantwoording- Rechtsgrond- Inde
plaatsstelling. 

vVanneer een bestreden beslissing 
haar dictum op een door het cassatiebe
roep bestreden reden laat steunen, kan 

het Hof een rechtsgrond in de plaats 
stellen waardoor het dictum van die be
slissing is verantwoord. 

22 oktober 1!?92 1231 

4. - Opdracht van het hoi - Burger
hjke zaken - Bestreden beslissing -
Verantwoording - Rechtsgrond -- lnde
plaa tsslelling. 

Vi anneer een bestreden beslissing haar 
dictum op een door het cassatieberoep 
bekritisee.rde reden laat steunen, kan het 
Hof een rechtsgrond in de plaats stellen 
waardoor het dictum van die beslissing 
wordt verantwoord. (Impliciet.) 

29 oktober 1992 1264 

HOOFDSTUK I 
BEVOEGDHEID VAN HET HOF 

Afdeling 1. - Algemeen. 

5. - Bevoegdheid van het Hoi - Alge
meen - Burgerlijke zaken - Arbeidsre
glement - Gebruik. 

Het Hof is niet bevoegd om de beteke
nis en de draagvvijdte van een arbeidsre
glement en een in de onderneming gel
dend gebruik te bepa.len; het staat uit
sluitend de feitenrechter te oordelen of 
het gebruik strijdig is met het arbeidsre
glement. 

14 oktober 1991 149 

6. - Bevoegdhekl van het Hof - Alge
meen - Schending van ministeriele om
zendbriei - Geen aanleiding tot cassa
tie. 

Schending van een ministeriele om
zendbrief levert geen schending van de 
wet op en kan derhalve niet tot cassatie 
leiden. 

5 november 1991 216 

7. - Bevoegdheid van het Hoi - Alge
meen- "Verzet- Straizaken - Ontvan
kelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het verzet tegen 
een arrest van het Hof van Cassatie 
waarbij, met inachtneming van art. 
420ter Sv., het cassatieberoep van de ver
zetdoende partij is verworpen. 

27 oktober 1992 1261 

8. - Bevoegdheid Fan het Hoi - Alge
meen - Burgerlijke zaken - Arbeids
overcenkomst - Gezagsverhouding -
Toezicht van het Hoi 

Bet Hof van Cassatie is bevoegd om 
na te gaan of de feitenrechter uit de 
door hem vastgestelde feiten wettig heeft 
kunnen afleiden of er al dan niet een ge
zagsverhouding tussen de contracterende 
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partijen bestaat en deze derhalve al dan 
niet door een arbeidsovereenkomst ge
bonden zijn. 

2 november 1992 1269 

9. - Bevoegdheid van het Hof - Alge
meen - Belastingzaken - Inkomstenhe
Jastingen - Aanhangigmaking van de 
zaak bij het Hof van Cassatie - Om
vang. 

Inzake inkomstenbelastingen neemt 
het Hof van Cassatie aileen kennis van 
de punten van het arrest waartegen de 
voorziening is gericht. (Art. 1082, eerste 
lid, Ger.W.; art. 288 W.I.B.) 

21 december 1992 1459 
Afdeling 2. - Ambtshalve op te werpen 

middelen. 

10. - Bevoegdheid van het Hof -
Ambtshalve op te werpen middelen en 
grand van niet-ontvankelijkheid - Be
streden beslissing - Beschikking van 
verwijzing. 

Wanneer de beklaagde zich na de eind
beslissing op de strafvordering in cassa
tie voorziet tegen de beschikking van de 
raadkamer waarbij hij naar het vonnis
gerecht is verwezen, is de toetsing door 
het Hof en derhalve de middelen die het 
Hof ambtshalve zou kunnen opwerpen 
beperkt tot de formele geldigheid van de 
beschikking waarbij de zaak bij het von
nisgerecht aanhangig is gemaakt, en tot 
de regels inzake de bevoegdheid van dat 
gerecht. 

11 december 1991 329 

11. - Bevoegdheid van het Hof -
Ambtshalve op te werpen middelen -
Belastingzaken - Provincie- en plaatse
Jijke belastingen. 

Sedert de inwerkingtreding van art. 7 
wet van 23 dec. 1986 betreffende de in
vordering en de geschillen terzake van 
provinciale en plaatselijke heffingen, 
werpt het Hof in die materie geen mid
delen van ambtswege meer op. (Impli
ciet.) 

14 mei 1992 860 
Afdeling 3. - Kamers - Voltallige zit

ting - Algemene vergadering. 

12. - Bevoegdheid van het Hof -
Tweede kamer - Wanbedrijf ten Jaste 
gelegd aan een magistraat in een hof 
van beroep of in een. arbeidshof of' van 
het parket hij die gerechten. 

Nadat de procureur-generaal bij het 
Hof van Cassatie van de minister van 
Justitie de stukken heeft ontvangen over 
een wanbedrijf dat wordt ten laste ge-

legd aan een magistraat in een hof van 
beroep of in een arbeidshof of van een 
magistraat van het parket bij een van 
die gerechten en nadat hij desnoods aan
vullende inlichtingen heeft ingewonnen 
of doen inwinnen, maakt hij door een 
schriftelijke vordering de zaak aanhan
gig bij de tweede kamer van het Hof; het 
Hof, dat in raadkamer uitspraak doet op 
de mondelinge vordering van de procu
reur-generaal, beslist dat er geen grand 
bestaat tot verdere vervolging van die 
magistraat of verwijst de zaak ofwel 
naar een hof van beroep ofwel naar de 
eerste voorzitter van een hof van beroep 
opdat deze een magistraat aanwijst die 
het ambt van onderzoeksmagistraat zal 
waarnemen, waarbij gezegd hof van be
roep of gezegde magistraat moet worden 
aangewezen buiten het rechtsgebied van 
het hof waartoe de vervolgde magistraat 
behoort. (Artt. 479, 481, 482 en 483 Sv.) 

15 oktober 1991 155 

HOOFDSTUK II 
VORDERINGEN TOT VERNIETIGING EN 

CASSATIEBEROEP IN HET BELANG 
VAN DE WET 

13. - Vorderingen tot vernietiging en 
cassatieberoep in het belang van de wet 
- St1·afzaken - Voorziening van de pro
cureur-generaal - Art. 441 Sv. - Verja
ring van de strafvordering. 

Wanneer, op een door de procureur-ge
neraal ten verzoeke van de minister van 
Justitie ingestelde voorziening, een ver
oordeling overeenkomstig art. 441 Sv. 
wordt vernietigd, kan de strafvordering 
opnieuw worden ingesteld en begint de 
termijn van verjaring van de strafvorde
ring weer te lopen vanaf de datum van 
het vernietigingsarrest. 

16 oktober 1991 157 

14. - Vorderingen tot vernietiging en 
cassatieberoep in het belang van de wet 
- Strafzaken - Strafvordering - Min
derjarige beklaagde - Veroordeling -
Gevolg. 

Op het cassatieberoep van de procu
reur-generaal, ingesteld met toepassing 
van art. 441 Sv., vernietigt het Hof het 
vonnis waarbij de correctionele recht
bank een beklaagde veroordeelt die, ten 
tijde van het feit waarop de veroordeling 
is gegrond, nog geen achttien jaar was. 
(Art. 441 Sv.; art. 36, 4°, Jeugdbescher
mingswet.) 

11 december 1991 333 

15. - Vorderingen tot vernietiging en 
cassatieberoep in het belang van de wet 
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- Strafzaken - Vordering van de pro
cureur-generaal op grand van art. 441 
Wetboek van Strafvordering - Veroorde
ling van een beklaagde tot een enkele 
straf wegens misdrijven waarvoor hij 
reeds was veroordeeld en wegens een 
ander misdrijf - Vernietiging zonder 
verwijzing. 

Op de vordering van de procureur-ge
neraal, ingesteld overeenkomstig art. 441 
Sv., vernietigt het Hof, zonder verwij
zing, de beslissing houdende veroorde
ling van een beklaagde tot een enkele 
straf wegens misdrijven waarvoor hij 
reeds vroeger werd veroordeeld, en we
gens een ander misdrijf, nu het uitspre
ken van een enkele straf gegrond is op 
de overweging dat aile door die straf be
strafte misdrijven een enkel strafbaar 
feit opleveren. 

5 mei 1992 837 

16. - Vorderingen tot vernietiging en 
cassatieberoep in het belang van de wet 
- Strafzaken - Voorziening van de pro
cureur-generaal - Art. 441 Sv. - Verja
ring van de strafvordering. 

Wanneer, op een door de procureur-ge
neraal ten verzoeke van de minister van 
Justiti~ ingestelde voorziening, een ver
oordelmg overeenkomstig art. 441 Sv. 
wordt vernietigd, kan de strafvordering 
opnieuw worden ingesteld en begint de 
termijn van verjaring van de strafvorde
ring weer te lopen vanaf de datum van 
het vernietigingsarrest. 

13 mei 1992 853 

17. - Vorderingen tot vernietiging en 
cassatieberoep in het belang van de wet 
- Vordering tot vernietiging - Art. 441 
Sv. -Arrest dat ten onrechte de vernie
tiging van onderzoeksverrichtingen be
vt;elt - Arrest vernietigd zonder verwij
zmg. 

Op de door de procureur-generaal met 
toepassing van art. 441 Sv. ingestelde 
v?orziening kan het ~of, zonder verwij
zmg, het arrest vermetigen dat de door 
een onderzoeksrechter gedane en bevo
len onderzoeksverrichtingen ten on
rechte nietig verklaart, en dat bijgevolg 
beveelt dat de desbetreffende stukken 
zouden worden overgezonden aan de 
procureur-generaal bij het hof van be
roep opdat deze zou handelen als naar 
recht. 

30 september 1992 1151 

HOOFDSTUK III 
ARRESTEN - VORM 

Afdeling 1. - Vorm. 

Afdeling 2. - Rechtspleging- Voeging. 

18. - Arresten - Rechtspleging -
Burgerlijke zaken - Stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan - Conclu
sie. 

Het Hof kan bij de beoordeling van de 
wettelijkheid van een bestreden dictum 
acht slaan op de voor de bodemrechter 
genomen conclusie, wanneer die conclu
sie, die behoort tot het dossier van de 
rechtspleging, door een van de partijen 
wordt aangevoerd, inzonderheid door de 
verweerder in zijn memorie van ant
woord. (Impliciet.) 

13 februari 1992 546 

19. - Arresten Rechtspleging -
Dienstplichtzaken Valsheidsincident 
v66r het Hof van Cassatie - Toepasse
lijke bepalingen. 

Art. 908 Ger.W. betreffende de vorde
ring inzake het valsheidsincident v66r 
het Hof van Cassatie is van toepassing 
op het cassatieberoep in dienstplichtza
ken. (Art. 2 Ger.W.) 

15 juni 1992 979 

20. - Arresten - Rechtspleging -
Strafzaken - Arrest van verwerping -
Neerlegging van een memorie - Ter
mijn - Verschrijving in het bericht 
waarbij aan eiser kennis wordt gegeven 
van de datum van inschrijving op de rol 
van de terechtzitting - Vordering van 
de procureur-generaal tot intrekking van 
h~t arrest - Uitspraak bij wege van 
meuwe beschikking. 
. W anneer in strafzaken een voorziening 
IS verworpen door een arrest op een te
r~chtzitting van een vroegere datum dan 
die :velke wegens een verschrijving aan 
de etser was opgegeven, en deze kon be
schouwen dat de termijn die door artikel 
420bis Sv. is voorgeschreven om een me
marie ter staving van zijn voorziening 
ter gr~ffie van het Hof neer te leggen, 
nog met was verstreken, trekt het Hof 
op vordering van de procureur-generaal: 
het arrest dat werd uitgesproken in en 
doet het op de voorziening uitspraak bij 
wege van een nieuwe beschikking. 

29 september 1992 1148 

HOOFDSTUKIV 
VERNIETIGING- OMVANG 

Afdeling 1. Algemene begrippen. 

Afdeling 2. - Belastingzaken. 

Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

21:.- Vernietiging - Omvang - Bur
gerlijke zaken - Beslissing van een ar-
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rest - Onwettigheid - Beslissing van 
een ander arrest over dezelfde zaak -
Nauw verband tussen de twee beschik
kende gedeelten. 

De vernietiging van een beslissing van 
een arrest strekt zich uit tot de beslis
sing van een ander, in dezelfde zaak ge
wezen arrest, wanneer tussen de beide 
beschikkende gedeelten door de rechter 
een nauw verband is vastgesteld. 

21 oktober 1991 173 

22. - Vernietiging - Omvang - Bur
gerlijke zaken - Beslissing op de hoofd
vordering - Vernietiging - Gevolg t.a. v. 
de beslissing op de rechtsvordering tot 
vrijwaring. 

Vernietiging van de beslissing op de 
hoofdvordering brengt aileen vernieti
ging mede van de beslissing op de 
rechtsvordering tot vrijwaring als die 
daarvan het gevolg is. 

14 november 1991 237 

23. - Vernietiging - Omvang - Bur
gerlijke zaken - Beperking van de aan
gevochten beslissing in de voorziening. 

Ook wanneer het arrest geheel nietig 
is, wordt de vernietiging in de regel niet
temin beperkt tot de punten van de be
slissing waartegen de voorziening is ge
richt. (Artt. 1082 en 1095 Ger. W.) 

20 januari 1992 443 

24.- Vernietiging- Omvang- Bur
gerlijke zaken - Vernietiging van de be
slissing op de hoofdvordering - Gevolg 
t.a. v. de vo1·del'ing tot vrijwaring. 

Wanneer eiser tot betaling van schade
vergoeding aan verweerder werd veroor
deeld, maar zijn vordering waarbij hij 
zijn verzekeraar tot vrijwaring oproept, 
werd verworpen, is de beslissing op de 
vordering tot vrijwaring niet het gevolg 
van de beslissing op de hoofdvordering 
en brengt vernietiging van deze laatste 
beslissing niet vernietiging mede van de 
beslissing op de vordering tot vrijwaring. 
(Impliciet). 

7 februari 1992 528 

25. - Vernietiging - Omvang - Bur
gerlijke zaken - Aansprakelijkheid bui
ten overeenkomst- Herstelplicht- Za
ken - Gebrek van de zaak - Bewaar
der - Aansprakelijkheid - Getroffene 
- Fout - Gevolg. 

Wanneer een beslissing waarbij de ei
ser aileen aansprakelijk wordt verklaard 
voor de schade ten gevolge van het ge
brek van een zaak waarover hij de bewa
ring had, wordt vernietigd omdat de 
rechter een door de getroffene begane 

fout aanwijst en niet vaststelt dat de 
schade ook, zonder die fout, zou ontstaan 
zijn, zoals zij zich heeft voorgedaan, 
strekt de cassatie zich niet uit tot de be
slissing dat de zaak gebrekkig was en 
dat de eiser die er de bewering over had, 
aansprakelijk is, en evenmin tot de be
slissing houdende vaststelling van het 
nadeel. 

26 maart 1992 720 

26. - Vernietiging - Omvang - Bur
gerlijke zaken - Beschikkend gedeelte 
niet onderscheiden wat de omvang van 
de cassatie betreft - Begrip. 

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

11 mei 1992 842 

27.- Vernietiging- Omvang- Bur
gerlijke zaken - Beschikkend gedeelte 
niet onderscheiden wat de omvang van 
de cassatie betreft - Begrip. 

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

25 juni 1992 1034 

28. - Vernietiging - Omvang - Bur
gerlijke zaken - Beperking van de aan
gevochten beslissing in de voorziening. 

Ook wanneer het arrest geheel nietig 
is, wordt de vernietiging in de regel niet
temin beperkt tot de punten van de be
slissing waartegen de voorziening is ge
richt. (Artt. 1082 en 1095 Ger.W.) 

7 september 1992 1075 

29. - Vernietiging - Omvang - Bur
gerlijke zaken - Vernietiging van het 
dictum van de bestreden beslissing -
Gevolg. 

Cassatie van het dictum van de bestre
den beslissing leidt tot vernietiging van 
een ander dictum dat daarvan het gevolg 
is. 

14 september 1992 1104 

Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 
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Afdeling 5. - Strafzaken. 

§ 1. Strafvordering - Beklaagde is in 
cassatie. 

30. Vernietiging - Omvang -
Strafzaken - Strafvordering - Cassa
tieberoep van de beklaagde beperkt tot 
de beslissingen op de tegen hem inge
stelde strafvordering en op de door hem 
tegen een medebeklaagde ingestelde bur
gerlijke rechtsvordering - Vernietiging 
van de beslissing op de tegen hem inge
stelde strafvordering - Gevolgen hier
van voor de beshssingen op de burger
Jijke rechtsvorderingen. 

Op het cassatieberoep van de beklaag
de dat enkel is gericht tegen de beslis
singen op de tegen hem ingestelde straf
vordering en op de door hem tegen een 
medebeklaagde ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, heeft de vernietiging 
van de beslissing op de tegen hem inge
stelde strafvordering de vernietiging tot 
gevolg van de niet definitieve beslissing 
op de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering die daaruit voortvloeit, 
alsook de vernietiging van de door de
zelfde onwettigheid aangetaste eindbe
slissing die is gewezen op de door hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering en 
waartegen hij zich regelmatig in cassatie 
heeft voorzien. 

9 oktober 1991 129 

31. - Vernietiging Omr/ang -
Strafzaken - Strafvordering - Beklaag
de is in cassatie - Burgerlijke rechts
vordering tegen beklaagde - Andere 
burgerlijke rechtsvorderingen -Burger
lijke rechtsvordering tegen een medebe
klaagde - Uitbreiding van de vemieti
ging - Vereisten. 

Vernietiging, op het cassatieberoep 
van de beklaagde, van de beslissingen op 
de strafvordering en burge:rlijke rechts
vordering die tegen hem zijn ingesteld, 
brengt vernietiging mede van de eindbe
slissing op een andere, door een tweede 
burgerlijke partij tegen een medebe
klaagde ingestelde rechtsvordering, wan
neer laatstgenoemde burgerlijke partij 
zich regelmatig in cassatie heeft voor
zien en de feitenrechter tussen de geza
menlijke beslissingen een verband heeft 
gelegd. 

20 mei 1992 893 

32. - Vernietiging Omvang -
Strafzaken - Ontzetting uit rechten -
Vernietiging wegens onwettigheid van 
die straf. 

Wanneer de rechter de schuldige tot 
ontzetting niet in art. 31 Sw. genoemde 
rechten veroordeelt buiten de gevallen 
die bij de wet zijn bepaald, is de vernie
tiging beperld tot de ontzetting uit de 
onterecht vermelde rechten, en wordt zij 
uitgesproken zonder verwijzing. 

15 december 1992 1437 

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

§ 3. Burgerlijke rechtsvordering tegen 
beklaagde. 

33. - Arresten - Vorm - Vernieti
ging - Omvang - Strafzaken - Straf
vordering - Afzonderlijke feiten - Ver
schillende veroordelingen - Vemietiging 
van een beslissing - Burgerl1jke rechts
vorden11gen - Vernietiging - Voor
waarde. 

Ingeval op de strafvordering verschil
lende veroordelingen worden uitgespro
ken wegens afzonderlijke feiten heeft de 
vernietiging, op het niet beperkte cassa
tieberoep van de beklaagde, van een van 
die beslissingen de vemietiging tot ge
volg van de beslissingen op de tegen 
hem ingestelde burger·lijke rechtsvorde
ringen, wanneer het vonnis niet preci
seert van welke beslissing op de straf
vordering die beslissingen, vanuit het 
cogpunt van het oorzakelijk verband, het 
gevolg zijn. 

21 oktober 1992 1225 

§ 4. Andere burgerlijke rechtsvorde
ringen. 

34. Vernietiging Omvang -
Stra.fzaken - Burgerlijke rechtsvorde
ringen - Cassatieberoep l/811 de verze
keraar - Vernietiging van de beslissin
gen op de tegen de verzekeraar ingestel
de burgerlijke rechtsvorderingen - Ver
nietiging van de beslissing die het Ge
meenschappelijk Motorwaarborg.fonds 
buiten het geding stelt - Vereisten. 

Wanneer, op het cassatieberoep van de 
verzekeraar van de beklaagde, de beslis
singen op de tegen hem ingestelde bur
gerlijke rechtsvorderingen worden ver
nietigd, strekt die vernietiging zich uit 
tot het dictum dat het Gemeenschappe
Ujk Motorwaarborgfonds buiten het ge
ding stelt, een dictum waartegen geen 
van de voor de feitenrechter gedingvoe
rende partijen een ontvankelijk cassatie
beroep kon instellen en dat derhalve, 
wat de omvang van de cassatie betreft, 
geen afzonderlijk beschikkend gedeelte 
is. 

29 januari 1992 492 
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35. - Vernietiging - Omvang 
Strafzaken -Andere burgerlijke rechts
vorderingen - Veroordeling van de tus
sengekomen part.ij - Eindbeslissing -
Vernietiging - Gevolg t.a. v. andere be
slissingen. 

Vernietiging van de eindbeslissing 
waarbij een tussengekomen partij wordt 
veroordeeld ten opzichte van een burger
lijke partij, brengt vernietiging mede 
van de definitieve beslissingen waarte
gen die tussengekomen partij zich regel
matig heeft voorzien en van de niet defi
nitieve beslissingen waarbij die partij 
wordt veroordeeld ten opzichte van ande
re burgerlijke partijen, wanneer die be
slissingen door dezelfde onwettigheid 
zijn aangetast als de eerste beslissing of 
met deze door de feitenrechter nauw ver
bonden werden. 

14 april 1992 785 

36. - Vernietiging Omvang -
Strafzaken -Andere burgerlijke rechts
vorderingen. 

Wanneer het Hof, in het beschikkende 
gedeelte van een arrest, de bestreden be
slissing vernietigt, doet het noodzakelij
kerwijs en ongeacht de gebruikte be
woordingen uitspraak binnen de perken 
van de voorziening en, t.a.v. de burger
lijke rechtsvordering, blijft de vernieti
ging noodzakelijkerwijs binnen de gren
zen van de middelen op grond waarvan 
ze is uitgesproken. 

17 juni 1992 983 

Afdeling 6. 

Afdeling 7. 

Afdeling 9. 

Tuchtzaken. 

Verkiezingszaken. 

Allerlei. 

HOOFDSTUK V 
BINDENDVERKLARING 

37. - Bindendverklaring - Burger
Jijke zaken - Vordering tot bindendver
klaring van bet arrest voor een voor het 
hoi in tussenkomst opgeroepen partij -
Voorwerp. 

De vordering tot bindendverklaring 
van de gerechtelijke beslissing, zoals een 
arrest van het Hof van Cassatie, heeft 
enkel tot doel te beletten dat de verweer
der in die vordering in een eventueel la
ter geding met de eiser kan aanvoeren 
dat die beslissing hem niet kan worden 
tegengeworpen. (Impliciet.) (Artt. 15 en 
812 Ger.W.) 

9 november 1992 1287 

CASSATIEMIDDELEN 

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

HOOFDSTUK I. - Onduidelijke midde
len 

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

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

HOOFDSTUK III. - Gemis aan feite-
lijke grondslag 

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

HOOFDSTUK IV. - Nieuwe en ]outer 
juridisclw middelen 

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

HOOFDSTUK V. - Gemis aan belang 
voor eiser 

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

HOOFDSTUK VI. - Geen betrekking op 
de bestreden beslissing 

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

HOOFDSTUK VII. - Ambtshalve voor-
gedragen - Zie : Cassatie, hoofdstuk 
I, afdeling 2 
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Inleiding 
BEGRIP- AARD- EXCEPTIE VAN NIET

ONTVANKELIJKHEID 

1. - Inleiding - Aard - Middel waar
in een vraag wordt opgeworpen als be
doeld in art. 28 Bijzondere Wet Arbitra
gehof - Verplichting voor het Hoi van 
Cassatie - Begrip. 

W anneer voor het Hof van Cassatie in 
een middel een vraag is opgeworpen, als 
bedoeld in art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet 
Arbitragehof, moet het Hof, in de regel, 
het Arbitragehof verzoeken op die vraag 
uitspraak te doen. (Art. 26 Bijzondere 
Wet Arbitragehof.) 

21 november 1991 253 

2. - Middel van niet-ontvankelijkheid 
- Burgerlijke zaken - Loutere veron
derstelling. 

Het tegen een cassatiemiddel opgewor
pen middel van niet-ontvankelijkheid dat 
gegrond is op een bewering die geen 
steun vindt in de bestreden beslissing, 
kan niet worden aangenomen. 

19 december 1991 369 

3. - Middel van niet-ontvankelijkheid 
- Burgerlijke zaken - Middel waarin 
feiten en recht zijn vermengd - Onder
zoek van de feiten niet vereist voor de 
toetsing van het middel. 

Een tegen een cassatiemiddel opgewor
pen middel van niet-ontvankelijkheid 
hierin bestaande dat het middel feiten 
en recht vermengt, kan niet worden aan
genomen als toetsing van het middel 
geen onderzoek van de feiten vereist. 

19 december 1991 369 

4. - Middel van niet-ontvankelijkheid 
- Burgerlijke zaken - Middel waarin 
feiten en recht zijn vermengd - Ontvan
lrelijkheid - Vereiste. 

Een tegen een cassatiemiddel opgewor
pen middel van niet-ontvankelijkheid 
hierin bestaande dat het bestreden mid
del feiten en recht vermengt, kan niet 
worden aangenomen als toetsing van dat 
middel geen onderzoek van de feiten ver
eist. 

9 januari 1992 404 

5. - Middelen niet ontvankelijk we
gens de niet-ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep zelf - Strafzaken - Hoi 
van assisen - Bekritiseerde beslissing 
- Verklaring van de jury. 

Aangezien de wet niet voorziet in enig 
rechtsmiddel tegen de verklaring van de 

jury, is het middel dat die verklaring be
kritiseert niet ontvankelijk. 

29 januari 1992 494 

6. - Middelen niet ontvankelijk we
gens niet-ontvankelijkheid van het cassa
tieberoep zelf - Strafzaken - Ontvan
kelijkheid -- Vereiste. 

Niet ontvankelijk is een tot staving 
van een niet ontvankelijk cassatieberoep 
aangevoerd middel dat geen betrekking 
heeft op de ontvankelijkheid van dat cas
satieberoep. 

19 februari 1992 579 

7. - Begrip - Strafzaken Voor de 
feitenrechter genomen conclusies. 

Het volharden in voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling aangevoerde mid
delen !evert geen cassatiemiddel op. 

25 februari 1992 608 

8. - Begrip - Strafzaken - Voor de 
feitenrechter genomen conclusies. 

Een voor de feitenrechter genomen 
conclusie !evert geen cassatiemiddel op. 

2 juni 1992 936 

9. - Inleiding - Exceptie van niet
ontvankelijkheid - Dienstplichtzaken -
Middel gegrond op beweringen die door 
de authentieke vaststellingen van de be
streden beslissingen worden tegenge
sproken - Geen regelmatige betichting 
van valsheid - Gevolg. 

Niet ontvankelijk is het middel dat is 
gegrond op beweringen die door de au
thentieke vaststelling van de bestreden 
beslissing van het militierechtscollege, 
i.e. de herkeuringsraad, worden tegenge
sproken, als de eiser die beslissing niet 
regelmatig van valsheid heeft beticht. 

15 juni 1992 979 

10. - Exceptie van niet-ontvankelijk
heid - Burgerlijke zaken - Middel dat 
betrekking heeft op een .in het aangewe
zen wetsartikel vervatte en voor de toe
passing van dat artilcel noodzakelijke 
voorwaarde. 

De tegen een middel opgeworpen 
grand van niet-ontvankelijkheid die hier
uit is afgeleid dat het aangewezen wets
artikel geen verband houdt met de in het 
middel aangevoerde grief, kan niet wor
den aangenomen wanneer het middel be
trekking heeft op een in dat wetsartikel 
vervatte en voor de toepassing ervan 
noodzakelijke voorwaarde. 

23 oktober 1992 1235 

11. - Aard - Strafzaken Middel 
gegrond op beweringen die door de au-
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thentieke vaststellingen van een proces
verbaal worden tegengesproken - Niet 
van valsheid beticht stuk - Gevolg. 

Niet ontvankelijk is het middel dat ge
grond is op beweringen die worden te
gengesproken door de authentieke vast
stellingen van het proces-verbaal van de 
aan de jury gestelde en overhandigde 
vragen of van het proces-verbaal van de 
verrichtingen tot samenstelling van de 
jury, als de eiser die stukken niet van 
valsheid heeft beticht. 

2 december 1992 1382 

12. - Exceptie van niet-ontvankelijk
heid - Burgerlijke zaken - Vermelding 
van de geschonden wetsbepalingen -
Gewijzigde wetsbepalingen - Ontvanke
lijkheid - Vereisten. 

Het middel dat als geschonden wetsbe
palingen artikelen van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen vermeldt, ter
wijl de inhoud van die artikelen door 
een latere wet werd gewijzigd, is ontvan
kelijk wanneer uit de tekst van het mid
del duidelijk blijkt dat het geen betrek
king heeft op de wetsbepalingen zoals 
deze zijn gewijzigd. 

HOOFDSTUK I 
ONDUIDELIJKE MIDDELEN 

13. Onduidelijke middelen 
Dienstplicht - Toelichting. 

De toelichting bij een middel in dienst
plichtzaken vermag het middel zelf niet 
aan te vullen of het gebrek aan nauw
keurigheid te verhelpen. 

14 oktober 1991 154 

HOOFDSTUK II 
VEREISTE VERMELDINGEN EN BIJ TE 

VOEGEN STUKKEN 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 

14. - Bij te voegen stukken - Alge
mene begrippen - Verbindende kracht 
van de statuten van een vereniging. 

Niet ontvankelijk is het middel ge
grond op miskenning van de verbinden
de kracht van de statuten van een ver
eniging wanneer de tekst van de statu
ten niet aan het Hof is overgelegd en 
evenmin in de bestreden beslissing is 
overgenomen. 

5 oktober 1992 1172 

Afdeling 2. - Belastingzaken. 

15. - Vereiste vermeldingen - Belas
tingzaken - Niet-vermelding van de ge
schonden wetsbepalingen. 

Niet ontvankelijk is het middel dat, tot 
staving van een cassatieberoep in belas-

tingzaken, zich ertoe beperkt schending 
van het grondbeginsel van een goede 
rechtsbedeling aan te voeren, zonder de 
geschonden wetsbepalingen nader aan te 
geven. 

23 januari 1992 471 

16. - Vereiste vermeldingen - Belas
tingzaken - Vermelding van de ge
schonden wetsbepalingen - Gewijzigde 
wetsbepaling - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het middel dat 
zich beroept op schending van de gewij
zigde tekst van een wetsbepaling, terwijl 
de vorige tekst van die bepaling op het 
geschil toepasselijk is en de wijziging in
vloed kan hebben op de gegrondheid van 
het middel. (Art. 1080 Ger.W.) 

18 september 1992 1123 
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

17. - Vereiste verr.aeldingen - Bur
gerlijke zaken - Geschonden wettelijke 
bepalingen - Vermelding - Begrip -
Omvang - Gevolg t.a. v. het middel van 
niet-ontvankelijkheid. 

In burgerlijke zaken kan de tegen het 
cassatiemiddel opgeworpen grand van 
niet-ontvankelijkheid, hierin bestaande 
dat zekere geschonden wettelijke bepa
lingen niet zijn vermeld, niet worden 
aangenomen, wanneer blijkt dat aanne
ming van het middel op grand alleen van 
de daarin vermelde wettelijke bepalin
gen, cassatie meebrengt zowel van een 
der bestreden beslissingen, als van de 
hieruit volgende beschikkende gedeelten, 
waarop de grand van niet-ontvankelijk
heid betrekking heeft. 

10 februari 1992 533 

18. - Vereiste vermeldingen Bur-
gerlijke zaken - Middel waarin aan het 
hof van beroep wordt verweten dat het 
de draagwijdte van het beroepen vonnis 
heeft miskend - Geen opgave van de 
artt. 1319 e.v. B.W. 

Wanneer in een middel aan het hof 
van beroep wordt verweten dat het de 
draagwijdte van het beroepen vonnis 
heeft miskend, berust het 11iet op het ge
zag van het rechterlijk gewijsde van dat 
vonnis, maar op schending van de be
wijskracht ervan; derhalve niet ontvan
kelijk is dat middel als daarin geen be
roep wordt gedaan op schending van 
artt. 1319 e.v. B.W. 

12 maart 1992 G69 

19. - Vereiste vermeldingen Bur-
gerlijke zaken - Regels van het geding 
- 'l'oepassing in hager beroep - Geen 
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beroep op schending van art. 1042 
Ger. W. - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het middel ten be
toge dat het bestreden arrest, in hoger 
beroep, de regels van het geding heeft 
miskend, als dat middel als geschonden 
wetsbepalingen aileen de bepalingen be
treffende die regels vermeldt, en niet art. 
1042 Ger.W. 

3 aprill992 745 

20. - Vereiste vermeldingen - Bur
gerlijke zaken - Ontvankelijkheid -
Huur van goederen - Huurprijs - In
dexering - Rechtsvordering van de ver
huurder - Verjaring - Termijn. 

Niet ontvankelijk is het middel waarin 
aan de feitenrechter wordt verweten dat 
hij op de rechtsvordering van de ver
huurder tot betaling van achterstallige 
huurprijsindexeringen geen toepassing 
heeft gemaakt van de eenjarige verja
ring, wanneer dat middel de artt. 1728bis 
en 1728quater B.W. en niet art. 2273, eer
ste lid, van dat wetboek als geschonden 
bepalingen aanwijst. 

14 mei 1992 856 

21. - Vereiste vermeldingen Bur-
gerlijke zaken - Ontvankelijkheid -
Collectieve arbeidsovereenkomst - Met 
een wet van dwingend recht strijdige be
paling - Nietigheid van die bepaling -
Geschonden wettelijke bepalingen. 

Niet ontvankelijk is het middel waar
in, ter bestrijding van het arrest van het 
arbeidshof volgens hetwelk een bepaling 
van een collectieve arbeidsovereenkomst 
in strijd is met art. 6bis K.B. nr. 180 van 
30 dec. 1982 houdende bepaalde maatre
gelen inzake loonmatiging, aileen wordt 
aangevoerd dat die bepaling is geschon
den, zonder dat er sprake is van scherr
ding van art. 9 C.A.O.-wet, wanneer de 
betwiste beslissing niet enkel is gegrond 
op tegenstrijdigheid tussen de collectieve 
overeenkomst en art. 6bis K.B. nr. 180, 
maar ook op de gevolgen die het arrest 
van het arbeidshof aan de bij art. 9 
C.A.O.-wet opgelegde nietigheid toekent. 
(Art. 1080 Ger.W.) 

29 juni 1992 1045 

22. - Vereiste vermeldingen - Bur
gerlijke zaken - Regels van het geding 
- Toepassing in boger beroep - Geen 
vermelding van art. 1042 Ger. W. - Ont
v-ankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het middel ten be
toge dat in hoger beroep de regels van 
het geding zijn miskend, als dat middel 
als geschonden wetsbepalingen aileen de 

bepalingen betreffende die regels ver
meldt, en niet art. 1042 Ger.W. 

29 oktober 1992 1267 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 

Afdeling 5. - Strafzaken. 

23. - Strafzaken - Voorlopige hechte
nis - Beslissing van het onderzoeksge
recht - Middel afgeleid uit de schending 
van art. 9. 7 Gw. 

Art. 97 Gw., in zoverre het de motive
ring van de beslissingen betreft, is niet 
van toepassing op de onderzoeksgerech
ten die uitspraak doen inzake voorlopige 
hechtenis. 

28 januari 1992 489 

24. - Vereiste vermeldingen - Straf
zaken - Opgave van de geschonden 
wettelijke bepalingen. 

De beklaagde die tot staving van zijn 
cassatieberoep een middel aanvoert, be
hoeft de wettelijke bepalingen niet aan 
te wijzen die volgens hem zouden ge
schonden zijn, ook al is het cassatiebe
roep gericht tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering; het is vol
doende dat hij de aangevoerde onwettig
heid nauwkeurig bepaalt. 

25 februari 1992 602 
Afdeling 6. - Tuchtzaken. 

25. - Middel waarin wettel1jke bepa
lingen worden vermeld zonder verband 
met de aangevoerde grief - Tuchtzaken 
- Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het middel, dat 
zich alleen beroept op schending van de 
artt. 23 tot 26 Ger.W. en waarbij het 
recht wordt betwist van een tuchtraad 
van beroep van de Orde van Advocaten 
om kennis te nemen van een definitief 
beslecht geschilpunt betreffende de ont
vankelijkheid van een vordering tot her
ziening van een beslissing, waarbij aan 
een advocaat een tuchtmaatregel wordt 
opgelegd, aangezien zodanig middel geen 
betrekking heeft op die bepalingen inza
ke rechterlijk gewijsde. 

21 november 1991 255 
Afdeling 7. - Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUKIII 
GEMIS AAN FEITELIJKE GRONDSLAG 

Afdeling 1. Algemene begrippen. 
Afdeling 2. 

Afdeling 3. 

Afdeling 4. 

Belastingzaken. 

Burgerlijke zaken. 

Dienstplichtzaken. 
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Afdeling 5. - Strafzaken. 

Afdeling 6. - Tuchtzaken. 

Afdeling 7. - Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK IV 
NIEUWE EN LOOTER JURIDISCHE MIDDE

LEN 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 

Afdeling 2. - Belastingzaken. 

26. - Nieuwe middelen - Belastingza
ken - Inkomstenbelastingen - Voorzie
ningen voor het hoi van beroep - Nieu
we stukken - Neerlegging. 

Wanneer de eiser voor het hof van be
roep niet heeft verklaard dat hij gebruik 
wilde maken van nieuwe stukken, waar
toe art. 282 W.I.B. hem het recht geeft, is 
het middel uit schending van die wetsbe
paling, dat, in dat opzicht, de openbare 
orde niet raakt, nieuw en niet onvanke
lijk. 

23 januari 1992 471 

Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

27. - Nieuw middel - Burgerlijke za
ken - Begrip - Middel ten betoge dat 
het hager beroep 11iet ontvankelijk is. 

Het middel ten betoge dat het hoger 
beroep niet ontvankelijk is, raakt een re
gel van openbare orde en kan dus voor 
het eerst voor het Hof worden aange
voerd. 

13 december 1991 346 

28. - Nieuw middel - Burgerlijke za
ken. 

Niet nieuw is, in beginsel, het middel 
dat schending aanvoert van wetsbepalin
gen waarvan de bestreden beslissing toe
passing maakt. 

19 december 1991 369 

29. - Nieuw middel - Burgerlijke za
ken - Dading - Advocaat - Bijzonde
re volmacht. 

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is 
het middel dat niet aan de appelrechter 
is overgelegd en hieruit is afgeleid dat 
eiseres niet rechtsgeldig haar akkoord 
heeft gegeven voor een dading, omdat 
haar raadsman daartoe geen bijzondere 
volmacht had ontvangen. 

6 maart 1992 639 

30. - Nieuw middel - Burgerlijke za
ken - Aanvoering van schending van 
een wettelijke bepaling die de redder 
moest toepassen. 

Aangezien de rechter verplicht is te 
zeggen welke wettelijke bepalingen op 

het hem voorgelegde geschil toepasselijk 
zijn, is niet nieuw het middel met beroep 
op schending van een regel waarvan de 
rechter bij de uitspraak over dat geschil 
toepassing moest maken. 

12 maart 1992 669 

31. - Nieuw middel - Burgerlijke za
ken - Begrip. 

In beginsel is niet nieuw het middel 
dat, ook al houdt het geen verband met 
de openbare orde of met een bepaling 
van dwingend recht, kritiek oefent op 
een reden die de rechter ter verantwoor
ding van zijn beslissing opgeeft. 

12 maart 1992 669 

32. - Nieuw middel - Burgerlijke za
ken - Middel gegrond op wetsbepalin
gen die van openbare orde zijn - Ver
eiste feitelijke gegevens - Geen vast
stellingen - Gevolg. 

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is 
het middel dat, ook al is het gegrond op 
een wetsbepaling die de openbare orde 
raald, niet aan de feitenrechter is voor
gelegd en waarop deze evenmin op eigen 
initiatief heeft beslist, wanneer de feite
lijke gegevens die voor de beoordeling 
ervan noodzakelijk zijn, niet blijken uit 
de bestreden beslissing of uit stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan. 

16 maart 1992 682 

33. -- Nieuwe middelen - Burge1:lijke 
zaken - Begrip. 

Een middel betreffende een rechts
grond waarop eiser zijn rechtsvordering 
niet heeft laten steunen, kan niet voor 
het eerst in cassatie worden aangevoerd, 
ook al raken de bepalingen met betrek
king tot de voor de feitenrechter niet 
aangevoerde rechtsgrond de openbare or
de. 

16 november 1992 1309 

34. - Nieuw middel - Burgerlijke za
ken Dwingende wetsbepaling -
Dwingend ten voordele van de tegenpar
tij. 

Een middel uit schending van een 
d\vingende wetsbepaling ten voordele 
van de tegenpartij kan niet voor het 
eerst voor het Hof worden aangevoerd. 

30 november 1992 1363 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 

35. - Nieuw middel - DienstplicMza
ken - Overmacht - Laattijdige aan
vraag. 

Dat eiser door overmacht verhinderd 
was zijn aanvraag om uitstel binnen de 
wettel.ijke termijn in te stellen, kan niet 
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voor het eerst in cassatie worden aange
voerd. 

14 oktober 1991 154 
Afdeling 5. - Strafzaken. 

36. - Nieuwe en louter juridische mid
delen Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Beslissing in hoger 
beroep die overeenstemt met de beslis
sing in eel'Ste aanleg - Beslissing in 
eerste aanleg door eiser tot cassatie in 
hoger beroep niet aangevochten. 

Nieuw en derhalve niet onivankelijk is 
het middel gegrond op wetsbepalingen 
die de openbare orde niet raken noch 
van dwingend recht zijn en waarbij een 
beslissing in hoger beroep wordt bekriti
seerd die overeenstemt met de beslissing 
in eerste aanleg welke door de eiser tot 
cassatie in hager beroep niet werd be
streden. 

24 maart 1992 718 

37. - Nieuwe middelen - Strafzaken 
- Middel waarin kritiek wordt geuit op 
onregelmatigheden bij het verhoor van 
een getuige voor de eerste rechter -
Middel niet aan de appelrechter vooJ·ge
Jegd. 

Niet ontvankelijk is het middel, dat 
geen betrekking heeft op de bevoegdheid 
doch kritiek uit op onregelmatigheden 
bij het verhoor van een getuige voor de 
eerste rechter begaan, wanneer het niet 
aan de feitenrechter in hoger beroep is 
voorgelegd. 

4 november 1992 1279 
Afdeling 6. Tuchtzaken. 

Afdeling 7. - Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK V 
GEMIS AAN BELANG VOOR ElSER 

Afdeling 1. Algemene begrippen. 

Afdeling 2. - Belastingzaken. 

Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

38. - Gemis aan belang voor eiser -
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid van 
het Hoi om een rechtsgrond van de be
streden beslissing aan te vullen waar
door het beschikkende gedeelte verant
woord wordt. 

Wanneer het Hof een rechtsgrond aan
vult waardoor het beschikkende gedeelte 
van de bestreden beslissing wettelijk 
wordt verantwoord, is het middel, oak al 
is het gegrond, bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk. 

31 januari 1992 507 

39. - Gemis aan belang voor eiser -
Burgerlijke zaken - Ontvankelijkheid 
- Huwelifk tussen een Belg en een 
vreemdeling - Nietigverklaring wegens 
scilifnhuwelifk - Middel op grond van 
schending van art. 146 B. W: - Beslissing 
verantwoord door het personeel statuut 
van de vreemde echtgenoot. 

Als een huwelijk nietig wordt ver
klaard op grand dat het om een schijn
huwelijk gaat, nu de vreemde echtgenoot 
niet heeft toegestemd in het huwelijk 
met het oog op een gemeenschappelijk 
en duurzaam samenleven, overeenkom
stig zijn personeel statuut, doch enkel 
om zich in Belgie te mogen vestigen, is 
niet ontvankelijk het middel dat alleen 
schending aanvoert van art. 146 B.W. be
treffende de toestemming die voor de 
geldigheid van het huwelijk is vereist. 

19 maart 1992 705 

40. - Gemis aan belang voor eiser -
Burgerlifke zaken - Middel dat kritiek 
oefent op een beslissing die eiser geen 
nadeel heeft kunnen berokkenen - Ont
vankelifkheid. 

Niet ontvankelijk, wegens gemis aan 
belang voor eiser, is het middel waarbij 
aan de bestreden beslissing wordt verwe
ten hem te veroordelen tot betaling van 
een uitkering vanaf een datum die aan 
de overschrijving van de echtscheiding 
voorafgaat, terwijl de vernietiging van 
die beslissing zijn veroordeling tot beta
ling van een hogere uitkering zou Iaten 
bestaan, die verschuldigd is ingevolge 
een vonnis dat de scheiding van tafel en 
bed beveelt. 

11 juni 1992 966 

Afdeling 4. 

Afdeling 5. 

Dienstplichtzaken. 

Strafzaken. 

41. - Gemis aan belang voor eiser -
Strafzaken - Voorlopige hechtenis -
Mededeling van het dossier aan de ver
dediging - Art. 22, derde lid, Wet Voor
Jopige Hechtenis 20 fuJi 1990 - Middel 
ten betoge dat die wetsbepaling is ge
schonden voor de raadkamer - Rechts
vOJmen in acht genomen in hoger be
roep. 

Niet ontvankelijk, bij gemis aan be
lang, is het middel ten betoge dat art. 22, 
derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis 20 
juli 1990 betreffende de mededeling van 
het dossier aan de verdachte en diens 
raadsman is geschonden, wanneer de 
door die wetsbepaling voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen voor 
de kamer van inbeschuldigingstelling, 
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die uitspraak moet doen over de handha
ving van de voorlopige hechtenis. 

18 september 1991 69 

42. - Gemis aan belang - Strafzaken 
- Burgerlijlre rechtsvordering - Con
clusie - Vordering van scl1adeloosstel
Jing - Middel ten betoge dat het proces
verbaal houdende vaststelling van de 
burgerlijke-partijstelling nietig is. 

Wanneer de klager bij conclusie scha
deloosstelling vordert, is niet ontvanke
lijk, bij gebrek aan belang, het middel 
ten betoge dat het proces-verbaal hou
dende vaststelling van de burgerlijke
partijstelling van de klager nietig is. 
(Art. 66 Sv.) 

5 februari 1992 523 

43. - Gemis aan belang voor eiser -
Strafzaken - Jeugdbescherming - Ver
schillende feiten - Een enkele maatre
gel - Middel dat enkel op bepaalde lei
ten betrekking heeft - Maatregel naar 
recht verantwoord door andere feiten. 

Wanneer de jeugdkamer van het hof 
van beroep een enkele maatregel neemt 
voor verschillende feiten, is niet ontvan
kelijk het middel dat enkel op bepaalde 
feiten betrekking heeft, terwijl de maat
regel naar recht verantwoord blijft door 
andere bewezen verklaarde feiten. 

19 februari 1992 579 

44. - Gemis aan belang voor eiser -
Strafzalren - Strafvordeling - Middel 
ten betoge dat een getw'genverklaring 
onregelmatig is - Beslissing van de 
rechter niet gegrond op die getuigenver
klaring. 

Niet ontvankelijk bij gemis aan belang 
is het middel dat zich erop beroept dat 
de eerste rechter een getuige, die verval
len was van het recht om te getuigen, 
onder ede heeft gehoord, als de appel
rechter, na te hebben vastgesteld dat de 
eerste rechter zijn overtuiging niet had 
gegrond op die getuigenverklaring, zijn 
eigen overtuiging grondt op het ter zit
ting gedane onderzoek. 

26 februari 1992 611 

45. - Gemis aan belang voor eiser -
Strafzaken - Middel ten betoge dat de 
rechter ten onrechte herhaling aanwezig 
l1eeft geacht - Ontvankelijkheid. 

Het middel ten betoge dat de rechter 
ten onrechte herhaling aanwezig heeft 
geacht, kan, ook a! is het gegrond, niet 
tot vernietiging van de veroordeling lei
den, tenzij de uitgesproken straf de 
strafmaat van het eerste misdrijf te ho
ven gaat of uit de beslissing blijkt dat de 

rechter bij het bepalen van de strafmaat 
de herhaling in aanmerking heeft geno
men. 

25 maart 1992 720 

46. - Gernis aan belang voor eiser -
Strafzaken - Verschillende feiten -
E'en enkele strai 

Wanneer een enkele straf is uitgespro
ken wegens verschillende misdrijven, is 
de vordering tot vernietiging van de op 
de strafvordering gewezen beslissing, die 
is gegrond op een middel, waarin enkel 
sommige van die misdrijven worden be
oogd, ontvankelijk, hoewel de uitgespro
ken straf naar recht verantwoord blijft 
door een ander misdrijf, indien uit de re
denen van het arrest of van het vonnis 
blijkt dat bij de vaststelling van die straf 
aile feiten in aanmerking zijn genomen. 
(Artt. 411 en 414 Sv.) 

17 juni 1992 981 

47. - Gemis aan belang voor eiser
Strafzaken - Voorlopige hechtenis -
Mededeling van het dossier aan de ver
dediging - Art. 22, derde lid, Wet Voor
lopige Hechtenis 1990 - Middel ten be
toge dat die wetsbepaling is geschonde.n 
voor de raadkamer - Rechtsvormen in 
acht genome.n in hager beroep. 

Niet ontvankelijk, bij gemis aan be
lang, is het middel ten betoge dat art. 22, 
derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990 
betreffende de mededeling van het dos
sier aan de verdachte en diens raadsman 
voor de raadkamer is geschonden, wan
neer de door die wetsbepaling voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn geno
men voor de kamer van inbeschuldiging
stelling, die uitspraak moest doen over 
de handhaving van de voorlopige hechte
nis. 

20 juli 1992 1050 

48. - Gemis aan belang voor eiser -
Strafzaken - Strafvordering - Verschil
Jende rnisdrijven - E{m enkele straf -
Straf naar recht verantwoord door een 
van die misdl'ijven - IVIiddel dat enkel 
op een ander misdr~jf betrekking lleeft 
- O.ntvankelijkheid - Vereiste. 

Wanneer wegens verschillende misdrij
ven een enkele straf is uitgesproken, is 
ontvankelijk de vordering tot vernieti
ging van de op de strafvordering gewe
zen beslissing, als zij gegrond is op een 
middel d.at slechts op een van die mis
drijven betrekking heeft ofschoon de 
straf naar recht verantwoord blijft door 
een ander mlsdrijf, wanneer uit de rnoti
vering van de bestreden beslissing blijkt 
dat de uitgssproken straf minder zwaar 
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zou zijn geweest indien de rechter het 
misdrijf waarop het middel betrekking 
heeft, niet bewezen had verklaard. (Artt. 
411 en 414 Sv.) 

16 september 1992 1119 

49. - Gemis aan belang voor eiser -
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorde
ring - Burgerlijke partij - Belang. 

Niet ontvankelijk is het door een bur
gerlijke partij voorgedragen middel, 
waarin deze niet beweert door het in dat 
middel bedoelde misdrijf benadeeld te 
zijn. 

18 november 1992 1317 
Afdeling 6. '-- Tuchtzaken. 

50. - Gemis aan belang voor eiser -
Tuchtzaken - Orde van Geneesheren -
Een enkele straf uitgespraken wegens 
twee tekortkomingen aan de plichtenleer 
- Middelen die enkel betrekking heb
ben op een van die tekartkamingen -
Ontvankelijkheid. 

Wanneer de raad van beroep van de 
Orde van Geneesheren wegens twee te
kortkomingen aan de beroepsplichten 
een enkele tuchtstraf uitspreekt en oor
deelt dat beide bewezen bevonden telast
leggingen zwaar zijn en de uiting zijn 
van een zelfde opzet, zijn de middelen 
die enkel betrekking hebben op een van 
die tekortkomingen niet ontvankelijk, 
daar, ook al waren zij gegrond, de straf 
naar recht verantwoord blijft door de 
schuldigverklaring van eiser aan de an
dere telastlegging. 

6 november 1992 1285 
Afdeling 7. - Verkiezingszaken. 

HOOFDSTUK VI 
GEEN BETREKKING OP DE BESTREDEN 

BESLISSING 
Afdeling 1. Algemene begrippen. 

Afdeling 2. - Belastingzaken. 

Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

51. - Geen betrekking op de bestre
den beslissing - Burgerlijke zaken -
Beslissing van de eerste rechter - Geen 
uitspraak in hager beroep. 

Niet ontvankelijk is het middel dat ge
richt is tegen een beslissing van de eer
ste rechter waartegen in hoger beroep 
niet is opgekomen en waarover de appel-
rechter geen uitspraak heeft gedaan. 

30 september 1991 111 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 

Afdeling 5. - Strafzaken. 

52. - Geen betrekking ap de bestre
den beslissing - Strafzaken - Vaarzie
ning tegen de veraardelende beslissing 
- Middel met beraep ap anregelmatig
heid van de verwijzingsbeschikking van 
de raadkamer - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het middel tot sta
ving van een voorziening die alleen is in
gesteld tegen de veroordelende beslis
sing, wanneer daarin enkel een onregel
matigheid wordt aangevoerd waardoor 
de verwijzingsbeschikking van de raad
kamer niet onbestaande maar wel ver
nietigbaar zou zijn. 

12 november 1991 231 

53. - Geen betrekking ap de bestre
den beslissing - Strafzaken - Hoi van 
assisen - Veroardeling - Beslissing 
niet vatbaar voar hager beroep. 

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

4 februari 1992 515 

54. - Geen betrekking op de bestre
den beslissing - Strafzaken - Strafvor
dering - Voorziening tegen het veroar
delend vonnis - Middel gericht tegen de 
beschikking tot contraventionalisering 
van het wanbedriji 

Niet ontvankelijk, tot staving van een 
voorziening die enkel tegen het veroor
delend vonnis is ingesteld, is het middel 
gericht tegen de beschikking van de 
raadkamer tot contraventionalisering 
van het aan de eiser ten laste gelegde 
wanbedrijf. 

26 februari 1992 611 

55. - Geen betrekking op de bestre
den beslissing - Strafzaken - Uitleve
ring - Uin'oerbaarverklaring door raad
kamer van buitenlands bevel tot aanhou
ding - Hoger Beroep - Voorziening 
tegen arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling - Middel gericht te
gen de beslissing van de raadkamer. 

Niet ontvankelijk, tot staving van de 
voorziening die in een uitleveringsproce
dure gericht is tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat 
uitspraak doet over het hoger beroep te
gen de uitvoerbaarverklaring door de 
raadkamer van een buitenlands bevel tot 
aanhouding, is het middel dat gericht is 



tegen de beslissing van de raadkamer en 
niet tegen het bestreden arrest. 

17 augustus 1992 1053 

56. - Geen betrekking op de bestre
den beslissing - Strafzaken - Commis
sie tot bescherming van de maatschappij 
- Gei"nterneerde - Verzoek tot invrij
heidstelling op proef - Afwijzing -
Middel gericht tegen het ontbreken van 
de mogelijkheid om beroep in te stellen. 

Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel 
gericht tegen de afwijzing, door de com
missie tot bescherming van de maat
schappij, van een verzoek tot invrijheid
stelling op proef van een geYnterneerde, 
wanneer daarin door de ge'interneerde 
wordt aangevoerd dat hij tegen die be
slissing geen beroep kan instellen. (Art. 
19 Wet Bescherming Maatschappij.) 

16 december 1992 1443 

Afdeling 6. - Tuchtzaken 

Afdeling 7. - Verkiezingszaken. 

CHEQUE 

Verhaalsvorderingen - Verjaring -
Art. 52bis Chequewet- Rechtsvordering 
tegen de trekker of de endossant -
A a rd. 

De bij art. 52bis Chequewet ingestelde 
rechtsvordering tegen de trekker die 
geen fonds heeft bezorgd, en tegen een 
trekker of een endossant die zich on
rechtmatig mocht hebben verrijkt, is een 
gemeenrechtelijke rechtsvordering; nu 
die rechtsvordering niet onder toepas
sing van het wisselrecht valt, dient de 
uitoefening ervan op de oorspronkelijke 
rechtsverhouding te zijn gegrond. (Art. 
52bis Chequewet.) 

26 november 1992 1354 

COLLECTIEVE 
EENKOMST 

ARBEIDSOVER-

1. - Opvoedings- en huisvestingsin
richtingen - Loonz·egeling - Vereiste 
van diploma of getuigschrift - Draag
wijdte. 

De bediende die ressorteert onder het 
paritair comite voor de opvoedings- en 
huisvestingsinrichtingen, heeft maar 
aanspraak op het met een bepaalde 
functie overeenstemmende minimumloon 
bepaald in art. 4 C.A.O. 28 mei en 17 dec. 
1975, algemeen verbindend verklaard bij 
K.B. 6 jan. 1977, indien hij houder is van 
het diploma of getuigschrift dat in de 

64-

loonschaal als vereiste voor de betrok
ken functie is vermeld. 

16 september 1991 52 

2. - Met de dwingende wetten strijdi
ge bepalingen - Nietigheid van die be
palingen - Gevolg - Andere bepalin
gen. 

Nietig zijn de met de dwingende wet
ten strijdige bepalingen van een col
lectieve arbeidsovereenkomst; de door 
die overeenkomst gebonden personen en 
organisaties blijven echter, in de regel, 
gehouden tot nakoming van de andere 
bepalingen ervan. (Artt. 9.1, 19 en 34, 
derde lid, C.A.O.-wet.) 

12 oktober 1992 1190 

3. - Toepassingsgebied - Leerlingen. 
Een in een paritair comite gesloten 

C.A.O. kan lonen bepalen voor leerlingen 
die door een leerovereenkomst gebonden 
zijn. (Art. 2, § 1, tweede lid, C.A.O.-wet.) 

16 november 1992 1302 

4. - Drukkerij-, grafische-kunst- en 
dagbladbedrijf - C.A.O. 14 mei 1980, 
hoofdstuk IV - Loonregeling voor Jeer
lingen. 

De loonregeling voor leerlingen in het 
drukkerij-, grafische-kunst- en dagblad
bedrijf, vastgesteld in hoofdstuk IV 
C.A.O. 14 mei 1980, algemeen verbindend 
verklaard bij K.B. 30 jan. 1981, is toepas
selijk op de leerlingen die door een leer
overeenkomst gebonden zijn. 

16 november 1992 1302 

D 

DAGVAARDING 
1. - Strafzaken - Geestl"ijke dranken 

- Slijtel"ij - Vergunningsrecht - Ge
giste dranken - Slijterijen - Overtre
dingen - Vervolging - Vormen. 

De rechtsvorderingen wegens overtre
ding van de wetsbepalingen inzake de 
slijterijen van gegiste dranken en van de 
wet betreffende het verstrekken van 
sterke drank en het vergunningsrecht 
worden, overeenkomstig het W etboek 
van Strafvordering, voor de correctionele 
rechtbanken gebracht door middel van 
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dagvaardingen die zowel door gerechts
deurwaarders als door ambtenaren van 
de administratie kunnen worden uitge
bracht. (Artt. 281 en 324 Douane en Ac
cijnzenwet [K.B. van 18 juli 1977, be-
krachtigd bij wet van 6 juli 1978, art. 1], 
wetsbepalingen gecoordineer bij art. 43 
K.B. van 3 april 1953; art. 22 wet van 28 
dec. 1983.) 

9 oktober 1991 134 

2. - Burgerlijke zaken - Instelling 
van de vordering - Aanhangigmaking 
- Inschrijving op de algemene rol. 

Wanneer, in burgerlijke zaken, de 
rechtsingang bij dagvaarding geschiedt, 
is de zaak bij de rechter aanhangig ge
maakt op de datum van de betekening 
van de dagvaarding, voor zover de zaak 
op de algemene rol is ingeschreven uiter
lijk de dag v66r de in de dagvaarding 
aangewezen zitting. (Artt. 12, tweede lid, 
700, 716, 717 en 718 Ger.W.) 

20 december 1991 373 

DERDENVERZET 
Verzet - Beslissing tot samenvoeging 

van de boedels - Faillissement. 
De termijnen waarbinnen het derden

verzet tegen een beslissing tot samen
voeging van de boedels van twee of meer 
faillissementen ontvankelijk is, zijn de 
gewone termijnen bepaald bij de artt. 
1128 en 1129 Ger.W. en niet de verkorte 
termijnen vastgelegd in art. 473 W.Kh. 

17 oktober 1991 159 

DESKUNDIGENONDERZOEK 
1. - Burgerlijke zaken - Opdracht 

van de deskundige - Grenzen - Over
dracht van rechtsmacht- Openbare or
de. 

Het bepaalde in art. 11, eerste lid, 
Ger.W. volgens hetwelk de rechter zijn 
rechtsmacht niet kan overdragen en dus 
aan een deskundige geen andere op
dracht kan geven dan vaststellingen te 
doen of een technisch advies uit te bren
gen, raakt de openbare orde. 

14 september 1992 1099 

2. - Burgerlijke zaken - Onde1werp 
- Overdracht van rechtsmacht. 

Het deskundigenonderzoek mag enkel 
vaststellingen of een technisch advies be
treffen; de rechter die aan de deskundige 
opdracht geeft zijn advies uit te brengen 
over de gegrondheid van de vordering 
zelf, verantwoordt zijn beslissing niet 

naar recht. (Artt. 11, eerste lid, en 962 
Ger.W.) 

14 september 1992 1099 

3. - Afpaling - Kosten Verdeling 
tussen partijen. 

De bepaling van art. 646 B.W. luidens 
welke de afpaling geschiedt op gemene 
kosten, heeft enkel betrekking op de kos
ten verbonden aan de afscheiding of ei
genlijke afpaling en niet op de kosten 
van het deskundigenonderzoek naar de 
grensscheiding. 

23 oktober 1992 1241 

DIEFSTAL EN AFPERSING 
1. - Bedrieglijk opzet - Begrip. 
Het krachtens de artt. 461, eerste lid, 

en 467 Sw. voor diefstal vereiste bedrieg
lijk opzet bestaat zodra degene die een 
zaak wegneemt tegen de wil van de eige
naar, het voornemen heeft ze niet terug 
te geven en er « animo domini » over be
schikt, ook al neemt hij de zaak niet weg 
uit wraak of met het oogmerk om te 
schaden en evenmin met de bedoeling 
zichzelf of anderen een onrechtmatig 
voordeel toe te eigenen. 

4 december 1991 309 

2. - Bedrieglijk wegnemen van ander
mans goed voor een kol'tstondig gebruik 
- Begrip. 

Voor de toepassing van art. 461, twee
de lid, Sw. is vereist dat de dader zich de 
zaak tegen de wil van de eigenaar be
drieglijk toeeigent, d.i. met de bewuste 
wil om de zaak aan het genot van de be
zitter te onttrekken voor een kortstondig 
gebruik, doch met het oogmerk om de 
zaak na gebruik terug te geven. 

31 maart 1992 738 

3. - Doodslag, gepleegd om diefstal te 
vergemakkelijken of om de straffeloos
heid ervan te verzekeren - Diefstal -
Hoofdfeit - Doodslag - Verzwarende 
omstandigheid. 

Doodslag, gepleegd om diefstal te ver
gemakkelijken of om de straffeloosheid 
ervan te verzekeren is een reele verzwa
rende omstandigheid van het hoofdfeit 
diefstal, waarmee als zodanig voor allen 
die eraan hebben deelgenomen, rekening 
moet worden gehouden. (Art. 475 Sw.) 

24 juni 1992 1030 

4. - Doodslag, gepleegd om diefstal te 
vergemakkelijken of om de straffeloos
heid ervan te verzekeren - Paging ·
Wetsbepalingen - Straf. 
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De paging tot diefstal die gepaard gaat 
met de verzwarende omstandigheid dat 
doodslag werd gepleegd om die diefstal 
te vergemakkelijken of om de straffe
loosheid ervan te verzekeren, valt onder 
toepassing van de artt. 52 en 475 Sw. en 
wordt gestraft met levenslange dwangar
beid. 

24 juni 1992 1030 

DIENSTPLICHT 

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

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

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

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

HOOFDSTUK IV. - Dienstweigering op 
grand 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 - Door de inge
schrevene gevolgde cursussen - Begrip. 

Het begrip cursussen, in de zin van 
art. 10, § 3, Dienstplichtwet, is niet be
perkt tot onderwijs ex cathedra; de over
wegingen van de Hoge Militieraad, waar
uit niet blijkt dat het vorsingswerk 
onder leiding van een promotor geen on
derwijs is, leveren derhalve geen verant
woording naar recht op voor de beslis
sing dat de ingeschrevene niet meer de 
cursussen volgt, zoals in die bepaling 
wordt bedoeld. (Art. 10, § 3, Dienstplicht
wet.) 

23 maart 1992 715 

2. - Uitstel ell vrijlating van dienst op 
morele grand - Aanvraag om uitstel -
Dwaling van de ingeschrevene - Toe
passelijke wettelijke bepaling. 

Art. 1109 B.W., volgens hetwelk inzake 
contracten geen toestemming geldig is, 
indien zij alleen door dwaling is gege
ven, is niet toepasselijk op de aanvragen 
om uitstel in dienstplichtzaken. 

6 april 1992 763 

3. - 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, 
Dienstplichtwet kan de ingeschrevene 
die, met de lichting 1987, ten minste een 
uitstel heeft gekregen omdat hij werke
lijk en gewoonlijk verblijf houdt buiten 
Europa, zoveel uitstellen verkrijgen als 
nodig is om in aanmerking te komen 
voor de vrijlating op grond dat hij gedu
rende ten minste vijf jaar zijn werke
lijke en gewone verblijfplaats buiten Eu
ropa heeft gehad. (Art. 118, § 2, Dienst
plichtwet, opnieuw ingevoerd bij wet 16 
juni 1987.) 

6 april 1992 763 

4. - Uitstel of vrijlating van dienst op 
morele grand - Vrijlating - Vijf broe
ders of zusters - Gelijkstelling - Voor
waarden. 

Voor de toepassing van art. 12, § 1, 3°, 
Dienstplichtwet, volgens hetwelk de 
dienstplichtige die ten minste vijf bree
ders of zusters in !even heeft, aanspraak 
op vrijlating kan maken, kunnen de in 
art. 17, § 1, 2°, bedoelde kinderen maar 
met breeders en zusters worden gelijkge
steld, indien zij de in art. 17, § 1, 1°, be
paalde voorwaarden vervullen. 

4 mei 1992 832 

5. - Uitstel of vrijlating van dienst op 
morele grand - lngeschrevene onmis
baar voor een bedrijf - Begrip. 

Niet onmisbaar voor een landbouw-, 
nijverheids- of handelsbedrijf dat hij 
voor eigen rekening dan we! voor die 
van zijn ouders drijft, is de ingeschreve
ne die zijn activiteit uitoefent voor reke
ning van een vennootschap met rechts
persoonlijkheid. (Art. 10, § 1, 2°, Dienst
plichtwet.) 

4 mei 1992 833 

6. - Uitstel ell vrijlating van dienst op 
morele grand - Vrijlating - Ingeschre
vene die Belg is geworden - Dienst vol
bracht in zijn land van herkomst - Ver
plichtingen van de werkelijke dienst -
Toepassing van de vreemde wet. 

De verplichtingen van de werkelijke 
dienst waaraan de ingeschrevene die 
Belg is geworden en die vrijlating op mo
rele grond vraagt op basis van art. 12, 
§ 1, 8°, Dienstplichtwet, in zijn land van 
herkomst moet hebben voldaan, worden 
bepaald door de wet van dat land. 

14 september 1992 1108 

7. - Uitstel en vrijlating van dienst op 
morele grand - VI'ijlating - lngeschre-
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vene die Belg is geworden - Dienst vol
bracht in zijn land van herkomst - Be
grip. 

De werkelijke dienst, aan de verplich
tingen waarvan de ingeschrevene die 
Belg is geworden en die vrijlating op mo
rele grond vraagt op basis van art. 12, 
§ 1, 8°, Dienstplichtwet, in zijn land van 
herkomst moet hebben voldaan, is de ef
fectief vervulde werkelijke dienst. 

14 september 1992 1108 

HOOFDSTUK II 
VRIJSTELLING EN VOORLOPIGE AFKEU

RING OP LICHAMELIJKE GROND 
8. - Vrijstelling en voorlopige afkeu

ring op lichamelijke grand - Dienst
plichtige met werkelijke en gewone ver
blijfplaats buiten het land - Criteria 
inzake lichamelijke geschiktheid - Toe
passing. 

De herkeuringsraad, die uitspraak 
doet over de dienstgeschiktheid van de 
dienstplichtige die zijn werkelijke en ge
wone verblijfplaats buiten het land heeft, 
dient de voorschriften na te leven die 
zijn vervat in het K.B. 5 nov. 1971 betref
fende de keuringscriteria inzake licha
melijke geschiktheid van de dienstplich
tigen voor militaire dienst, en in de tabel 
der ziekten en lichaamsgebreken die 
aanleiding geven tot ongeschiktheid voor 
die dienst, gevoegd bij genoemd konink
lijk besluit. (Artt. 14, § 3, 39, 44, 45, § 1, 
en 46 Dienstplichtwet.) 

9 november 1992 1289 

9. - Vrijstelling en voorlopige afkeu
ring op lichamelijke grand - Dienst
plichtige met werkelijke en gewone ver
blijfplaats buiten het land - Raadple
ging van een geneesheer-specialist -
Verplichting - Begrip. 

De verplichting een geneesheer-spe
cialist te raadplegen in de reglementair 
bepaalde gevallen, is toepasselijk op de 
dienstplichtige die zijn werkelijke en ge
wone verbijfplaats buiten het land heeft 
en die vrijstelling van of voorlopige af
keuring voor militaire dienst op lichame
lijke grond vraagt. (Artt. 14, § 3, 39, 44, 
45, § 1, en 46 Dienstplichtwet; K.B. 5 
nov. 1971 en de bijgevoegde tabel, ru
briek 512.) 

9 november 1992 1289 
HOOFDSTUK III 

MILITIERECHTSCOLLEGE 

Afdeling 1. - Samenstelling en bevoegd
heid - Rechtspleging. 

10. - Militierechtscolleges - Rechts
pleging - Herkeuringsraad - Inobser-

vatiestelling - Geen nieuwe oproeping 
- Schriftelijk verweer en indienen van 
stukken. 

De dienstplichtige die met toepassing 
van artikel 45, § 3, Dienstplichtwet na 
zijn inobservatiestelling niet opnieuw 
door de herkeuringsraad wordt opgeroe
pen om te verschijnen, kan zijn verweer 
schriftelijk voeren en de stukken indie
nen die hij dienstig acht. 

30 september 1991 113 

11. Militierechtscolleges 
E. V.R.M., art. 6 - Toepasselijkheid. 

Art. 6 E.V.R.M. vindt geen toepassing 
in dienstplichtzaken. 

14 oktober 1991 154 

12. - Militierechtscolleges Rechts-
pleging - Herkeuringsraad - Inobser
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. 

14 oktober 1991 154 

13. - Militierechtscolleges - Herkeu
ringsraad - Motivering - Antwoord op 
overgelegde stukken. 

De herkeuringsraad dient niet te ant
woorden op door de dienstplichtige over
gelegde geneeskundige verklaringen en 
verslagen. 

14 oktober 1991 154 

14. - Militierechtscolleges Rechts-
pleging - Herkeuringsraad - Buiten 
het land verblijvende dienstplichtige -
Wettelijk voorgeschreven onderzoeks
maatregelen - Noodzaak of wenselijk
heid - Onaantastbare beoordeling. 

Wanneer de herkeuringsraad uit
spraak moet doen over een aanvraag tot 
ongeschiktverklaring van de dienst van 
de dienstplichtige, die zijn werkelijke en 
gewone verblijfplaats buiten het land 
heeft, oordeelt hij in feite en derhalve op 
onaantastbare wijze over de noodzaak of 
wenselijkheid van een van de wettelijk 
voorgeschreven onderzoeksmaatregelen. 
(Art. 46, § 5, Dienstplichtwet.) 

21 oktober 1991 176 

15. - Militierechtscolleges Rechts-
pleging - Herkeuringsraad - Buiten 
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het land verblijvende dienstplichtige 
Wettelijk voorgeschreven en bevolen on
derzoeksmaatregelen -- Resultaat van 
de !7laatregelen - Neerlegging van de 
resultaten. 

De herkeuringsraad kan in de regel 
geen uitspraak doen over de geschikt
heid voor de dienst van de dienstplichti
ge, die zijn werkelijke en gewoonlijke 
verblijfplaats buiten het land heeft, zon
der in het bezit te zijn van de resultaten 
van de wettelijk voorgeschreven onder
zoeksmaatregelen die hij heeft bevolen 
om tot zijn overtuiging te komen. (Art. 
46, § 5, Dienstplichtwet.) 

21 oktober 1991 176 

16. - Militierechtscolleges Rechts-
pleging - Herkeuringsraad - Inzage 
van het dossier. 

De dienstplichtige mag aan de herkeu
ringsraad inzage van zijn dossier vragen; 
hij mag zich bij de inzage Iaten bijstaan 
of vertegenwoordigen door een advocaat 
of een gevolmachtigde die geen doctor in 
de geneeskunde is. (Art. 43, § 2, Dienst
plichtwet.) 

20 januari 1992 454 

17. - Militierechtscolleges Rechts-
pleging - Herkeuringsraad - Inzage 
van het dossier. 

De dienstplichtige mag aan de herkeu
ringsraad inzage van zijn dossier vragen; 
hij mag zich bij de inzage Iaten bijstaan 
of vertegenwoordigen door een advocaat 
of een gevolmachtigde die geen doctor in 
de geneeskunde is. (Art. 43, § 2, Dienst
plichtwet.) 

13 april 1992 784 

18. - Militierechtscolleges Rechts-
pleging - Valsheidsincident v66r het 
Hof van Cassatie - Toepasselijke bepa
lingen. 

Art. 908 Ger.W. betreffende de verde
ring inzake het valsheidsincident v66r 
het Hof van Cassatie is van toepassing 
op het cassatieberoep in dienstplichtza
ken. (Art. 2 Ger.W.) 

15 juni 1992 979 

19. - Militierechtscollege Rechts-
pleging - Herkeuringsraad - Middel 
gegrond op beweringen die door de au
thentieke vaststellingen van de bestre
den beslissing worden tegengesproken -
Geen regelmatige betichting van vals
heid - Gevolg. 

Niet ontvankelijk is het middel dat is 
gegrond op beweringen die door de au
thentieke vaststelling van de bestreden 
beslissing van het militierechtscollege, 

i.e. de herkeuringsraad, worden tegenge
sproken, als de eiser die beslissing niet 
regelmaiig van valsheid heeft beticht. 

15 juni 1992 979 

20. - Militierechtscollege - Rechts
pleging - Herkeudngsraad - Middel 
gegrond op beweringen die door de au
thentieke vaststellingen van de bestre
den beslissing w01·den tegengesproken -
Geen regelmatige betichting van vals
heid - Gevolg. 

Niet ontvankelijk is het middel dat ge
grond is op de valsheid van de vaststel
ling, in de beslissing van de herkeurings
raad, dat de geneesheren die dee! uitma
ken van die raad de bij de wet bepaalde 
eed hebben afgelegd, als eiser die vast
stelling niet volgens de wettelijke vorm
vereisten van valsheid heeft beticht. 
(Art. 42 Dienstplichtwet.) 

26 oktober 1992 1250 

21. - Militierechtscollege 
stelling - Herkeuringsraad 
ter. 

Samen
Voorzit-

Regelmatig samengesteld is de herkeu
ringsraad die wordt voorgezeten door 
een magistraat van het openbaar minis
terie bij een rechtbank van eerste aan
leg. 

2 november 1992 1272 
Afdeling 2. - Vorm van de beslissingen. 

22. - Militierechtscolleges - Vorm 
van de beslissingen - Uitgifte van de 
beslissing - Onjuiste vermeldingen -
Minuut van de beslissing - Vermoeden 
van regelmatigheid. 

De uitgifte van de beslissing van het 
militierechtscollege, die uitsluitend het 
werk is van de secretaris-verslaggever, 
kan niet opwegen tegen het vermoeden 
van regelmatigheid van de minuut van 
de beslissing, die het werk is van het mi
litierechtscollege. (Artt. 24, 28, 29, 37, 38, 
43 en 48 Dienstplichtwet; art. 20 K.B. 30 
juli 1987.) 

9 september 1991 21 

23. - Militierechtscolleges Vorm 
van de beslissing - Handtekeningen. 

De beslissingen van de militierechts
colleges moeten worden ondertekend 
door de voorzitter em door de secretaris
verslaggever. (Art. 20, § 1, eerste lid, K.B. 
30 juli 1987 .) 

6 april 1992 763 

24. - Militierechtscollege - Vorm van 
de beslissingen - Herkeuringsraad -
Beslissing - Kennisgeving - Termijn 
- Laattijdigheid - Gevolg. 
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De omstandigheid dat een beslissing 
van de herkeuringsraad pas na het ver
strijken van de wettelijke termijn ter 
kennis is gebracht, heeft geen invloed op 
de wettigheid van de beslissing. (Art. 48 
Dienstplichtwet.) 

26 oktober 1992 1250 

25.- Militierechtscollege- Vorm van 
de beslissingen - Herkeuringsraad -
Aandoeningen dool' de dienstplichtige 
aangevoerd na zijn inobservatiestelling 
-. Regelmatig aangewezen aandoenin
gen - Beslissing aan de hand waarvan 
het Hoi niet kan nagaan of de herkeu
ringsraad die aandoeningen heeft onder
zocht. 

Niet regelmatig met redenen omkleed 
is de beslissing van de herkeuringsraad 
aan de hand waarvan het Hof niet kan 
nagaan of die raad de aanvraag om vrij
stelling heeft onderzocht, in zoverre die 
was gegrond op aandoeningen die regel
matig zijn aangewezen en door de 
dienstplichtige na zijn inobservatiestel
ling zijn aangesteld. (Art. 48, Dienst
plichtwet; K.B. 5 nov. 1971 en bij
gevoegde tabel.) 

21 december 1992 1461 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTWEIGERING OP GROND VAN GE

WETENSBEZW AAR 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

DOUANE EN ACCIJNZEN 
1. - Verjaring van de strafvordering 

- Gevolgen t.a. v. de verjaring van de 
rechtsvordering tot betaling van de ont
doken rechten. 

Inzake douane en accijnzen is de bur
gerlijke rechtsvordering tot betaling van 
de ontdoken rechten een rechtsvordering 
die samengaat met de strafvordering 
maar daarvan volledig los staat en niet 
onderworpen is aan de regels inzake ver
jaring van de strafvordering; de verja
ring van de strafvordering leidt dus niet 
tot de verjaring van de burgerlijke 
rechtsvordering. (Art. 283 Douane en Ac
cijnzenwet.) 

4 september 1991 4 

2. - Verjaring van de rechtsvordering 
tot betaling van de ontdoken rechten -
Termijn. 

De rechtsvordering van de administra
tie tot betaling van de ontdoken rechten 

inzake douane en accijnzen verjaart door 
verloop van dertig jaar. (Art. 2262 B.W.) 

4 september 1991 4 

3. - Doorvoer van goederen - Invoer
rechten - Aansprakelijkheid van de 
aangever. 

De douane-expediteur die een aangifte 
voor communautair douanevervoer heeft 
gedaan ten aanzien waarvan de vereiste 
douaneformaliteiten zijn vervuld, is, in 
de regel, jegens het Bestuur van Douane 
en Accijnzen, aansprakelijk voor het be
talen van de invoerrechten wegens het 
loutere feit dat de in doorvoer aangege
ven koopwaren niet zijn wederuitgevoerd 
geweest, zulks afgezien van welk bedrog 
of overtreding van de Strafwet dan oak, 
en welke oak de oorzaak weze van de 
niet-wederuitvoer. (Artt. 118 en 135 Dou
ane en Accijnzenwet, artt. 11 en 13 
E.E.G.-verordening 222/77, betreffende 
het communautair douanevervoer, van 
13 dec. 1976.) 

15 september 1992 1109 

DWANGSOM 
1. - Toepasselijkheid - Strafzaken -

Stedebouw - Herstel van de plaats in 
de vorige staat. 

De strafrechter kan een dwangsom 
opleggen ten einde de tenuitvoerlegging 
te verzekeren van het bevel tot herstel 
van de plaats in de vorige staat, welke 
burgerrechtelijke maatregel krachtens 
de Wet Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw door het strafgerecht, op vordering 
van de gemachtigde ambtenaar of van 
het college van burgemeester en schepe
nen, moet worden uitgesproken als ver
plichte aanvulling van de strafrechtelijke 
veroordeling. (Art. 1385bis Ger.W.; art. 65 
Wet Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw.) 

10 maart 1992 650 

2. - Art. 1385bis Ger. W. - Rechts
regel gemeenschappelijk voor Belgie, 
Luxemburg en Nedel'land. 

De rechtsregel vervat in art. 1385bis, 
eerste lid, Ger.W. is met ingang van 1 
maart 1980 een voor Belgie, Luxem
burg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel, als bedoeld bij art. 1 van het 
Verdrag Benelux-Gerechtshof. 

27 maart 1992 730 

3. - Art. 1, § 1, Benelux-Verdrag hou
dende eenvormige wet betreffende de 
dwangsom - Art. 1385bis, eerste lid, 
Ger. W. - Toepassingsgebied - Burger-



-70-

rechtelijke maatregel - Maatregel die 
tot de strafvordering behoort. 

Art. 1, § 1, van de eenvormige wet be
treffende de dwangsom laat toe dat een 
dwangsom wordt opgelegd ten einde de 
tenuiivoerlegging te verzekeren van een 
maatregel die, ofschoon van burgerrech
telijke aard, tot de strafvordering be
hoort en die meer in het bijzonder be
doeld is om de tenuitvoerlegging te 
verzekeren van een bevel tot herstel van 
de plaats in de vorige staat, welke bur
gerrechtelijke maatregel krachtens de 
nationale wet door het strafgerecht moet 
worden uitgesproken als verplichte aan
vulling van de strafrechtelijke veroorde
ling. (Art. 1, § 1, eenvormige wet beho
rende bij de Benelux-Overeenkomst hou
dende eenvormige wet betreffende de 
dwangsom, ondertekend te 's-Gravenha
ge op 26 nov. 1973 en goedgekeurd bij de 
wet van 31 jan. 1980; art. 1385bis, eerste 
lid, Ger.W.) 

20 mei 1992 892 

E 

ECHTSCHEIDING, SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED 

HOOFDSTUK I. - Gronden 

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. 

HOOFDSTUK III. - Gevolgen t.a.v. de 
person en 

Afdeling 1. - Echtgenoot. 
Afdeling 2. - Kinderen. 

HOOFDSTUK IV. Gevolgen t.a. v. de 
goederen 

HOOFDSTUK V. - Bijzondere regels 
scheiding van tafel en bed 

HOOFDSTUK I 
GRONDEN 

1. - Gronden - Feitelijke scheiding 
- Duur. 

Om een grand tot echtscheiding te 
kunnen opleveren, moet een feitelijke 
scheiding meer dan vijf jaar hebben ge
duurd op het tijdstip dat het ver
zoekschrift tot echtscheiding wordt inge
diend. (Art. 232, eerste lid, B.W.) 

24 december 1992 1470 

2. - Gronden - Feitelijke scheiding 
- Duur - Bewijs. 

Het bewijs dat de als echtscheidings
grond aangevoerde feitelijke scheiding 
meer dan vijf jaar heeft geduurd, kan 
niet voortvloeien uit de enkele vaststel
ling dat de verwerende partij in het echt
scheidingsgeding die duur niet betwist. 
(Art. 1270bis.) 

24 december 1992 1470 

HOOFDSTUK II 
RECHTSPLEGING 

Afdeling 1. - Op grand van bepaalde fei
ten. 

Afdeling 2. - Door onderlinge toestem
ming. 

Afdeling 3. - Na feitelijke scheiding. 

3. - Rechtspleging - Na feitelijke 
scheiding - Mededeling aan het open
baar ministerie. 

Geen vordering die de staat van de 
personen betreft en waarover, krachtens 
art. 764, 1°, Ger.W., het openbaar minis
terie advies moet uitbrengen, is de vraag 
tegen wie de echtscheiding op grand van 
een feitelijke scheiding van meer dan 
vijf jaar moet worden uitgesproken. (Art. 
764, 1°, Ger.W., 232 en 306 B.W.) 

3 januari 1992 390 
Afdeling 4. - Voorlopige maatregel. 

4. Rechtspleging - Voorlopige 
maatregel - Provisionele uitkering tot 
onderhoud - Achterstallen - Over
schrijving van de echtscheiding - Gevol
gen. 

Wanneer achterstallen zijn verschul
digd op een provisionele uitkering tot on
derhoud waarvan het bedrag bij een 
voorlopige maatregel in de loop van een 
echtscheidingsprocedure is vastgesteld, 
belet de overschrijving van de echtschei
ding niet dat de schuldeiser die maatre
gel doet uitvoeren, met name door een 
beslag onder derden. (Art. 1280 Ger.W.) 

19 maart 1992 708 



-71-

HOOFDSTUK III 
GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN 

Afdeling 1. - Echtgenoot. 

5. - Gevolgen t.a. v. de personen 
Echtgenoten - Echtscheiding door on
derlinge toestemming - Voorafgaande 
overeenkomst - B1j'drage in het onder
baud van het kind - Wijziging - Ver
eiste. 

Bij echtscheiding door onderlinge toe
stemming is de onverantwoordelijkheid 
van de tussen de echtgenoten gesloten 
overeenkomst over hun respectieve bij
drage in het onderhoud en de opvoeding 
van hun kind ondergeschikt aan het be
lang van het kind voor wie de bijdrage 
bedoeld is, en aileen aan het belang van 
dat kind; daaraan kan geen afbreuk wor
den gedaan door het feit dat de ouder 
die zich tot de bijdrage verplicht heeft 
andere verplichtingen heeft of krijgt, al 
raken deze de openbare orde. 

20 december 1991 377 

Afdeling 2. - Kinderen. 

6. - Gevolgen ta. v. de personen 
Kinderen - Levensonderhoud - Nieu
we of veranderde omstandigheden - Ge
volgen. 

De door de wet geschapen mogelijk
heid om op grond van nieuwe of gewij
zigde omstandigheden rechterlijke be
slissingen inzake levensonderhoud of 
uitkering na echtscheiding te herzien be
rust niet op de relativiteit van het gezag 
van het rechterlijk gewijsde zoals dat in 
artt. 23 tot 27 Ger.W. is omschreven, 
maar op specifieke wetsbepalingen, zoals 
de artt. 209 en 301, § 3, B.W., 584 en 1280 
Ger.W. 

8 november 1991 228 

7. - Gevolgen t.a.v. de personen -
Kinderen - Levensonderhoud - Bijdra
ge van de ouders - Overeenkomst -
Wijziging - Voorwaarde. 

Geen enkele wetsbepaling staat eraan 
in de weg dat ouders over hun respectie
ve bijdrage in de kosten van levenson
derhoud, opvoeding en passende oplei
ding van hun kinderen een overeen
komst sluiten, die afwijkt van de bijdra
ge die de voorzitter, rechtsprekend in 
kort geding, tijdens het echtscheidings
geding heeft vastgelegd, voor zover die 
overeenkomst de rechtmatige belangen 
van de kinderen niet miskent en die 
overeenkomst voor de ouders of voor een 
van hen geen ontheffing inhoudt van 
hun verplichting om de kinderen levens-

onderhoud, opvoeding en passende oplei
ding te bezorgen. (Artt. 203 en 303 B.W.) 

8 mei 1992 839 

HOOFDSTUK IV 
GEVOLGEN T.A.V. DE GOEDEREN 

8. - Gevolgen t.a. v. de goederen 
Echtscheiding door onderlinge toestem
ming - Aan de kinderen verschuldigd 
levensonderhoud - Overlijden van een 
der ex-echtgenoten. 

Na echtscheiding door onderlinge toe
stemming en overlijden van een der ex
echtgenoten, gaat de verplichting om bij 
te dragen in het onderhoud en in de op
voeding van de gemeenschappelijke kin
deren niet over op de erfgenamen van de 
overledene. (Art. 1288, 3°, Ger.W.) 

31 oktober 1991 208 

9. - Gevolgen t.a. v. de goederen -
Echtscheiding op grand van bepaalde 
feiten - Uitkering na echtscheiding -
Maximumbedrag vastgesteld op een der
de van de inkomsten van de tot uitke
ring gehouden echtgenoot - Begrip_ 

Ret maximumbedrag van de uitkering 
na echtscheiding, dat ingevolge art. 301, 
§ 4, B.W. ten laste van de tot uitkering 
gehouden echtgenoot kan worden gelegd, 
is vastgesteld op een derde van de in
komsten van die echtgenoot en niet op 
een derde van zijn inkomsten en goede
ren. 

23 april 1992 798 

10. - Gevolgen ta. v. de goederen -
Uitkering tot levensonderhoud - Der
denbeslag - Rechtsmisbruik - Sanctie. 

W anneer de rechter oordeelt dat een 
gerechtigde op een uitkering tot levens
onderhoud na echtscheiding, misbruik 
heeft gemaakt van haar recht doordat zij 
uitvoerend beslag heeft gelegd op het ge
heel van de aan de schuldenaar ver
schuldigde ziekte- en invaliditeitsvergoe
dingen, kan hi.j om die reden aan de 
schuldeiseres geenszins haar recht ont
zeggen op de uitkering. 

11 juni 1992 965 

11. - Gevolgen t.a. v. de goederen -
Echtscheiding op grand van bepaalde fei
ten - Uitkering na echtscheiding - Be
drag - Vaststelling - Criteria. 

De uitkering waarop de echtgenoot die 
de echtscheiding heeft verkregen aan
spraak kan maken, moet in de regel we
liswaar worden vastgesteld naar de in
komsten van de partijen ten tijde van de 
overschrijving van de echtscheiding, 
maar de rechter mag niettemin rekening 
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houden met de verhoging van de inkom
sten van de schuldenaar, voor zover 
zullcs noodzakelijk is om de rechtheb
bende gelijkwaardige bestaansmiddelen 
te verzekeren als tijdens het samenle-
ven. 

11 juni 1992 966 

HOOFDSTUK V 
BIJZONDERE REGELS SCHEIDING VAN 

TAFEL EN BED 

ECONOMIE 
1. - Economische expansie - Art. 38, 

§ 2, eerste lid, wet 30 dec. 1970 - Ve1'iies 
van het genot van de voordelen - Ter
mijn - Aanvang. 

De bij art. 38, § 2, eerste lid, wet 30 
dec. 1970 betreffende de economische ex
pansie gestelde termijn van een jaar, 
v66r het verstrijken waarvan diegenen 
die de leningen en tussenkomsten heb
ben genoten, het genot kunnen verliezen 
van de voordelen die zij hebben verkre
gen, begint te !open te rekenen vanaf de 
laatste betaling van de rentetoelage aan 
de kredietinstelling. 

12 september 1991 30 

2. - Vrijheid van koophandel en nij
verheid - Aanbod - Weigering - Ver
antwoording. 

Uit de bij art. 7 deer. 2-17 maart 1791 
gewaarborgde vrijheid van koophandel, 
nijverheid en arbeid, waarin is besloten 
de vrijheid voor een ieder om de over
eenkomsten te sluiten die hij wil, volgt 
dat degene tot wie een aanbod is gericht 
en die daarop niet wenst in te gaan, voor 
zijn weigering geen reden hoeft op te ge
ven, tenzij enige wetsbepaling hem daar
toe verplicht. 

13 september 1991 38 

EIGENDOM 

Eigendom van de grand - Art. 552 
B. W. - Draagwijdte. 

Art. 552 B.W. heeft betrekking op het 
eigendomsrecht volgend uit het aanbren
gen van gebouwen, constructies en aan
plantingen op een erf; het is niet toepas
selijk bij de vraag naar de rechten van 
de verkrijger bij vervreemding; daarbij 
kan de eigendomsoverdracht worden be
perkt. 

2 maart 1992 623 

ENERGIE 
Elektrische energie - Art. 13, derde 

lid, wet 10 maart 1925 - Toepassingsver
eisten. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing van de rechter, waarin deze oor
deelt dat de door het Wegenfonds opge
legde wijzigingen aan de elektrische 
installaties van een intercommunale ver
eniging noodzakelijk zijn voor de open
bare veillgheid en in het belang van de 
wegen, en niettemin beslist dat de kos
ten van die werken niet ten laste vallen 
van die vereniging, op grand dat, als die 
kosten door een zuivere « intercommuna
le » dienden te worden betaald, zulks 
hierop zou neerkomen dat de kosten ten 
laste komen van de inwoners van de ge
meenten op wier grondgebied de werken 
zijn uitgevoerd; die motivering voegt aan 
art. 13, derde lid, wet 10 maart 1925, een 
voorwaarde toe die er niet in voorkomt 
en maakt, in verband met de rechtsvorm 
van de onderneming die de installatie 
heeft aangebracht, een onderscheid 
waarvan in die tekst geen sprake is. 

25 juni 1992 1034 

ERFDIENSTBAARHEID 

Wettelijke erfdienstbaarheid van alge
meen nut - Erfdienstbaarheid uit over
eenkomst - Samenbestaan - Vereisten. 

Een bijzonder plan van aanleg dat een 
erfdienstbaarheid van algemeen nut 
opheft, kan aan de uitoefening van een 
daarmee samenbestaande erfdienstbaar
heid uit overeenkomst aileen in de weg 
staan als de erfdienstbaarheid uit over
eenkomst niet te verenigen is met de be
palingen van het plan. (Art. 16 Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.) 

23 april 19924 792 

ERFENISSEN 
1. - Schenking met voorbehoud van 

het vruchtgebruik aan een erfgerechtig
de in de rechte lijn - Toestemming van 
de andere erfgerechtigden - Gevolgen 
- Art. 918 B. W. 

De erfgerechtigden in de rechte lijn 
die hebben toegestemd in een schenking 
aan een van hen met voorbehoud van 
het vruchtgebruik, kunnen na het over
lijden van de schenker niet vorderen dat 
de schenking wordt ingekort of op het 
beschikbaar gedeelte vein de nalaten
schap wordt toegerekend. 

8 oktober 1992 1179 
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2. - Schenking met voorbehoud van 
het vruchtgebruik aan een erfgerechtig
de in de rechte Jijn - Toestemming van 
de andere erfgerechtigden -- Gevolgen 
- Artt. 918 en 922 B. W. 

W anneer een schenking met voorbe
houd van het vruchtgebruik niet kan 
worden ingekort en evenmin worden toe
gerekend op het beschikbaar gedeelte, 
omdat alle erfgerechtigden in de rechte 
lijn in die schenking hebben toegestemd, 
behoeven de geschonken goederen niet 
fictief bij de massa van de nalatenschap 
te worden gevoegd. (Artt. 918 en 922 
B.W.) 

8 oktober 1992 1179 

3. - Scl1enking met gedeeltelijk voor
behoud van het vruchtgebruik aan een 
erfgerecl1tigde in de recllte Jijn - Toe
stemming van de andere erfgerecl1tigden 
- Gevolgen - Art. 918 B. W. 

W anneer een schenking aan een erfge
rechtigde in de rechte lijn slechts ten de
le onder voorbehoud van het vruchtge
bruik is gedaan, wordt door de toestem
ming van de andere erfgerechtigden in 
de rechte lijn alleen maar dat gedeelte 
van de geschonken goederen aan inkor
ting en toerekening op het beschikbaar 
gedeelte onttrokken. (Art. 918 B.W.) 

8 oktober 1992 1179 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 

HOOFDSTUK I. - Prejudiciele geschil
len 

HOOFDSTUK II. - Verdragsbepalingen 

HOOFDSTUK I 
PREJUDICIELE GESCHILLEN 

1. - Prejudiciele gesch11Jen - Art. 177 
EEG.-Verdrag - Vraag om uitlegging 
van een bepaling van het Verdrag of van 
de door de instellingen van de Gemeen
schap verrichte handelingen - Uitleg
ging noodzakelijk om een uitspraak van 
het Hoi mogelijk te maken. 

W anneer de uitlegging van een bepa
ling van het E.E.G.-Verdrag of van een 
door de instellingen van de Gemeen
schap verrichte handeling, zoals de artt. 
2 en 3 van verordening (E.E.G.) nr. 
1408/71 van 14 juni 1971, noodzakelijk is 
om een uitspraak van het Hof van Cas
satie mogelijk te maken, in casu in een 
zaak van het recht van de echtgenoot 

van een werknemer op een tegemoetko
ming voor minder-validen, als bedoeld in 
de nationale wetgeving van een Lid
Staat, wendt het Hof zich, in de regel, 
tot het Hof van Justitie om, bij wijze van 
prejudiciele beslissing, uitspraak te doen. 
(Art. 177 E.E.G.-Verdrag.) 

9 september 1991 12 

2. - Prejudiciele geschillen - Art. 177 
E.E.G.-Verdrag - Vraag om uitlegging 
van een bepaling tran Verdrag of van de 
door de instellingen van de Gemeen
schap verrichte handelingen - Uitleg
ging noodzalcelijk om een uitspraalc van 
het hoi mogelijk te maken. 

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, zoals de artt. 
3, 4, 46 en 51 van verordening (E.E.G.) 
nr. 1408/71 van 14 juni 1971 noodzakelijk 
is om een uitspraak van het Hof van 
Cassatie mogelijk te maken in casu in 
een zaak van samenloop van een Itali
aanse ouderdomsuitkering met een door 
de Belgische wetgeving aan een bejaarde 
gewaarborgd inkomen, wendt het Hof 
zich, in de regel, tot het Hof van Justitie 
opdat dit bij wijze van prejudiciele be
slissing uitspraak doet. (Art. 177 E.E.G.
Verdrag.) 

10 februari 1992 530 

3. - Prejudiciele geschillen - Art. 177 
E.E.G.-Verdrag - Vraag om uitlegging 
van een verdragsbepaling - Artt. 86 en 
90 van het Verdrag - Onderneming -
Be grip. 

W anneer voor het Hof van Cassatie 
een vraag wordt opgeworpen in verband 
met de uitlegging van een bepaling van 
het E.E.G.-Verdrag, met name naar de 
inhoud van het begrip « onderneming », 
in de zin van de artikelen 86 en 90 van 
dat verdrag, verzoekt het Hof, in de re
gel, het Hof van Justitie van de Europe
se Gemeenschappen daarover bij wijze 
van prejudicii:He beslissing uitspraak te 
doen. (Art. 177 E.E.G.-Verdrag.) 

10 september 1992 1093 

HOOFDSTUK II 
VERDRAGSBEPALINGEN 

4. - Recht van vestiging - Archi
tectuur - Erkenning van diploma's -
Richtlijn 85/384/EEG van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen van 10 ju
ni 1985, art. 4, lid 1, sub a. 

De architectenopleiding aan een 
« Fachhochschule » in Duitsland die vier 
jaar duurt en waarin door de onderwijs-
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instelling georganiseerde en begeleide 
praktijksemesters zijn begrepen, client 
als een full-time studie van vier jaar te 
worden beschouwd. (Art. 4, lid 1, a, 
richtlijn 85/384/EEG 10 juni 1985.) 

15 mei 1992 870 

5. - Mededingingsregels Steun-
maatregelen van de Staten - Artt. 92 en 
93 E.E.G.-Verdrag - Beslissing van de 
Commissie van de Europese Gemeen
schappen houdende verplichting voor de 
Belgische Staat om staatssteun in te 
trekken bij wege van terugvordering -
Gevolgen. 

Wanneer de Commissie van de Europe
se Gemeenschappen aan de Belgische 
Staat heeft bevolen dat hij de staats
steun in de vorm van een kapitaalpartici
patie in een naamloze vennootschap bij 
wege van terugvordering zou intrekken, 
op grond dat de steunmaatregel ingevol
ge art. 92 E.E.G.-Verdrag niet te vereni
gen was met de gemeenschappelijke 
markt en dat de procedure van art. 93, 
lid 3, van dat verdrag niet is in acht ge
nomen, moet worden aangenomen dat de 
inschrijving en de volstorting van de ka
pitaalinbreng een ongeoorloofde oorzaak 
hebben; om die reden is de inbreng vol
strekt nietig en kan de eiser dan ook te
rugbetaling daarvan vorderen. Onwettig 
is het arrest dat aan de Belgische Staat 
het recht ontzegt om de onrechtmatige 
inbrengen bij wege van inschrijving in 
het niet bevoorrecht passief van het ge
rechtelijk akkoord van die vennootschap 
terug te vorderen. 

18 juni 1992 985 

6. - Verdragsbepalingen Artt 48, 
59, 67 en 106 E.E.G.-Verdrag - Wetge
ving van een Lid-Staat - Inkomstenbe
Jastingen - Aftrekbare posten - Soci
ale verzekeringen - Bijdragen - Aftrek 
- Voorwaarde - Betaling in die Lid
Staat - Verenigbaarheid met het Ver
drag. 

De artt. 48 en 59 E.E.G.-Verdrag staan 
eraan in de weg dat de wettelijke rege
ling van een Lid-Staat de aftrekbaarheid 
van de bijdragen in de verzekering tegen 
ziekte- en invaliditeit of tegen ouderdom 
of overlijden afhankelijk stelt van de 
voorwaarde dat die bijdragen in die 
Staat zijn betaald; die voorwaarde kan 
evenwel gerechtvaardigd zijn door de 
noodzaak de samenhang te waarborgen 
van het toepasselijke belastingstelsel en 
de artt. 67 en 106 E.E.G.-Verdrag verzet-

ten zich niet tegen een dergelijke wette
lijke regeling. (Art. 54, W.I.B.) 

25 juni 1992 1037 

7.- Verdragsbepalingen - E.E.G.-ver
ordening 3820/85 - Art. 18, tweede lid -
Draagwijdte. 

Art. 18, tweede lid, van de E.E.G.-ver
ordening nr. 3820/85 van 20 dec. 1985 tot 
harmonisatie van bepaalde voorschriften 
van sociale aard voor het wegvervoer 
moet aldus worden begrepen dat het 
geen betrekking heeft op de verwijzin
gen naar de ingetrokken E.E.G.-verorde
ning nr. 543/69 die in de nationale uit
voeringsbepalingen van die verordening 
voorkomen. 

27 oktober 1992 1252 

8. - Verdragsbepalingen - E.E.G.-ver
ordening 3820/85 - KB. van 13 mei 1987 
ter uitvoering van die verordening -
Overtredingen gepleegd v66r de inwer
kingtreding van het koninklijk besluit -
Strafbaarstelling. 

Op overtredingen van de E.E.G.-veror
dening nr. 3820/85 van 20 dec. 1985 die 
werden gepleegd v66r 4 juni 1987, d.i. de 
datum waarop het K.B. van 13 mei 1987 
tot uitvoering van die verordening in 
werking is getreden, zijn geen straffen 
gesteld; die overtredingen vallen ook niet 
onder de toepassing van het K.B. van 23 
maart 1970 houdende uitvoering van de 
E.E.G.-verordening 543/69 van 25 maart 
1969. 

27 oktober 1992 1252 

9. - Verdragsbepalingen - Artt. 2 en 
3 E.E.G.-verordening nr. 1408/71 Sociale 
Zekerheid - Uitlegging - Minder-valide 
- Tegemoetkoming - Echtgenoot -
Werknemer - Onderdaan van een Lid
Staat. 

De artt. 2 en 3 E.E.G.-verordening nr. 
1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 be
treffende de toepassing van de sociale
zekerheidsregelingen op werknemers en 
zelfstandigen, alsmede op hun gezinsle
den, die zich binnen de Gemeenschap 
verplaatsen, als gewijzigd en bijgewerkt 
bij E.E.G.-verordening nr. 2001/83 van de 
Raad van 2 juni 1983, moeten aldus wor
den uitgelegd dat zij niet kunnen worden 
aangevoerd door een onderdaan van een 
derde Staat, die gehuwd is met een 
werknemer die onderdaan is van een 
Lid-Staat, om aanspraak te maken op 
een in de nationale wetgeving bepaalde 
tegemoetkoming aan minder-validen als 
eigen recht en niet wegens de hoedanig
heid van familielid van een werknemer. 

21 december 1992 1455 
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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 - Ophouden van beta
len en geschokt zijn van het krediet. 

Het geschokt zijn van het krediet be
doeld in art. 437 Faillissementswet is 
nauw verbonden met het ophouden te 
betalen waarvan ook sprake in deze be
paling. 

7 september 1992 1073 

2. - Vereisten - Ophouden van beta
len en geschokt zijn van het krediet. 

Beslist wettig dat een handelsvennoot
schap in staat van faillissement is, de 
rechter die vaststelt dat een eisbare 
schuld op de vervaldag niet werd betaald 
en dat de schuldenaar, die wegens zijn 
kennelijk onvermogen van zijn schuldei
sers geen uitstel van betaling kan krij
gen, zijn eisbare schulden slechts kan 
voldoen door zijn vorderingen op derden 
over te dragen. (Art. 437 Faillissements
wet.) 

7 september 1992 1073 

HOOFDSTUK II 
BEVOEGDHEID 

HOOFDSTUKIII 
RECHTSPLEGING 

3. - Rechtspleging - Beslissing tot 
samenvoeging van de boedels van ver
schillende faillissementen - Derdenver
zet - Termijn. 

De termijnen waarbinnen het derden
verzet tegen een beslissing tot samen
voeging van de boedels van twee of meer 
faillissementen ontvankelijk is, zijn de 
gewone termijnen bepaald bij de artt. 
1128 en 1129 Ger.W. en niet de verkorte 
termijnen vastgelegd in art. 473 W.Kh. 

17 oktober 1991 159 

4. Rechtspleging - Vonnis in zaken 
van faillissement - Begrip. 

Onder vonnis in zaken van faillisse
ment in de zin van art. 465, eerste lid, 
Faillissementswet moet worden verstaan 
ieder vonnis dat uitspraak doet over 
rechtsvorderingen en betwistingen die 
rechtstreeks uit een faillissement ont
staan en waarvan de gegevens voor de 
oplossing zich bevinden in het bijzonder 
recht dat het faillissement beheerst. 

6 januari 1992 397 

5. - Rechtspleging - Art. 465, eerste 
lid, Kh. - Vonnis ter zake van fm1Iisse
ment - Begrip. 

Onder vonnis ter zake van faillisse
ment, in de zin van art. 465, eerste lid, 
Faillissementswet, moet worden verstaan 
ieder vonnis dat uitspraak doet over 
rechtsvorderingen en betwistingen die 
rechtstreeks uit een faillissement ont
staan en waarvan de gegevens voor de 
oplossing te vinden zijn in het bijzonder 
recht van het faillissement; de omstan
digheid dat het geschil bovendien aanlei
ding geeft tot toepassing van andere 
wetsbepalingen, sluit het begrip, als be
doeld in voormeld art. 465, niet uit. 

12 maart 1992 669 

6. - Rechtspleging -Art. 465, eerste 
lid, W.Kh. - Vonnis ter zake van faillis
sement - Begrip. 

In de zin van art. 465, eerste lid, 
W.Kh., moet onder « ieder vonnis dat ter 
zake van faillissement wordt gewezen "• 
worden verstaan onder meer ieder von
nis dat uitspraak doet over vorderingen 
en geschillen rechtstreeks ontstaan uit 
het faillissement en waarvan de gege
vens voor de oplossing zich bevinden in 
het bijzonder recht dat het stelsel van 
het faillissement beheerst; de in dat arti
kel bedoelde korte termijn van hoger be
roep is niet van toepassing op de vonnis
sen die uitspraak doen over een vraag 
die, ook al belangt ze de gezamenlijke 
schuldeisers aan, een andere oorzaak 
heeft dan het faillissement, zodat zij 
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geen enkel juridisch gevolg heeft voor de 
oplossing van het geschil. 

18 juni 1992 990 

HOOFDSTUK IV 
GEVOLGEN VOOR PERSONEN EN VERBIN

TENISSEN 

7. - Gevolgen voor person en en ver
bintenissen - Schuldeisers - Gelijk
heid - Individuele tenuitvoerlegging -
Verbod- Internationale openbare orde. 

De gelijkheid van de schuldeisers van 
een faillissement en het daaruit voort
vloeiend verbod om enige daad van indi
viduele tenuitvoerlegging te verrichten, 
zijn regels die voor de gevestigde econo
mische en sociale orde in Belgie dermate 
wezenlijk belang hebben dat ze in Belgie 
moeten worden aangemerkt als regels 
die er van internationale openbare orde 
zijn. 

26 september 1991 92 

8. - Gevolgen voor personen en ver
bintenissen - Faillissement - Buiten
lands vonnis - Vreemde wet - Territo
riale gevolgen - Gevolg. 

De toepassing door de Belgische rech
ter, in geval van faillissement, van regels 
die worden aangemerkt als regels van 
internationale openbare orde, onderstelt 
het bestaan van een faillissement dat ge
volgen heeft in Belgie; de Belgische rech
ter kan niet zonder miskenning van de 
soevereiniteit van de vreemde Staat, aan 
een buitenlands vonnis van faillietverkla
ring extraterritoriale gevolgen toekennen 
die het volgens de vreemde wetgeving 
niet heeft. 

26 september 1991 92 

9. - Gevolgen voor pe1·sonen en vei"
bintenissen - Faillissement - Hande
lingen of betalingen verricht met be
drieglijke benadeling van de schuldeisers 
- Nietigheid- Rechtsvordering- Ver
eisten - Begrip - Gevolgen. 

Aan de ontvankelijkheid van de 
rechtsvordering tot nietigverklaring van 
de handeling verricht met bedrieglijke 
benadeling van de schuldeisers van de 
gefailleerde, is de voorwaarde verbonden 
dat de bevoordeelde derde op het ogen
blik van de handeling niet de enige 
schuldeiser is, zelfs als de nietigheid, we
gens onplitsbaarheid van de boedel, alle 
schuldeisers ten goede komt, ongeacht of 
hun rechten v66r of na de bedrieglijke 
handeling zijn ontstaan. (Art. 448 W. 
Kh.) 

17 oktober 1991 163 

HI. - Gevolgen voor personen en ver
bintenissen - Nietigheid ten aanzien 
van de boedel - Verdachte periode -
Betaling voor vervallen schuld - Beta
ling anders dan in geld of handelsef
fecten gedaan. 

Wanneer zij gedaan is door de schulde
naar sedert het door de rechtbank van 
koophandel bepaalde tijdstip waarop hij 
opgehouden heeft te betalen of binnen 
de tien dagen die dit tijdstip zijn vooraf
gegaan, is de betaling van een vervallen 
schuld door die overdracht van een 
schuldvordering, een betaling die anders 
dan in geld of handelspapieren is gedaan 
en die aan de boedel niet kan worden te
gengeworpen, ook als de schuldeiser op 
de schuldvordering die hem werd overge
dragen een bewarend beslag had gelegd. 
(Art. 445, derde lid, Faillissementswet.) 

15 mei 1992 874 

HOOFDSTUK V 
BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE 

SCHULDEISERS 

11. - Bevoorrechte en hypothecaire 
schuldeisers - Faillietver.klaring van de 
werkgever - Bevoorrechte schuldvorde
ring van de werknemer - Loon -
Draagwijdte. 

Na faillietverklaring van de werkgever 
o.a. heeft de krachtens art. 19, eerste 
lid, 3°bis, Hypotheekwet bevoorrechte 
schuldvordering betrekking op het netto
loon van de werlmemer. 

23 november 1992 1339 

HOOFDSTUK VI 
GERECHTELIJK AKKOORD 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

12. - Allerlei - Boedelschuld - Be
grip. 

Een schuld kan alleen dan een boedel
schuld zijn wanneer de curator, qualitate 
qua, verbintenissen heeft aangegaan 
voor het beheer van de boedel; aileen in 
dat geval moet de boedel de verbintenis
sen uit dat beheer nakomen en de lasten 
ervan dragen. (Art. 561, eerste lid, Kh.) 

27 april 1992 813 

13. - Beslissing van de Commissie 
van de Europese Gemeenschappen hou
dende verplichting voor de Belgische 
Staat om de staatssteun aan een naamlo
ze vennootschap in te trekken - Gevol
gen op het niet bevoorrecht passief van 
de vennootschap. 
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Wanneer de Commissie van de Europe
se Gemeenschappen aan de Belgische 
Staat heeft bevolen dat hij de staats
steun in de vorm van een kapitaalpartici
patie in een naamloze vennootschap bij 
wege van terugvordering zou intrekken, 
op grond dat de steunmaatregel ingevol
ge art. 92 E.E.G.-Verdrag niet te vereni
gen was met de gemeenschappelijke 
markt en dat de procedure van art. 93, 
lid 3, van dat verdrag niet is in acht ge
nomen, moet worden aangenomen dat de 
inschrijving en de volstorting van de ka
pitaalinbreng een ongeoorloofde oorzaak 
hebben; om die reden is de inbreng vol
strekt nietig en kan de eiser dan ook te
rugbetaling daarvan vorderen. Onwettig 
is het arrest dat aan de Belgische Staat 
het recht ontzegt om de onrechtmatige 
inbrengen bij wege van inschrijving in 
het niet bevoorrecht passief van het ge
rechtelijk akkoord van die vennootschap 
terug te vorderen. 

18 juni 1992 985 

G 

GEESTRIJKE DRANKEN 
1. - Slijterij - Vergunningsrecht 

Gegiste dranken - Slijterijen - Over
tredingen - Vervolging - Dagvaarding 
- Vormen. 

De rechtsvorderingen wegens overtre
ding van de wetsbepalingen inzake de 
slijterijen van gegiste dranken en van de 
wet betreffende het verstrekken van 
sterke drank en het vergunningsrecht 
worden, overeenkomstig het Wetboek 
van Strafvordering, voor de correctionele 
rechtbanken gebracht door middel van 
dagvaardingen die zowel door gerechts
deurwaarders als door ambtenaren van 
de administratie kunnen worden uitge
bracht. (Artt. 281 en 324 Douane en Ac
cijnzenwet [K.B. van 18 juli 1977, be
krachtigd bij wet van 6 juli 1978, art. 1], 
wetsbepalingen gecoi:irdineer bij art. 43 
K.B. van 3 april 1953; art. 22 wet van 28 
dec. 1983.) 

9 oktober 1991 134 

2. - Drankgelegenheid - Vergun
ningsrecht - Huurwaarde - Aangifte 
van een te Jage waarde - Aflopend mis
drijf. 

Een handeling, verzuim of praktijk die 
tot gevolg of tot doel heeft het vergun
ningsrecht geheel of gedeeltelijk te ont
duiken en die bestaat in de aangifte van 
een te lage huurwaarde van de plaatsen 
en lokaliteiten die voor het gebruik van 
sterke drank bestemd zijn, is een aflo
pend misdrijf. (Artt. 3, § 1, en 25 wet 28 
dec. 1983.) 

25 november 1992 1346 

3. - Dnmkgelegenheid Vergun-
ningsrecht - Aanvullend recht - M"et
betaling - Ailopend misdrijf. 

Een handeling, verzuim of praktijk die 
tot gevolg of tot doe! heeft het vergun
ningsrecht geheel of gedeeltelijk te ont
duiken en die bestaat in de niet-betaling 
van het vergunningsrecht of/ en het aan
vullend vergunningsrecht binnen de bij 
de wet voorgeschreven termijn, is een af
lopend misdrijf. (Artt. 17 en 25 wet 28 
dec. 1983.) 

25 november 1992 1346 

GEMEENSCHAP, GEWEST 
1. - Vlaams Gewest - Raad en Exe

cutieve van de Vlaamse Gemeenschap -
Bevoegdheid. 

Aan de organen van de Vlaamse Ge
meenschap wordt bevoegdheid verleend 
om de bevoegdheden van de gewestorga
nen voor de in art. 107quater Gw. bedoel
de aangelegenheden uit te oefenen, on
der de voorwaarden en op de wijze 
bepaald door de bijzondere wet van 8 
aug. 1980 tot hervorming der instellin
gen. 

11 februari 1992 538 

2. - Rechtspersoonlijkheid Recht 
om in rechte op te treden. 

lngevolge de artt. 3 en 82 bijzondere 
wet tot hervorming der instellingen van 
8 aug. 1980 heeft het Waalse Gewest en 
niet de Waalse Gewestexecutieve rechts
persoonlijkheid en kan alleen dat gewest 
en niet die executieve in rechte optre
den; die bepalingen worden geschonden 
door het arrest volgens hetwelk een vor-
dering in rechte tegen de Waalse Ge
westexecutieve ontvankelijk is. 

20 februari 1992 59U 
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3. - Rechtsopvolging van de Staat 
door de gemeenschappen en gewesten -
Schulden - Hangende gerechtelijke pro
cedures - Draagwijdte. 

Voor de toepassing van art. 61, § 1, zes
de lid, Financieringswet 16 jan. 1989 is 
de betaling van een schuld op regelmati
ge wijze aangevraagd in overeenstem
ming met de geldende wetten en regle
menten, wanneer zij is aangevraagd 
volgens de regels inzake de rijkscompta
biliteit, de openbare aanbestedingen, de 
subsidiering, de verlening van tegemoet
komingen en soortgelijke regels, maar 
niet wanneer zij is aangevraagd ingevol
ge een dagvaarding tot vaststelling van 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
van de Staat en tot schadevergoeding. 

24 april 1992 803 

4. - Rechtsopvolging van de Staat 
door de gemeenschappen en gewesten -
Verplichtingen betreffende overgedragen 
goederen - Hangende gerechtelijke pro
cedures - Draagwijdte. 

Wanneer een gerechtelijke procedure 
hangende was inzake de verplichtingen 
betreffende de krachtens art. 57, § 2, Fi
nancieringswet 16 jan. 1989 aan de ge
westen overgedragen roerende en onroe
rende goederen, blijft de Staat enkel 
schuldenaar van de verplichtingen waar
over op 31 dec. 1988 een definitieve eind
beslissing was gewezen. 

24 april 1992 803 

5. - Bijzondere wet van 18 jan. 1989, 
art. 61, § 1 - Vlaams Gewest - Belgi
sche Staat - Rechtsopvolging - Voor
waarde. 

Uit geen bepaling van de Financie
ringswet van 16 jan. 1989 volgt dat het 
Vlaamse Gewest de procesrechtelijke op
volger van de Belgische Staat zou zijn, 
terzake van de tenuitvoerlegging van een 
tegen de Belgische Staat v66r 1 jan. 1989 
in kracht van gewijsde gegane veroorde
ling. (Art. 61, § 1, bijzondere wet van 16 
jan. 1989.) 

4 juni 1992 938 

6. - Rechtspersoonlijkheid Recht 
om in rechte op te treden. 

Ingevolge de artt. 3 en 82 bijzondere 
wet tot hervorming der instellingen van 
8 aug. 1980, heeft het Waals Gewest en 
niet de Waalse Gewestexecutieve rechts
persoonlijkheid en kan aileen dat gewest 
en niet die executieve in rechte optre
den; derhalve is niet ontvankelijk het 
cassatieberoep dat ingesteld wordt door 

een namens de W aalse Gewestexecutieve 
gedane verklaring. 

17 juni 1992 984 

7. - Rechtsopvolging van de Staat 
door de gemeenschappen en gewesten -
Overgedragen rechten en verplichtingen 
- Onderwijs - Hangende gerechtelijke 
procedures. 

Uit de onderlinge samenhang van de 
artt. 59bis, § 2, eerste lid, 2°, § 6, eerste 
lid, en § 8, tweede lid, Gw., 61, § 1, eerste 
lid, Financieringswet 16 jan. 1989 en 
91bis, bijzondere wet 8 aug. 1980 volgt 
dat de gemeenschappen vanaf 1 jan. 
1989 de rechten en verplichtingen van de 
Staat hebben overgenomen welke be
trekking hebben op de bevoegdheden die 
hun inzake onderwijs door de Grondwet 
zijn toegekend, met inbegrip van de 
rechten en verplichtingen die voortko
men uit de op die datum nog hangende 
gerechtelijke procedures. 

19 juni 1992 999 

8. - Rechtsopvolging van de Staat 
door de gemeenschappen en gewesten -
Thesaurie. 

Krachtens het bepaalde in art. 52 Fi
nancieringswet 16 jan. 1989 organiseren 
de gemeenschappen en gewesten vanaf 1 
jan. 1991 hun eigen thesaurie, waarbij 
uit de artt. 50 en 71 van diezelfde wet en 

. uit art. 13, §§ 2 en 5, bijzondere wet 8 
aug. 1980, als gewijzigd door voornoemde 
Financieringswet 1989, volgt dat de be
voegdheid die inzake rijkscomptabiliteit 
toekwam aan de minister van Financien, 
overgegaan is op het lid van de executie
ve van de gemeenschappen en de gewes
ten dat bevoegd is voor de financien, in 
zoverre die financien betrekking hebben 
op de aan de gemeenschappen en de ge
westen toegekende bevoegdheden. 

19 juni 1992 999 

9. - Rechtsopvolging van de Staat 
door de gemeenschappen en gewesten -
Vel'plichtingen betreffende overgedragen 
goederen- Wegen- Hangende gerech
telijke procedures - Draagwijdte. 

Wanneer een gerechtelijke procedure 
hangende is inzake de verplichtingen be
treffende de aan de gewesten overgedra
gen roerende en onroerende goederen, 
met name de wegen en hun aanhorighe
den, blijft de Staat enkel schuldenaar 
van de verplichtingen waarover v66r 1 
januari 1989 een in kracht van gewijsde 
gegane beslissing is gewezen. (Artt. 57, 
§§ 2, 4, 5, en 82 bijzondere wet 16 jan. 
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1989; art. 6, § 1, X, bijzondere wet 8 aug. 
1980.) 

24 september 1992 1135 

10. - Rechtsopvolging van de Staat 
door de gemeenschappen en gewesten -
Onderwijs - Pensioenen. 

Ofschoon in de regel de bevoegdheid 
inzake onderwijs rechtstreeks aan de ge
meenschapsraden is toegekend, bestaat 
er echter een uitzondering, met name 
voor de pensioenregeling van aile leden 
van het verschillend personeel van het 
onderwijs, die tot de nationale bevoegd
heid blijft behoren. (Art. 59bis, § 2, eer
ste lid, 2o, c, Gw.; art. 61, § 1, eerste lid, 
bijzondere wet 16 jan. 1989; wet 8 aug. 
1988 tot wijziging van de bijzondere wet 
8 aug. 1980.) 

24 september 1992 1136 

11. Rechtsopvolging van de Staat door 
de gemeenschappen en gewesten 
Verplichtingen betreffende overgedragen 
goederen Hangende gerechtelijke 
procedures - Draagwijdte. 

Wanneer een gerechtelijke procedure 
hangende was inzake de verplichtingen 
betreffende de krachtens art. 57, § 2, Fi
nancieringswet van 16 jan. 1989 aan de 
gewesten overgedragen roerende en on
roerende goederen, blijkt de Staat enkel 
schuldenaar van verplichtingen waarover 
op 31 dec. 1988 een in kracht van gewijs
de gegane eindbeslissing was gewezen. 

22 oktober 1992 1264 

12. - Bezoldigd vervoer van personen 
over de weg met autobussen en met au
tocars - Kwaliteitskenmerken -Mach
tiging tot exploiteren van ongeregeld be
zoldigd vervoer - Toeristisch beleid. 

De bepalingen van K.B. en M.B. 25 
maart 1986 inzake kwaliteitsvoorwaar
den en kwaliteitskenmerken waaraan de 
voertuigen gebruikt voor ongeregeld be
zoldigd vervoer van personen moeten 
voldoen, maken deel uit van de afgifte
procedure inzake de voor het exploiteren 
van ongeregeld bezoldigd vervoer van 
personen noodzakelijke machtigingen; 
die regeling behoort niet tot het toeris
tisch beleid in de zin van de door art. 4 
bijzondere wet 8 aug. 1980 tot hervor
ming der instellingen gedefinieerde cul
turele aangelegenhcden. 

3 november 1992 1278 

13. - Rechtsopvolging van de Staat 
door de gemeenschappen en gewesten -

Art. 61, § 1, eerste lid, Financieringswet 
16 jan. 1989 - Draagwijdte. 

De in art. 61, § 1, eerste lid, Financie
ringswet 16 jan. 1989 bepaalde rechtsop
volging van de Staat door de gemeen
schappen en gewesten is volledig in die 
zin dat ze geldt zowel op verbintenis
rechtelijk als op procesrechtelijk vlak. 

11 december 1992 1417 

14. - Gehoudenheid van de Staat voor 
de in art. 61, § 1, zesde lid, tweede dee!, 
van de Financieringswet van 16 jan. 1989 
bedoelde « andere schulden » - Vast
staand karakter van die schulden -
Tijdstip. 

Het vaststaand karakter van de in art. 
61, § 1, zesde lid, tweede deel, van de Fi
nancieringswet van 16 jan. 1989 bedoelde 
« andere schulden » die ten laste blijven 
van de Staat, dient beoordeeld te worden 
op de datum van 31 dec. 1988. 

11 december 1992 1417 

GEMEENTE 
1. - Wegen - Rijksweg - Veiligheid 

van de weggebruikers - Beveiligings
verplich ting. 

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

10 oktober 1991 138 

2. - Werken uitgevoerd in opdracht 
van een gemeente - Gemeentelijke 
overheid bevoegd om de voorlopige ople
vering te aanvaarden. 

De beslissing de in opdracht van een 
gemeente uitgevoerde werken al dan 
niet voorlopig te aanvaarden is een we
zenlijk element van de Ieiding van de 
werken en behoort tot de bevoegdheid 
van het college van burgemeester en 
schepenen. (Art. 90, 6o, Gemeentewet.) 

29 november 1991 288 

3.- Art. 81 Gemeentewet 1830- Con
tracten bedoeld in die bepaling - Be
voegdheden van de gemeenteraad en van 
het college van burgemeester en schepe
nen. 
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In de onderstelling dat voor de nale
ving van de bepalingen van art. 81 Ge
meentewet 30 maart 1836, zoals dat van 
kracht was v66r de wijziging ervan bij 
de wet van 14 juli 1976, het voldoende 
zou zijn geweest dat de gemeenteraad ai
leen de wezenlijke vereisten van de in 
die bepaling bedoelde contracten uitvaar
digde, dan nog kan daaruit niet worden 
afgeleid dat het college van burgemees
ter en schepenen, bij het uitvoeren van 
een besluit van de gemeenteraad, be
voegd zou zijn geweest om een in dat ar
tikel 81 bedoelde voorwaarde, die door 
de raad zou zijn uitgevaardigd en door 
de voogdijoverheid zou zijn goedgekeurd 
en die door het college als niet van we
zenlijk belang zou zijn beschouwd, te 
wijzigen of weg te laten. (Artt. 76, 1°, 81 
en 90, 2°, Gemeentewet 30 maart 1836.) 

20 februari 1992 586 

4.- Gemeenteverordening- Bekend
making - Aanplakking. 

De aanplakking van een gemeentever
ordening binnen in het gemeentehuis is 
niet de permanente wijze van bekendma
king, in de zin van de Gemeentewet, 
krachtens welke belanghebbenden te al
len tijde kennis moeten kunnen nemen 
van de door de overheid voorgeschreven 
maatregelen. (Art. 112, Gemeentewet 
(art. 102, oud)). 

10 september 1992 1095 

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN 
PLAATSELIJKE BELASTINGEN 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Rechtspleging 

HOOFDSTUK III. Gemeentebelastin-
gen 

HOOFDSTUK IV. - Provinciebelastin
gen 

HOOFDSTUK V. - Agglomeratiebelas
tingen 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
RECHTSPLEGING 

1. - Rechtspleging - Cassatieberoep 
- Vorm - Opgave van de geschonden 
wetsbepalingen. 

lnzake provincie- en plaatselijke belas
tingen moet in het cassatieberoep, op 
straffe van nietigheid, de opgave voorko
men van de wetsbepalingen die door de 
bestreden beslissing zouden zijn ge
schonden. (Art. 289, eerste lid, W.I.B.; art. 
7, tweede lid, wet van 23 dec. 1986.) 

14 mei 1992 860 

2. - Rechtspleging Cassatieberoep 
- Bevoegdheid van het Hoi van Cassa
tie - Middel van ambtswege. 

Sedert de inwerkingtreding van art. 7 
wet van 23 dec. 1986 betreffende de in
vordering en de geschillen terzake van 
provinciale en plaatselijke heffingen, 
werpt het Hof in die materie geen mid
delen van ambtswege meer op. (Impli
ciet.) 

14 mei 1992 860 

3. - Rechtspleging Cassatieberoep 
- Provinciebelasting - Vorm en ter
mijn van de betekening en neerlegging. 

Cassatieberoep tegen een beslissing, 
waarbij de bestendige deputatie van een 
provincieraad inzake provinciebelastin
gen uitspraak doet op een vordering 
waarvan de waarde geen 10.000 fr. be
draagt, moet op straffe van verval wor
den ingesteld door afgifte ter griffie van 
de provincie van een tot het Hof van 
Cassatie gericht en vooraf betekend ver
zoekschrift, alsmede van het exploot van 
betekening, binnen drie maanden te re
kenen van de door de provinciegriffier 
bij een ter post aangetekend schrijven 
gedane kennisgeving van de beslissing 
van de bestendige deputatie. (Art. 7, 
tweede lid, wet 23 dec. 1986.) 

12 juni 1992 971 

HOOFDSTUK III 
GEMEENTEBELASTINGEN 

4. - Gemeentebelastingen - Beslis
sing van de bestendige deputatie -
Voorziening in cassatie - Termijn. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
tegen een beslissing van de bestendige 
deputatie van een provincieraad inzake 
gemeentebelastingen, op een vordering 
waarvan de waarde geen 10.000 frank be
draagt, als het verzoekschrift tot het Hof 
van Cassatie op de provinciale griffie is 
ontvangen na het verstrijken van de ter
mijn van drie maanden, te rekenen van 
de door de provinciegriffier bij een ter 
post aangetekend schrijven gedane ken
nisgeving van de beslissing van de be
stendige deputatie. (Art. 7, tweede lid, 
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wet 23 dec. 1986; art. 289, tweede lid, 
W.I.B.) 

17 september 1992 1122 

HOOFDSTUK IV 
PROVINCIEBELASTINGEN 

5. - Provinciebelastingen - Beslis
sing van de bestendige deputatie -
Voorziening in cassatie - Vormen. 

Cassatieberoep tegen een beslissing 
waarbij de bestendige deputatie van een 
provincieraad inzake provinciebelastin
gen uitspraak heeft gedaan op een vor
dering waarvan de waarde geen 10.000 
frank bedraagt, moet, op straffe van ver
val, worden ingesteld door afgifte ter 
griffie van de provincie, van een tot het 
Hof van Cassatie gericht en vooraf bete
kend verzoekschrift, alsmede van het ex
ploot van betekening, binnen drie maan
den te rekenen van de door de provincie
griffier bij een ter post aangetekend 
schrijven gedane kennisgeving van de 
beslissing van de bestendige deputatie. 
(Art. 7, tweede lid, wet van 23 dec. 1986.) 

10 oktober 1991 140 

6. - Provinciebelastingen Progres-
siviteit - Verenigbaarheid met de gelijk
heid inzake belastingen - Vereisten. 

De in art. 6 Gw. vervatte regel van de 
gelijkheid van de Belgen voor de wet, de 
in art. 6bis Gw. neergelegde regel van 
non-discriminatie in het genot van de 
aan de Belgen toegekende rechten en 
vrijheden alsmede de regel van art. 112 
Gw. inzake gelijkheid voor de belastin
gen impliceren dat allen die zich in de
zelfde toestand bevinden, gelijkelijk wor
den behandeld, maar beletten niet dat 
onderscheid tussen verschillende catego
rieen van personen wordt gemaakt, voor 
zover het criterium van onderscheid op 
objectieve en redelijke wijze te verant
woorden is; zodanige verantwoording 
moet worden beoordeeld m.b.t. het doel 
en de gevolgen van de getroffen maatre
gel of de ingevoerde belasting; het gelijk
heidsbeginsel wordt ook geschonden 
wanneer vaststaat dat de aangewende 
middelen niet redelijkerwijze in verhou
ding staan tot het beoogde doel. De 
progressiviteit van een provinciebelasting 
leidt op zichzelf niet tot ongelijkheid, mits 
het onderscheid aan die voorwaarden 
voldoet; het maakt geen verschil of de 
progressiviteit tot stand komt door toepas
sing van verschillende en stijgende 
tarieven op de diverse in de belastbare 
materie vastgestelde schijven of door 
toepassing van een zelfde tarief op het 

totaal belastbaar bedrag, waarbij dit 
tarief wisselt volgens de schijf waarin dat 
belastbaar bedrag valt. 

30 april 1992 823 

7. - Provinciebelastingen - Regeling 
van de progressiviteit van een belasting 
- Geen toetsing door de rechter. 

De rechter vermag niet de gepastheid 
of wenselijkheid te beoordelen van de re
geling inzake progressiviteit van een be
lasting, o.m. van een provinciebelasting. 

30 april 1992 823 

HOOFDSTUK V 
AGGLOMERATIEBELASTINGEN 

HOOFDSTUK VI 
PLAATSELIJKE BELASTINGEN 

GENEESKUNDE 

HOOFDSTUK I. - Geneesmiddelen (oak 
verdovende middelen) 

HOOFDSTUK II. - Uitoefening van de 
geneeskunde 

HOOFDSTUK III. - Orden 

HOOFDSTUK IX. - AIIerlei 

HOOFDSTUK I 
GENEESMIDDELEN (OOK VERDOVENDE 

MIDDELEN) 

1. - Geneesmiddelen - Begrip. 
Naar recht verantwoord is de beslis

sing van de rechter dat als een genees
middel in de zin van art. 1 wet van 25 
maart 1964 op de geneesmiddelen moe
ten worden beschouwd « kits ,, bestaande 
uit verscheidene stoffen, welke, afzon
derlijk genomen, geen geneesmiddelen 
zijn, maar bestemd zijn om door een 
apotheker te worden gemengd en in die 
samenstelling voorgesteld worden als 
een middel met therapeutische eigen
schappen. 

12 februari 1992 542 

2. - Geneesmiddelen Verdovende 
middelen - Wet 24 feb. 1921, art. 6 -
Vrijstelling of vermindering van straiten 
- Onthulling aan de overheid - Begrip. 

De door de rechter in acht te nemen 
onthulling, bepaald in art. 6 Drugwet, 
client een oprechte en volledige aangifte 
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te zijn, op grand waarv.an de overheid 
vervolgingen kan instellen. 

8 december 1992 1405 

HOOFDSTUK II 
UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE 

3. - Uitoefening van de geneeskunde 
- Diergeneeskunde - Begrip. 

De uitoefening van de diergeneeskun
de bestaat in daden die doorgaans bij de 
uitoefening van dit beroep worden ver
richt, zonder onderscheid tussen de ver
zorging van andermans dieren en die 
van zijn eigen dieren. (Art. 26 wet van 4 
april 1890, vervangen door art. 49 wet 
van 9 april 1965.) 

15 april 1992 788 

4. - Uitoefening van de geneeslwnde 
- Tandheelkunde - Misdrijf - Voor
waarden. 

Strafbaar is degene die een in art. 38, 
§ 1, Geneeskundewet omschreven hande
ling verricht, zonder dit gewoonlijk te 
doen doch met aanwending van om het 
even welk reclamemiddel om deze han
deling te kunnen stellen. (Geneeskunde-
wet, art. 38, § 2, 2o.) 

26 mei 1992 909 

HOOFDSTUK III 
ORDEN 

5. - Orden - Orde van Apothekers -
Lijst van de Orde - Inschrijving - Pro
cedure - Raad van beroep - Beslissing 
- Weigering - Vereiste meerderheid. 

Art. 35, tweede lid, K.B. 29 mei 1970 
tot regeling van de organisatie en de 
werking der raden van de Orde van Apo
thekers wordt geschonden door de raad 
van beroep die, bij gewone meerderheid, 
de inschrijving van een apotheker op de 
lij st van de Orde weigert zolang de 
inschrijving van die apotheker op de lijst 
van de Orde van Geneesheren behouden 
blijft; een dergelijke beslissing vereist 
een tweederdemeerderheid. 

5 september 1991 7 

6. - Orden - Orde van Geneesheren 
-Recht op een onpartijdige rechterlijke 
instantie - Begrip. 

De omstandigheden dat een gewoon 
lid van de provinciale raad van de Orde 
van Geneesheren door het bureau van 
die raad is aangewezen om het door an
dere geneesheren ten aanzien van de be
trokken geneesheer aangevatte onder
zoek van de zaak voort te zetten, dat hij 
verslag heeft uitgebracht bij de provin
ciale raad, dat hij is gE'hoord op de zitting 

van die raad waar de zaak is behandeld 
en de beslissing is gewezen, en dat hij 
heeft deelgenomen aan de beraadslaging 
maar niet aan de stemming, leveren voor 
de tuchtrechtelijk vervolgde geneesheer 
geen wettige reden op om eraan te twij
felen dat de leden van de provinciale 
raad, die hebben deelgenomen aan de 
beslissing waarbij hem een tuchtsanctie 
werd opgelegd, over zijn zaak onpartij
dig uitspraak kunnen doen. (Algemeen 
rechtsbeginsel dat de rechter onafhanke
lijk en onpartijdig moet zijn.) 

17 oktober 1991 161 

7. - Orden - Orde van Geneesheren 
- Verbod in twee ziekenhuizen werk
zaam te zijn. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing van de raad van beroep van de 
Orde van Geneesheren, waarbij een arts 
verbod wordt opgelegd in twee zieken
huizen werkzaam te zijn, wanneer deze 
beslissing steunt op redenen welke gel
den voor aile artsen die in een van beide 
ziekenhuizen werkzaam zouden zijn, ook 
al waren zij uitsluitend aan dat zieken
huis verbonden. (Artt. 6, 2°, en 13 K.B. 
nr. 79 van 10 nov. 1967.) 

2 december 1991 292 

8. - Orden - Tuchtzaak - lnzage 
van tuchtdossier - Toevoeging van een 
stuk tijdens het geding- Inlichting van 
de betrokkene - Recht van verdediging. 

Het recht van verdediging en het recht 
om inzage te nemen van het tuchtdossier 
zijn niet miskend door de enkele om
standigheid dat nieuwe stukken v66r het 
sluiten van het debat aan het tuchtdos
sier werden toegevoegd zonder dat de 
betrokkene daarover werd ingelicht, 
wanneer uit niets blijkt dat aan de be
trokken geneesheer of aan zijn raads
man niet de gelegenheid werd geboden 
om van de nieuwe stukken kennis te ne
men. (Art. 31 K.B. van 6 feb. 1970.) 

3 januari 1992 388 

9. - Orden - Orde van Geneesheren 
- Beroepsgeheim - Verplichting tot ge
heimhouding - Aard - Grondslag. 

De verplichting tot geheimhouding 
waartoe de leden van de provinciale ra
den, van de raden van beroep en van de 
nationale raad van de Orde van Genees
heren krachtens art. 30 Artsenwet ge
houden zijn, raakt de openbare orde en 
berust onder meer op het vereiste dat 
ten voile zekerheid wordt verleend aan 
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hen door wie ze in vertrouwen zijn gena
men over geheim te houden feiten. 

18 juni 1992 993 

10. - Orden - Orde van Geneesheren 
- Sanctie van schorsing gedurende twee 
jaar - Toepasselijkheid van art. 3 
E.V.R.M. 

Wanneer een beslissing van een raad 
van beroep van de Orde van Geneeshe
ren ten laste van een geneesheer de 
sanctie uitspreekt van schorsing in het 
recht de geneeskunde uit te oefenen ge
durende een periode van twee jaar en de 
geneesheer, die tegen die beslissing cas
satieberoep heeft ingesteld, in een mid
del betoogt dat die sanctie duidelijk bui
ten verhouding staat tot de ernst van het 
hem ten laste gelegde misdrijf en bijge
volg het beginsel van de evenredigheid 
miskent dat is vastgelegd in art. 3 
E.V.R.M., beslist het Hof dat het middel 
niet kan worden aangenomen, als uit de 
vaststellingen en overwegingen van de 
bestreden beslissing niet blijkt dat de 
ten laste van eiser uitgesproken sanctie 
duidelijk buiten verhouding staat tot de 
ernst van de feiten. 

17 september 1992 1121 

11. - Orden - Orde Fan Dierenartsen 
- Gemengde raad van beroep - Geen 
proces-verbaal van de terechtzitting -
Onmogelijkheid voor het Hof om de 
samenstelling van het rechtscollege na te 
gaan - Nietige beslissing. 

Wanneer de tekst van de conclusie, die 
door een tuchtrechtelijke vervolgde die
renarts is neergelegd voor de gemengde 
raad van beroep van de Orde van Die
renartsen, de door de voorzitter van de 
raad van beroep ondertekende vermel
ding bevat dat die tekst is neergelegd op 
de openbare terechtzitting van een wel
bepaalde datum en uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat van die terechtzitting een pro
ces-verbaal is opgemaakt, kan het Hof, 
ter oorzake van die leemte, onmogelijk 
nagaan of de bestreden beslissing, naar 
het vereiste van art. 779, eerste lid, 
Ger.W., is gewezen door rechters die alle 
zittingen over de zaak hebben bijge
woond; weshalve die beslissing nietig is. 

5 november 1992 1280 

12. - Orden - Orde van Apothekers 
-· Beslissing van de provinciale raad -
Hoger beroep - Raad van beroep -
Rechtspleging - Akte van hager beroep 

Vorm - Onregelmatigheid - Gevolg 
Ontvankelijkheid. 

Het naleven van de regel volgens wel
ke het beroep tegen een beslissing van 
de provinciale raad van de Orde van 
Apothekers bij aangetekende brief wordt 
gestuurd aan de voorzitter van de pro
vinciale raad, die de beslissing heeft ge
wezen, is een voorwaarde voor de ont
vankelijkheid van het beroep; het beroep 
dat bij aangetekende brief aan de raad 
van beroep wordt gestuurd, is bijgevolg 
niet ontvankelijk. (Art. 32 K.B. 29 mei 
1970) 

3 december 1992 1383 

HOOFDSTUK IX 
ALLER LEI 

GERECHTELIJKE POUTIE 

Vaststelling van een overtreding van de 
strafwet - Mededeling van inlichtingen 
aan de R. V:A. - Begrip. 

De bevoegdheden die bij de in 1985 
toepasselijke tekst van artt. 22 wet van 
14 feb. 1961 en 173 Werkloosheidsbesluit 
aan de personeelsleden van het geweste· 
lijk bureau zijn toegekend, houden niet 
in dat de gemeentepolitie gemachtigd is 
om die personeelsleden in te lichten no
pens het bestaan van een proces-verbaal 
tot vaststelling van een overtreding van 
de strafwet, zeals openbare dronken· 
schap, die geen betrekking heeft op de 
strafbepalingen inzake toekenning van 
werkloosheidsuitkeringen, ook al kan die 
overtreding overigens een overtreding 
opleveren in de zin van het thans opge
heven art. 198, eerste lid, 1°, van voor
me!d koninklijk besluit, waarvoor ten tij
de van de feiten een administratieve 
sanctie kon worden opgelegd. 

21 oktober 1991 169 

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

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 
Afdeling 1. - Procedure voor de feiten-

rechter. 
Afdeling 2. - In cassatie. 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 
Afdeling 1. 

rechter. 
Afdeling 2. 

Procedure voor de feiten-

In cassatie. 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 
Afdeling 1. Procedure voor de feiten

rechter. 
Afdeling 2. In cassatie. 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

Afdeling 1. 
rechter. 

Afdeling 2. 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

Procedure voor de feiten-

In cassatie. 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Procedure voor de feiten
rechter. 

1. - Burgerlijke zaken - Procedure 
voor de feitenrechter - Rechtsplegings
vergoeding - Staat - Dagvaarding -
Verschillende .ministers. 

Wanneer de Staat in de persoon van 
verschillende ministers in rechte wordt 
aangesproken, kan de feitenrechter 
rechtsplegingsvergoedingen toekennen 
voor elke dagvaarding van de Staat in de 
persoon van een door een advocaat bij
gestaan minister met een onderscheiden 
belang. (Art. 1022 Ger.W.; art. 1 K.B. 30 
nov. 1970.) 

27 februari 1992 617 

2. - Burgel"lijke zaken - Procedure 
voor de feitenrechter - Veroordeling in 
de kosten - Wettelijkheid - Vereiste. 

De partij die op een rechtsvordering 
slechts gedeeltelijk in het ongelijk is ge
steld, mag, in de regel, niet in aile kos
ten worden veroordeeld. (Art. 1017 
Ger.W.) 

25 juni 1992 1033 

3. - Burgerlijke zaken - Procedure 
voor de feitenrechter ·· · Appelgerecht-

Veroordeling in de kosten - Wettelijk
heid - Vereiste. 

Wanneer een hager beroep, dat aileen 
tegen de hoofdvordering is gericht, ge
grond wordt verklaard, kan het appelge
recht in de regel de appellant niet in een 
gedeelte van de appelkosten veroordelen 
noch de rechtsplegingsvergoedingen om
slaan. (Art. 1017 Ger.W.) 

25 juni 1992 1033 

4. - Burgerlijke zaken Procedure 
voor de feitenrechter - Appelgerecht
Rechtsplegingsvel'goedingen - O.mslag 
- Wettelijkheid - Vereiste. 

Wanneer een hager beroep, dat aileen 
tegen de hoofdvordering is gericht, ge
grond wordt verklaard, kan het appelge
recht in de regel de appellant niet in een 
gedeelte van de appelkosten veroordelen 
noch de rechtsplegingsvergoedingen om
slaan. (Art. 1017 Ger.W.) 

25 juni 1992 1033 

5. - Burgerlijke zaken Procedure 
voor de feitenrechter - Onteigening -
Kosten ten Jaste van de in het ongelijk 
gestelde partij. 

De regel van art. 1017, eerste lid, 
Ger.W. dat de in het ongelijk gestelde 
partij in de kosten wordt veroordeeld, 
vindt toepassing op de procedure van 
herziening inzake onteigening bepaald in 
art. 16 Onteigeningswet. 

4 december 1992 1385 

6. - Burgerlijke zaken Procedure 
voor de feitenrechter - Na cassatie met 
verwijzing - Rechtsplegingsvergoeding. 

Het eindvonnis dat, na cassatie, op 
verwijzing is gewezen en de in het onge
lijk gestelde partij veroordeelt in een ge
deelte van de kosten, kan dit doen met 
inbegrip van de rechtsplegingsvergoedin
gen verschuldigd voor de rechtspleging 
in een eerste aanleg en voor de beide 
aanleggen in hoger beroep. (Art. 1017, 
eerste en derde lid, Ger.W.) 

11 december 1992 1421 

Afdeling 2. - Procedure in cassatie. 

7. - Burgerlijke zaken - Procedure 
in cassatie - Cassatieberoep - Grand 
van niet-ontvankelijkheid - Verwerping 
- Memorie van wederantwoord - Kos
ten. 

Bij niet-aanneming van de grand van 
niet-ontvankelijkheid die een verweerder 
tegen een voorziening in burgerlijke za
ken heeft opgeworpen, moeten de kosten 
van de memorie van wederantwoord in 
beginsel door die verweerder worden ge-
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dragen en worden zij hem door het Hof 
aangerekend. (Art. 1111, vierde lid, 
Ger.W.) 

16 januari 1992 432 

8. - Burgerlijke zaken - Sociaal pro
cesrecht- Cassatiegeding- Arbeidson
geval - Overheidssector - Cassatiebe
roep van de Regie der Posterijen -
Aanneming van cassatieberoep - Beslis
sing van het Hoi. 

Wanneer het Hof, na aanneming van 
het cassatieberoep van de Regie der Pos
terijen, een beslissing vernietigt waarbij 
uitspraak wordt gedaan over een verde
ring op grond van de Arbeidsongevallen
wet Overheidspersoneel, veroordeelt het 
in de regel de Regie der Posterijen in de 
kosten. (Art. 16 Arbeidsongevallenwet 
Overheidspersoneel, gew. bij wet van 31 
juli 1991.) 

23 maart 1992 710 

9. - Burgerlijke zaken Procedure 
in cassatie - Verwerping - Vordering 
tot bindendverklaring van het arrest -
Beslissing van het Hoi. 

Wanneer in burgerlijke zaken het Hof 
de voorziening, alsmede de door de ver
weerder tegen andere partijen ingestelde 
vordering tot bindendverklaring van het 
arrest venverpt, veroordeelt het, in de 
regel, de eiser in de kosten· van de voor
ziening en van de vordering tot bindend
verklaring van het arrest. (Art. 1111, 
tweede lid, Ger.W.) 

6 april 1992 760 
Afdeling 3. - Sociaal procesrecht (bij

zondere regels). 

10. - Burgerlijke zaken - Sociaal 
procesrecht - Cassatiegeding - Pool 
van de Zeelieden ter Koopvaardij - In
trekking van de inschrijving in de Pool 
- Cassatieberoep van de Pool. 

Wanneer het Hof, na de voorziening 
van de Pool van de Zeelieden ter Koop
vaardij te hebben ingewilligd, een beslis
sing vernietigt over een vordering van de 
zeeman betreffende de intrekking van 
zijn inschrijving in de Pool, veroordeelt 
het eiser in de kosten. (Art. 4 wet 25 feb. 
1964; artt. 580, 2°, 1017, tweede lid, en 
llll., vierde lid, Ger.W.) 

20 januari 1992 452 

11. - Burgerlijke zaken Sociaal 
procesrecht - Arbeidsongeval - Cassa
tieberoep - Roekeloos geding. 

Wanneer het Hof oordeelt dat het cas
satieberoep dat op vordering van een 
door een arbeidsongeval getroffene is in-

gest.@ld, roekeloos en tergend is, veroor
deelt het eiser in de kosten. (Art. 68 Ar
beidsongevallenwet.) 

30 maart 1992 734 

12. - Burgerlijke zaken - Sociaal 
procesrecht- Arbeidsongeval- Rechts
vordering van de getroffene of de recht
hebbende tegen het Fonds voor Arbeids
ongevallen. 

Art. 68 Arbeidsongevallenwet, luidens 
hetwelk, behalve wanneer de eis roeke
loos en tergend is, de kosten van alle 
vorderingen gesteund op deze wet, ten 
laste vallen van de verzekeraar, is toe
passelijk op de rechtsvordering van een 
getroffene of de rechthebbende tegen het 
Fonds voor Arbeidsongevallen. 

7 december 1992 1389 

HOOFDSTUK IV 
(OPGEHEVEN.) 

Afdeling 1. (Opgeheven.) 

Afdeling 2. - (Opgeheven.) 

Afdeling 1. 
rechter. 

Afdeling 2. 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

Procedure voor de feiten-

In cassatie. 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

Afdeling 1. 
rechter. 

Afdeling 2. 

Procedure voor de feiten-

In cassatie. 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

Afdeling 1. Procedure voor de feiten-
rechter. 

Afdeling 2. In cassatie. 

GEZINSBIJSLAG 

HOOFDSTUK I. - Werknemers 

HOOFDSTUK II. - Zelfstandigen 

HOOFDSTUK III. - Gewaarborgde ge-
zinsbijslag 

HOOFDSTUK I 
WERKNEMERS 
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HOOFDSTUK II 
ZELFSTANDIGEN 

Zelfstandigen - Art. 3, § 3, Algemene 
Overeenkomst tussen Belgie en Frank
rijk betreffende de maatsclwppelijke ze
kerheid, goedgekeurd bij de wet van 2 
juni 1949- Draagwijdte- Periode v66r 
1 juli 1982. 

In de regel vallen de Belgische en 
Franse onderhorigen, die als zelfstandi
gen in Belgie en Frankrijk een be
roepsbezigheid uitoefenen, voor de perio
de die aan 1 juli 1982 voorafgaat, niet 
onder toepassing van de Belgische wet
geving inzake gezinsbijslag, wanneer zij 
hun voornaamste beroepsbezigheid in 
Frankrijk uitoefenen en onder toepas
sing vallen van de Franse wetgeving in
zake gezinsbijslag. (Art. 3, § 3, eerste zin, 
Algemene Overeenkomst tussen Belgie 
en Frankrijk betreffende de maatschap
pelijke zekerheid van 17 jan. 1948, goed
gekeurd bij de wet van 2 juni 1949; art. 
95.1 E.E.G.-verordening nr. 1408/71 van 
14 juni 1971 van de Raad, betreffende de 
toepassing van de sociale-zekerheidsre
gelingen op werknemers en zelfstandi
gen, alsmede op hun gezinsleden, die 
zich binnen de Gemeenschap verplaat
sen.) 

23 december 1991 380 

HOOFDSTUK III 
GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG 

GRONDWET 

HOOFDSTUK I 
Afdeling 1. - Art. 1. 
Afdeling 2. - Art. 2. 
Afdeling 3. - Art. 3. 

§ 1. Art. 3. 
§ 2. Art. 3bis. 
§ 3. Art. 3ter. 

Afdeling 4. - Art. 4. 
Afdeling 5. - Art. 5. 

Afdeling 99. - Art. 99. 

HOOFDSTUK II 
Afdeling 1. - Art. 100 
Afdeling 2. - Art. 101 

Afdeling 41. - Art. 140 

HOOFDSTUK I 
Afdeling 1. Art. 1. 

Afdeling 2. - Art. 2. 

Afdeling 3. - Art. 3. 

§ 1. Art. 3. 

§ 2. Art. 3bis. 

§ 3. Art. 3ter. 

Afdeling 4. - Art. 4. 

Afdeling 5. - Art. 5. 

Afdeling 6. - Art. 6. 

1. - Art. 6 - Gelijkheid van de Bel
gen voor de wet - Begrip. 

De in art. 6 Gw. vervatte regel van de 
gelijkheid van de Belgen voor de wet, de 
in art. 6bis Gw. neergelegde regel van 
non-discriminatie in het genot van de 
aan de Belgen toegekende rechten en 
vrijheden alsmede de regel van art. 112 
Gw. inzake gelijkheid voor de belastin
gen impliceren dat allen die zich in de-
zelfde toestand bevinden, gelijkelijk wor
den behandeld, maar beletten niet dat 
onderscheid tussen verschillende catego
rieen van personen wordt gemaakt, voor 
zover het criterium van onderscheid op 
objectieve en redelijke wijze te verant
woorden is; zodanige verantwoording 
moet worden beoordeeld m.b.t. het doel 
en de gevolgen van de getroffen maatre
gel of de ingevoerde belasting; het gelijk
heidsbeginsel wordt ook geschonden 
wanneer vaststaat dat de aangewende 
middelen niet redelijkerwijze in verhou
ding staan tot het beoogde doel. De 
progressiviteit van een provinciebelasting 
leidt op zichzelf niet tot ongelijkheid, mits 
het onderscheid aan die voorwaarden 
voldoet; het maakt geen verschil of de 
progressiviteit tot stand komt door toepas
sing van verschillende en stijgende 
tarieven op de diverse in de belastbare 
materie vastgestelde schijven of door 
toepassing van een zelfde tarief op het 
totaal belastbaar bedrag, waarbij dit 
tarief wisselt volgens de schijf waarin dat 
belastbaar bedrag valt. 

30 april 1992 823 

2. - Art. Obis - Non-discriminatie in 
het genot van de aan de Belgen toege
kende rechten en vrijheden - Begrip. 

De in art. 6 Gw. vervatte regel van de 
gelijkheid van de Belgen voor de wet, de 
in art. 6bis Gw. neergelegde regel van 
non-discriminatie in het genot van de 
aan de Belgen toegekende rechten en 
vrijheden alsmede de regel van art. 112 
Gw. inzake gelijkheid voor de belastin
gen impliceren dat allen die zich in de
zelfde toestand bevinden, gelijkelijk wor
den behandeld, maar beletten niet dat 
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onderscheid tussen verschillende catego
rieen van personen wordt gemaakt, voor 
zover het criterium van onderscheid op 
objectieve en redelijke wijze te verant
woorden is; zodanige verantwoording 
moet worden beoordeeld m.b.t. het doel 
en de gevolgen van de getroffen maatre
gel of de ingevoerde belasting; het gelijk
heidsbeginsel wordt ook geschonden 
wanneer vaststaat dat de aangewende 
middelen niet redelijkerwijze in verhou
ding staan tot het beoogde doel. De 
progressiviteit van een provinciebelasting 
leidt op zichzelf niet tot ongelijkheid, mits 
het onderscheid aan die voorwaarden 
voldoet; het maakt geen verschil of de 
progressiviteit tot stand komt door toepas
sing van verschillende en stijgende 
tarieven op de diverse in de belastbare 
materie vastgestelde schijven of door 
toepassing van een zelfde tarief op het 
totaal belastbaar bedrag, waarbij dit 
tarief wisselt volgens de schijf waarin dat 
belastbaar bedrag valt. 

30 april 1992 823 

3. - Artt. 6 en 6bis - Gelijkheid tus
sen de Belgen - Discriminatieverbod -
Natuurlijk kind - Erfrecht - Art. 756 
B.W. (oud}. 

Art. 756 B.W. (oud), dat krachtens art. 
107 van de wet van 31 maart 1987 in 
werking is gebleven voor nalatenschap
pen die zijn opengevallen voordat die 
nieuwe wet van kracht werd, is strijdig 
met de artt. 6 en 6bis Gw., in zoverre het 
van toepassing is op sedert 13 juni 1979 
opengevallen nalatenschappen. 

15 mei 1992 862 

Afdeling 7. - Art. 7. 

4. - Art. 7 - Toepassingsgebied. 
Art. 7, derde lid, Gw. heeft betrekking 

op de titel op grond waarvan een per
soon kan worden aangehouden buiten 
het geval van ontdekking op heterdaad, 
doch niet op de rechterlijke beslissingen 
op grond waarvan de wettelijk verrichte 
aanhouding achteraf wordt gehandhaafd. 

4 maart Hl92 637 
Afdeling 8. - Art. 8. 

Afdeling 9. - Art. 9. 

Afdeling 10. - Art. 10. 

5. - Art. 10 - Vaststelling van over
spel door gerechtsdeurwaarder - Voor
waarden. 

Het recht op prive-leven en op on
schendbaarheid van de waning wordt 
niet miskend door de enkele omstandig-

heid dat in afwezigheid van de bewoner, 
en voorafgaandelijk aan een vaststelling 
van overspel in die waning, de krachtens 
art. 1016bis Ger.W. genomen presiden
tiele beschikking niet wordt medege
deeld aan de bewoner. (Art. 10 Gw.; art. 
8.1 E.V.R.M.). 

18 december 1992 1453 

Afdeling 11. - Art. 11. 

Afdeling 45. - Art. 45. 

6. - Art. 45 - Parlementaire on
schendbaarheid - Schending doo1· open
bare ambtenaren van door de Grondwet 
gewaarborgde rechten - Voorwaarden 
- Hechtenis en vervolging van parle
mentslid. 

Vervolgingen tegen of aanhouding van 
parlementsleden of personen die nadien 
parlementslid worden, zijn mogelijk bui
ten de parlementaire zittijd en kunnen 
worden voortgezet tijdens die zittijd ten
zij de Kamer schorsing vordert van de 
hechtenis of van de vervolgingen. (Art. 
45 Gw.) 

17 december 1991 353 

Afdeling 46. - Art. 46. 

Afdeling 97. - Art. 97. 

7. - Art. 97 - Toe passing. 
Art. 97 Gw. is niet van toepassing op 

de beslissingen van de onderzoeksge
rechten inzake voorlopige hechtenis. 

20 juli 1992 1050 
Afdeling 98. Art. 98. 

Afdeling 99. - Art. 99. 

HOOFDSTUK II 
Afdeling 1. - Art. 100 

Afdeling 8. - Art. 107. 

8. - Artikel 107 - Toetsing van de 
wettigheid van besluiten en verordenin
gen door hoven en rechtbanken. 

Art. 107 Gw., krachtens hetwelk de ho
ven en rechtbanken de besluiten en ver
ordeningen aileen toepassen in zoverre 
zij met de wetten overeenstemmen, is in 
algemene bewoordingen gesteld en 
maakt geen onderscheid tussen de han
delingen die het beoogt. 

10 november 1992 1291 
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Afdeling 9. - Art. 108. 

Afdeling 13. - Art. 112. 

9. - Art. 112 - Gelijkheid inzake be
Jastingen - Begrip. 

De in art. 6 Gw. vervatte regel van de 
gelijkheid van de Belgen voor de wet, de 
in art. 6bis Gw. neergelegde regel van 
non-discriminatie in het genot van de 
aan de Belgen toegekende rechten en 
vrijheden alsmede de regel van art. 112 
Gw. inzake gelijkheid voor de belastin
gen impliceren dat allen die zich in de
zelfde toestand bevinden, gelijkelijk wor
den behandeld, maar beletten niet dat 
onderscheid tussen verschillende catego
rieen van personen wordt gemaakt, voor 
zover het criterium van onderscheid op 
objectieve en redelijke wijze te verant
woorden is; zodanige verantwoording 
moet worden beoordeeld m.b.t. het doel 
en de gevolgen van de getroffen maatre
gel of de ingevoerde belasting; het gelijk
heidsbeginsel wordt ook geschonden 
wanneer vaststaat dat de aangewende 
middelen niet redelijkerwijze in verhou
ding staan tot het beoogde doel. De 
progressiviteit van een provinciebelasting 
leidt op zichzelf niet tot ongelijkheid, mits 
het onderscheid aan die voorwaarden 
voldoet; het maakt geen verschil of de 
progressiviteit tot stand komt door toepas
sing van verschillende en stijgende 
tarieven op de diverse in de belastbare 
materie vastgestelde schijven of door 
toepassing van een zelfde tarief op het 
totaal belastbaar bedrag, waarbij dit 
tarief wisselt volgens de schijf waarin dat 
belastbaar bedrag valt. 

30 april 1992 823 

H 

HELING 
1. - Bestanddelen. 
Naar recht verantwoord is het arrest, 

houdende veroordeling wegens heling 
waarin het bestaan wordt vastgesteld 
van de bestanddelen van dat misdrijf, 

namelijk het bezit of het onder zich hou
den van een zaak die is verkregen ten 
gevolge van een misdaad of wanbedrijf, 
gepleegd door een derde, alsook de aan 
de inbezitneming voorafgaande of daar
mee gelijktijdige kennis van de weder
rechtelijke oorsprong van de zaak; niet 
vereist is dat de beslissing die misdaad 
of dat wanbedrijf omschrijft of dat de 
dader van die misdaad of dat wanbedrijf 
bekend is of dat de identiteit van de ei
genaar van de geheelde zaak vaststaat. 
(Art. 505 Sw.) 

18 december 1991 355 

2. - Bestanddelen van het misdrijf -
Be zit. 

De titel of de vorm van het voor het 
misdrijf heling vereiste bezit is onbe
langrijk. 

20 oktober 1992 1215 

3. - Wetenschap van de heler - Be
oordeling van de feitenrechter. 

De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare \lrijze of de wegens heling ver
volgde beklaagde op het ogenblik waarop 
hij het door een misdaad of wanbedrijf 
van een derde verkregen voorwerp heeft 
ontvangen de wederrechtelijke herlwmst 
van dit voorwerp kende. 

20 oktober 1992 1215 

HERHALING 
1. - Vroegere veroordeling - Uitwis

sing. 
De rechter mag, om het bestaan van 

herhaling aan te nemen en de strafmaat 
te bepalen, geen rekening houden met 
een vroegere veroordeling, die uitgewist 
is krachtens art. 619 Sv. 

13 november 1991 234 

2. - Bijzondere herhaling - Straf -
Strafmaat. 

Niet naar recht verantwoord is de ver
oordelende beslissing waaruit blijkt dat 
de rechter de strafmaat heeft bepaald op 
grond van de ten onrechte in aanmer
king genomen bijzondere herhaling. 

25 februari 1992 609 

3. - Middel ten betoge dat de rechter 
ten onrecilte herilaling aanwezig heeft 
geacilt - Voorwaarde waaronder het 
middel, als het gegrond is, tot vernieti
ging van de veroordeling leidt. 

Het middel ten betoge dat de rechter 
ten onrechte herhaling aanwezig heeft 
geacht, kan, ook al is het gegrond, met 
tot vernietiging van de veroordeling lei-
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den, tenzij de uitgesproken straf de 
strafmaat van het eerste misdrijf te ho
ven gaat of uit de beslissing blijkt dat de 
rechter bij het bepalen van de strafmaat 
de herhaling in aanmerking heeft geno
men. 

25 maart 1992 720 

4. - Vroegere vemordeling - Uitwis
sing. 

De rechter mag, om het bestaan van 
herhaling aan te nemen en de strafmaat 
te bepalen, geen rekening houden met 
een vroegere veroordeling die uitgewist 
is krachtens art. 619 Sv. 

31 maart 1992 744 

5. - Wanbedriji na wanbedriji - Ver
oordeling met uitstel - Ondergane straf 
- Tifdstip - Termijn van viji jaar -
Aanvang. 

Wanneer, na een wanbedrijf in staat 
van herhaling een nieuw wanbedrijf 
wordt gepleegd, de veroordeling wegens 
het eerste feit met uitstel is uitgespro
ken en het uitstel niet is ingetrokken, 
wordt de straf geacht te zijn ondergaan 
bij het verstrijken van de proeftijd en 
gaat de bij art. 56, tweede lid, Sw. be
paalde termijn van vijf jaar in op dat 
tijdstip. 

24 juni 1992 1028 

HERROEPING VAN HET GEWIJS
DE 

Hoger Beroep. 
Tegen een beslissing over een verzoek 

tot herroeping van het gewijsde staat ho
ger beroep open, behoudens wanneer het 
verzoek werd ingediend tegen een beslis
sing waartegen geen hoger beroep open
staat. (Artt. 619, 1050, 1134 en 1139 
Ger.W.) 

14 december 1992 1431 

HERZIENING 

HOOFDSTUK I. Verzoek en verwij-
zing om advies 

HOOFDSTUK II. - Advies en verwij
zing tot herziening 

HOOFDSTUK I 
VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES 

Advies - Ontvankelijkheid. 
Geen gemotiveerd advies als bedoeld 

bij art. 443 Sv. is het stuk dat weliswaar 

ondertekend is door drie sedert 10 jaar 
op de tabel ingeschreven advocaten bij 
een hof van beroep maar dat in werke
lijkheid een parafrase geeft van het voor 
het Hof van Cassatie neergelegde ver
zoekschrift tot herziening, met bevesti
ging door die advocaten dat zij gunstig 
adviseren op grond van de overwegingen 
van dat verzoekschrift, alsmede met de 
ondertekening « voor gunstig gevolg » 
door die advocaten. 

17 maart 1992 696 

HOOFDSTUK II 
ADVIES EN VERWIJZING TOT HERZIE

NING 

HINDERLIJKE INRICHTINGEN 
Abnormaal nadeel aan de buren berok

kend door de exploitatie zonder vergun
ning van een hinderlijk bedriji - Be
voegdheid van de rechtbanken om de 
sluiting van de inrichting te bevelen. 

Niet naar recht verantwoord is het 
vonnis dat de beklaagde schuldig ver
klaart aan exploitatie zonder vergunning 
van een hinderlijk bedrijf doch niette
min beslist dat er geen gronden zijn om 
de sluiting van de onderneming te beve
len, nu de rechtbank die sluiting niet 
kan bevelen. 

29 oktober 1991 200 

HOF VAN ASSISEN 

HOOFDSTUK I. - Rechtspleging tot de 
verwijzing naar het hoi 

HOOFDSTUK II. - Samenstelling van 
de jur.v en van het hoi 

HOOFDSTUK III. - Behandeling ter zit
ting en tussenarresten - Verklaring 
van de jury 

HOOFDSTUK IV. - Eindarrest 

HOOFDSTUK V. - Burgerlljke rechts
vordering 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING 

NAAR HET HOF 
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HOOFDSTUK II 
SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN 

HET HOF 

1. - Samenstelling van het hoi - Te
genwoordigheid van het O.M 

De procureur-generaal bij het hof van 
beroep of zijn substituut moet de debat
ten van het hof van assisen bijwonen, 
toepassing van de straf vorderen en te
genwoordig zijn bij de uitspraak van het 
arrest; buiten diens tegenwoordigheid is 
het hof van assisen niet regelmatig sa
mengesteld. (Art. 273 Sv.) 

2 oktober 1991 116 

2. - Samenstelling van het hof en van 
de jury - Magistraat die aan een lid 
van het hof van beroep opdracht heeft 
gegeven om het hof van assisen voor te 
zitten - Magistraat die dee] heeft uitge
maakt van de kamer van inbeschuldi
gingstelling bij een uitspraak over de 
handhaving vail de voorlopige hechtenis 
- Art. 6.1 E. V.R.M. - Recht op een on
partijdige rechterlijke instantie - Be
grip. 

Geen schending van art. 6.1 E.V.R.M. 
valt af te leiden uit de enkele omstandig
heid dat de magistraat die, overeenkom
stig art. 117 Ger.W., aan een lid van het 
hof van beroep opdracht heeft gegeven 
om het hof van assisen voor te zitten 
maar tijdens de zitting noch aan de be
handeling, noch aan de berechting van 
de zaak van de beschuldigde deel heeft 
genomen, deel heeft uitgemaakt van de 
kamer van inbeschuldigingstelling die 
uitspraak heeft gedaan over de handha
ving van diens voorlopige hechtenis. 

2 december 1992 1382 

3. - Samenstelling van het hoi en van 
de jury - Proces-verbaal van de verrich
tingen tot samenstelling van de jury -
Middel gegrond op beweringen die wol'
den tegengesproken door de authentieke 
vaststellingen van het proces-verbaal -
Niet van valsheid beticht proces-vel'baal 
- Gevolg. 

Niet ontvankelijk is het middel dat ge
grond is op beweringen die worden te
gengesproken door de authentieke vast
stellingen van het proces-verbaal van de 
aan de jury gestelde en overhandigde 
vragen of van het proces-verbaal van de 
verrichtingen tot samenstelling van de 
jury, als de eiser die stukken niet van 
valsheid heeft beticht. 

2 december 1992 1382 

HOOFDSTUK III 
BEHANDELING TER ZITTING EN TUS

SENARRESTEN - VERKLARING VAN 
DE JURY 

4. - Veroordelend arrest - Cassatie
beroep ·- Draagwijdte. 

De beschuldigde die zich enkel in cas
satie heeft voorzien tegen het door een 
hof van assisen tegen hem uitgesproken 
veroordelend arrest, kan zich beroepen 
op de onwettigheid van een op tussenge
schil gewezen arrest, voor zover die on
wettigheid het eindarrest ongeldig kan 
maken. (Impliciet.) 

29 januari 1992 494 

5. - Verklaring van de jury - Rechts
middel. 

Aangezien de wet niet voorziet in enig 
rechtsmiddel tegen de verklaring van de 
jury, is het middel dat die verklaring be
kritiseert niet ontvankelijk. 

29 januari 1992 494 

6. - Behandeling ter zitting Door 
de gezworenen afgelegde eed - Beteke
nis. 

De overeenkomstig art. 312 Sv. door de 
gezworenen afgelegde eed biedt de voor 
een eerlijk proces vereiste waarborg te
gen discriminatie op grond van ras, gods
dienst en politieke of andere overtuiging. 

4 februari 1992 515 

7. - Behandeling ter zitting - Onder
zoek en debatten - Schol'sing - Verbin
ding met de buitenwereld - Vel'bod -
Draagwijdte. 

Het feit dat het onderzoek en de de
batten voor het hof van assisen op het 
einde van iedere zittingsdag geschorst 
worden voor de nodige nachtrust en dat 
de gezworenen alsdan het gerechtsge
bouw kunnen verlaten om zich naar huis 
te begeven, levert op zich geen overtre
ding op van het aan de gezworenen op
gelegde verbod in verbinding te treden 
met de buitenwereld in de zin van de 
artt. 312 en 353 Sv. 

4 februari 1992 515 

8. - Behandeling ter zitting - Discre
tionaire macht van de voorzitter -
Schorsing van de zitting - Daad van on
derzoek. 

De voorzitter van het hof van assisen 
vermag niet op grond van zijn discretio
naire macht een onderzoeksmaatregel te 
gelasten buiten de tegenwoordigheid van 
de gezworenen en de partijen. (Artt. 268, 
269 Sv.) 

30 september 1992 1158 
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9. - Behandeling ter zitting - Proces
verbaal van de vragen die zijn gesteld en 
overhandigd aan de jury - Middel ge
grond op beweringen die worden tegen
gesproken door de authentieke vaststel
lingen van het proces-verbaal - Niet 
van valsheid beticht proces-verbaal -
Gevolg. 

Niet ontvankelijk is het middel dat ge
grond is op beweringen die worden te
gengesproken door de authentieke vast
stellingen van het proces-verbaal van de 
aan de jury gestelde en overhandigde 
vragen of van het proces-verbaal van de 
verrichtingen tot samenstelling van de 
jury, als de eiser die stukken niet van 
valsheid heeft beticht. 

2 december 1992 1382 

10. - Tussenarrest - Verzoek tot het 
beluisteren van geluidsbanden - Afwij
zing - Motivering. 

Het recht van verdediging wordt niet 
geschonden door een tussenarrest van 
het hof van assisen waarbij een verzoek 
tot het beluisteren van geluidsbanden 
wordt afgewezen, op grond dat de gezwo
renen erover zullen beschikken tijdens 
hun beraadslaging, zoals ze ook zullen 
beschikken over de processen-verbaal 
met de weergave van de inhoud ervan, 
aangezien het beluisteren ervan overbo
dig lijkt en het debat nodeloos zou rek
ken. (Art. 341 Sv.) 

16 december 1992 1442 

HOOFDSTUK IV 
EINDARREST 

HOOFDSTUK V 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

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 hoger be
roep. 

Afdeling 6. - Uitbreiding van eis en 
nieuwe eis. 

Afdeling 7. - Sociaal procesrecht (bij
zondere regels). 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 
Afdeling 1. - Beslissingen en partijen. 
Afdeling 2. - Principaal beroep - Vorm 

- Termijn. 
Afdeling 3. - Incidenteel beroep. 
Afdeling 4. - Gevolgen - Bevoegdheid 

van de rechter. 
Afdeling 5. - Rechtspleging in hoger be

roep. 
Afdeling 6. - Burgerlijke rechtsvorde

ring (bijzondere regels). 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

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

Afdeling 2. - Andere belastingen. 

1. - Belastingzaken - Inkomstenbe
lastingen - Vool'Ziening voor het hoi 
van beroep - Bevoegheden van de 
appelrechter - Kennisneming. 

W anneer een belastingschuldige bij de 
gewestelijk directeur der directe belas
tingen twee afzonderlijke bezwaarschrif
ten heeft ingediend, waarover de di
recteur bij afzonderlijke beslissingen uit
spraak lweft gedaan en de belasting
schuldige slechts tegen een van die beide 
beslissingen van de directeur een voor
ziening heeft ingediend, kan het hof van 
beroep waarbij de voorziening aanhangig 
is gemaakt, niet naar recht uitspraak 
doen over de gegrondheid van het be
zwaarschrift waarover de directeur heeft 
beslist, maar dat, vermits daartegen 
geen voorziening was ingesteld, dus niet 
voor het hof is gebracht. (Art. 278, eerste 
lid W.I.B.; art. 603, 1°, Ger.W.) 

16 januari 1992 433 
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HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN (SOCIALE ZA

KEN) 

Afdeling 1. - Beslissingen en partijen. 

2. - Burgerlijke zaken - Beslissingen 
en partijen - Personen door wie hager 
beroep kan worden ingesteld - Vereni
ging zonder rechtspersoonlijkheid. 

W anneer een eisende partij een ver
o?rdeling vordert tegen een vereniging 
dre geen rechtspersoonlijkheid heeft, en 
de rechter de gevraagde veroordeling uit
spre~k~, is de ~eroordeelde vereniging 
parbJ m het gedmg; zij kan mitsdien te
gen haar veroordeling opkomen door de 
rechtsmiddelen bij de wet bepaald. 

13 september 1991 38 

3. - Burgerlijke zaken - Beslissingen 
en partijen - Vonnis dat een schrifton
derzoek beveelt- Hoger beroep van de 
partijen over de zaak zeit- Ontvanke
lijkheid. 

Art. 893 Ger.W., dat bepaalt dat inzake 
schriftonderzoek de rechter uitspraak 
doet, zonder mogelijkheid van voorzie
ning, over aile vraagstukken betreffende 
de wijze van onderzoek, is niet van toe
passing op de beslissing waarbij de rech
ter een schriftonderzoek beveelt; het hof 
van beroep dat, op het hoger beroep van 
de partijen over de zaak zelf, met toepas
sing van art. 889 Ger.W. oordeelt dat een 
deskundigenonderzoek overbodig is en 
de zaak onmiddellijk kan worden be
recht, doet geen uitspraak betreffende de 
wijze van onderzoek in de zin van voor
meld art. 893. 

25 oktober 1991 187 

4. - Burgerlijke zaken - Regels inza
ke de ontvankelijkheid van het hager be
roep - Regels van openbare orde. 

De wettelijke regels inzake de ontvan
kelijkheid van het hager beroep in bur
gerlijke zaken raken de openbare orde. 

13 december 1991 346 

5. - Burgerlijke zaken - Beslissingen 
of maatregelen van inwendige aard -
Beslissing betreffende de bewijslevering 

Ontvankelijkheid van het hager be
roep. 

De beslissing die de bewijslevering be
treft en een partij nadeel kan berokke
nen, is geen beslissing of maatregel van 
inwendige aard, zodat daartegen hoger 
beroep openstaat. (Art. 1046 Ger.W.) 

13 december 1991 346 

6. - Burgerlijke zaken - Beslissingen 
en partijen - Beslissing waartegen ha
ger beroep openstaat - Rechtbank van 
eerste aanleg - Hoger beroep tegen een 
vonnis van de vrederechter -Art. 1070 
Ger. W. - Toepassingsvereisten. 

Op het hoger beroep tegen een vonnis 
van een vrederechter die niet bevoegd is 
om van het geschil kennis te nemen, 
hoort de rechtbank van eerste aanleg, 
die oordeelt dat het geschil tot haar be
voegdheid behoort, ingevolge art. 1070 
Ger.W., na de onbevoegdheid van de vre
derechter te hebben vastgesteld, over de 
zaak zelf te beslissen en daartegen staat 
hoger beroep open. 

21 mei 1992 902 

7.- Burgerlijke zaken- Beslissingen 
en partijen - Uitvoerend beslag op on
roerend goed - Zwarigheid omtrent de 
tenuitvoerlegging - Begrip. 

De beslissing van de beslagrechter die, 
na de aanwijzing van de met de verkoop 
belaste notaris, afwijzend beschikt op 
een vordering tot nietigverklaring van de 
toewijzing, die steunt op een zogezegd 
akkoord tussen de partijen om de ver
koop op te schorten, is een vonnis dat 
uitspraak doet over een zwarigheid om
trent de tenuitvoerlegging inzake uitvoe
rend beslag op onroerend goed, en is bij
gevolg niet vatbaar voor hoger beroep. 
(Art. 1624, 2°, Ger.W.) 

8 oktober 1992 1182 

8. - Burgerlijke zaken - Beslissingen 
- Herroeping van het gewijsde. 

Tegen een beslissing over een verzoek 
tot herroeping van het gewijsde staat ho
ger beroep open, behoudens wanneer het 
verzoek werd ingediend tegen een beslis
sing waartegen geen hager beroep open
staat. (Artt. 619, 1050, 1134 en 1139 
Ger.W.) 

14 december 1992 1431 

Afdeling 2. - Principaal beroep - Vorm 
- Termijn - Onsplitsbaar geschil. 

9. - Burgerlijke zaken - Onsplits
baar geschil - In beroep komende partij 
- Begrip. 

Een partij die een principaal hoger be
roep heeft ingesteld, ook al is dat laattij
dig, is een in beroep komende partij in 
de zin van art. 1053, tweede lid, Ger.W. 

14 februari 1992 560 

10. - Burgerlijke zaken - Principaal 
beroep - Vorm - Conclusie. 

Principaal beroep kan worden inge
steld bij conclusie ten aanzien van iede-
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re partij die bij het geding aanwezig of 
vertegenwoordigd is. (Art. 1056, 4°, 
Ger.W.) 

1 juni 1992 923 

11. - Burgerlijke zaken - Beperkt 
hoofdberoep - Incidenteel beroep -
Draagwijdte. 

Een partij kan, ook al is het hoofdbe
roep beperkt, incidenteel beroep instel
len tegen alle beschikkingen van het be
roepen vonnis waardoor zij zich gegriefd 
acht, voor zover het incidenteel beroep 
gericht is tegen een partij die in het ge
ding is voor de rechter in hoger beroep. 
(Art. 1054 Ger.W.) 

5 juni 1992 941 

Afdeling 3. - Incidenteel beroep. 

12.- Burgerlijke zaken - Incidenteel 
hager beroep - Art. 1054 Ger. W. - Be
trokken partij - Begrip. 

Als in het geding voor de rechter in 
hoger beroep betrokken, in de zin van 
art. 1054 Ger.W. wordt beschouwd de 
partij tegen wie een principaal hoger be
roep is gericht, zelfs als dat hoger be
roep bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is verklaard. 

14 november 1991 237 

13. - Burgerlijke zaken - lncidenteel 
hager beroep - Ontvankelijkheid na af
stand van het principaal beroep. 

Het incidenteel beroep ingesteld door 
de gedaagde in hoger beroep, nadat eiser 
in hoger beroep afstand van geding heeft 
gedaan, is enkel dan niet ontvankelijk 
wanneer de gedaagde in hoger beroep de 
afstand van geding heeft aangenomen 
wat de beslissingen betreft waardoor hij 
zich gegriefd achtte en waartegen hij na 
die afstand incidenteel beroep instelde. 
(Art. 825, 826 en 1054 Ger.W.) 

16 oktober 1992 1201 

Afdeling 4. - Gevolgen - Bevoegdheid 
van de rechter. 

14. - Burgerlijke zaken - Gevolgen 
- Devolutieve kracht - Vernietiging 
van het beroepen vonnis. 

De appelrechter die het beroepen von
nis waarbij een onderzoeksmaatregel 
werd bevolen, tenietdoet, verwijst de 
zaak niet naar de eerste rechter, maar 
doet zelf uitspraak over het geschil, ook 
al is de in hoger beroep bevolen onder
zoeksmaatregel ten dele gelijklopend 
met die bevolen door het vernietigde 
vonnis. (Art. 1068, tweede lid, Ger.W.) 

16 september 1991 54 

15. - Burgerlijke zaken - Devolutie
ve kracht - Art. 1068, tweede lid, Ger. W. 
- Verdeling - Aanstelling van een no
taris - Bevestigingsarrest - Bevoegd
heid van de appelrechter - Omvang. 

W anneer een vonnis dat een verdeling 
beveelt, voor de verrichtingen daartoe 
twee notarissen aanstelt en de beslissing 
over iedere moeilijkheid aanhoudt tot 
het homologatievonnis, door het hof van 
beroep bevestigd wordt, moet dat hof de 
zaak niet naar de eerste rechter verwij
zen maar uitspraak doen over het ge
schil in zijn geheel. (Art. 1068 Ger.W.) 

19 december 1991 369 

16. - Burgerlljke zaken - Bevoegd
heid van de rechter - Voorlopige tenuit
voerlegging - Kantonnement - Uitslui
ting. 

Uit de samenhang van de artt. 1401 en 
1406 Ger.W. volgt dat de appelrechter, 
aan wie dezelfde appreciatiebevoegdheid 
is toegekend als aan de eerste rechter, 
uitspraak mag doen zowel over een vor
dering tot voorlopige tenuitvoerlegging 
als over een vordering tot uitsluiting van 
het kantonnement. 

3 januari 1992 385 

17. - Burgerlijke zaken Gevolgen 
- Bevoegdheid van de rechter - Onder
zoeksmaatregel - Verwijzing naar de 
eerste rechter. 

De appelrechter die, zelfs gedeeltelijk, 
een door de eerste rechter bevolen on
derzoeksmaatregel bevestigt, is ertoe ge
houden de zaak naar die rechter te ver
wijzen; hij vermag niet te bevelen dat de 
aangestelde deskundige zijn verslag ter 
griffie van het hof van beroep zal neer
leggen en de zaak voor het overige naar 
de rol verwijzen. (Art. 1068, Ger.W.) 

30 januari 1992 500 

18. - Burgerlijke zaken Gevolgen 
- Bevoegdheid van de rechter - Devo
Jutieve kracht - Heropening der debat
ten bevolen door de eerste rechter -
Onderzoeksmaatregel - Begrip. 

Geen onderzoeksmaatregel, in de zin 
van art. 1068 Ger.W., is de beslissing van 
de eerste rechter die niet de overlegging 
van een wel bepaald stuk, als bedoeld in 
art. 877 Ger.W., maar de heropening van 
het debat beveelt om aan een partij de 
mogelijkheid te geven haar vordering 
nader te preciseren en, in voorkomend 
geval, de hiermede gepaard gaande be
wijzen over te leggen. 

23 oktober 1992 1239 
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Afdeling 5. - Rechtspleging in hoger be
roep. 

19. - Burgerlijke zaken - Rechtsple
ging in hoger beroep - Verzoek tot 
voorlopige tenuitvoerlegging - Wijze 
van indienen. 

Uit geen enkele wetsbepaling volgt dat 
een vordering tot voorlopige tenuitvoer
legging, als bedoeld bij art. 1401 Ger.W., 
niet bij verzoekschrift mag worden inge
steld. 

3 januari 1992 385 

20. - Burgerlijke zaken - Rechtsple
ging in hoger beroep - Art. 751 Ger. W. 
- Kennisgeving bij gerechtsbrief- Gel
digheidsvoorwaarden. 

Wanneer het hoger beroep luidens art. 
1056, 2°, Ger.W. mag worden ingesteld 
bij verzoekschrift, mag de bij art. 751 
Ger.W. voorgeschreven verwittiging bij 
gerechtsbrief geschieden, waarbij het 
voor de geldigheid van die verwittiging 
voldoende is dat de gerechtsbrief wordt 
besteld op het laatste adres van de ge
adresseerde zoals dat blijkt uit het dos
sier van de rechtspleging. 

23 oktober 1992 1237 
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. 

21. - Strafzaken - Beslissingen en 
partijen - Regeling van de rechtsple
ging - Raadkamer - Beschikking -
Verwijzing naar de correctionele recht
bank - Afzonderlijke beschikking 
Voorlopige hechte11is - Handhaving -
Rechtsmiddel - Ontvankelijkheid. 

Geen hoger beroep kan worden inge
steld tegen de « afzonderlijke en gemoti
veerde » beschikking van de raadkamer 
die, naar aanleiding van de regeling van 
de rechtspleging door verwijzing naar de 
correctionele rechtbank, beslist dat de 
verdachte aangehouden blijft. (Art. 26, 
§ 3, Wet Voorlopige Hechtenis 20 juli 
1990.) 

11 september 1991 29 

22. - Strafzaken - Beslissingen en 
partijen - Uitgifte van het beroepen 

vonnis - Voeging bij het dossier van de 
rechtspleging. 

Wanneer uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de 
inventaris van het dossier in eerste aan
leg door de griffie is ondertekend, dat 
volgens die inventaris het dossier van de 
rechtspleging een kopie bevat van het 
beroepen vonnis en dat die kopie aile 
voor een eensluidend verklaard afschrift 
vereiste vermeldingen voorkomen, vol
staan die vaststellingen om aan te ne
men dat die bij het dossier gevoegde ko
pie een eensluidend afschrift van het 
beroepen vonnis is. 

8 oktober 1991 124 

23. - Strafzaken Beslissingen en 
partijen - Verdaging. 

De beslissing waarbij de correctionele 
rechtbank op de vordering van het O.M. 
die gegrond was op samenhang van een 
Franse zaak met andere reeds aan een 
Nederlandse kamer van die rechtbank 
toegewezen zaken, en waartegen de ver
dediging zich had verzet, de debatten in 
die Franse zaak sine die verdaagt ten 
einde die zaak terug voor die Nederlanse 
kamer te brengen, doet uitspraak over 
een geschilpunt en is dus vatbaar voor 
hoger beroep. 

11 december 1991 329 

24. - Strafzaken Beslissingen en 
partijen - Regeling van de rechtsple
ging - Raadkamer - Verwijzing naar 
de correctionele rechtbank - Afzonder
Iijke beschikking - Voorlopige hechte
nis - Handhaving - Beroep - Ontvan
kelijkheid. 

Niet vatbaar voor hoger beroep is de 
« afzonderlijke en gemotiveerde » be
schikking van de raadkamer, die, naar 
aanleiding van de regeling van de rechts
pleging door verwijzing naar de correc
tionele rechtbank, beslist dat de verdach
te aangehouden blijft. (Art. 26, § 3, Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990.) (Tweede 
zaak.) 

11 december 1991 334 

25. - Strafzaken Beslissingen en 
partijen - Interpretatief arrest - Een
parigheid. 

Door een interpretatief arrest wordt de 
toestand van degene op wie de beslissing 
betrekking heeft niet verzwaard, zodat 
geen eenparigheid is vereist. 

17 maart 1992 695 

26. - Strafzaken - Beslissingen en 
partijen - Uitgifte van het beroepen 
vonnis. 
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Wanneer, in strafzaken, het aan de 
appelrechter voorgelegde dossier de door 
de griffier voor eensluidend verklaarde 
letterlijke weergave van het beroepen 
vonnis bevatte, valt de nietigheid van de 
bestreden beslissing van de appelrechter 
niet af te leiden uit het feit dat in het 
dossier geen voor eensluidend verklaard 
afschrift voorkwam van een v66r het be
roepen vonnis gewezen vonnis alvorens 
recht te doen, als zulks geen invloed 
heeft op de wettigheid van die beslissing 
en de appelrechter, bij wie dat vroeger 
vonnis niet aanhangig was, er niet naar 
verwijst. 

10 juni 1992 951 

Afdeling 2. - Principaal beroep - Vorm 
- Termijn. 

27. - Principaal beroep - Termijn -
Beroepen beslissing - Eindbeslissing op 
tussengeschil. 

Laattijdig en dus niet ontvankelijk is 
het hoger beroep tegen de door de cor
rectionele rechtbank op tussengeschil ge
wezen eindbeslissing, wanneer het hoger 
beroep niet terstond maar pas na het 
eindvonnis van die rechtbank wordt in
gesteld. 

11 december 1991 329 

Afdeling 3. - Incidenteel beroep. 

28. - Strafzaken - Hoger beroep van 
de beklaagde - Gevolgen van dit hager 
beroep - Vrijwillig tussengekomen par
tij met de beklaagde in solidum veroor
deeld tegenover de burgerlijke partij -
Incidenteel hager beroep. 

Ingevolge het hoger beroep van de be
klaagde tegen de beslissing waarbij hij 
met de vrijwillig tussengekomen partij 
t.a.v. de burgerlijke partij in solidum tot 
schadevergoeding wordt veroordeeld, is 
de vrijwillig tussengekomen partij niet 
ontheven van het verval wegens het niet 
instellen van hoger beroep binnen de 
wettelijke termijn en mag zij evenmin 
incidenteel hoger beroep instellen. 

21 januari 1992 456 

Afdeling 4. - Gevolgen Bevoegdheid 
van de rechter. 

29. - 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 tegen 

dat vonnis - Beslissing over dat hager 
beroep - Verzwaring van de bij verstek 
uitgesproken straf - Wettigheid. 

Wanneer het O.M. tegen een verstek
vonnis niet in hoger beroep is gekomen, 
kan de appelrechter, die uitspraak doet 
op het hoger beroep van het O.M. tegen 
het op verzet van de beklaagde gewezen 
vonnis, de door het verstekvonnis uitge
sproken straf niet verzwaren. (Artt. 187, 
188, 202 en 203 Sv.) 

4 september 1991 6 

30. - Strafzaken - Strafvordering -
Hoger beroep van het O.M - Gevolgen. 

Het ontvankelijk hoger beroep van het 
O.M. draagt aan de appelrechter de ken
nisneming op van de strafvordering in 
haar geheel; de appelrechter kan en 
moet alle feiten van de telastlegging be
oordelen, ongeacht of de rechtbank van 
de eerste graad ze al dan niet heeft be
oordeeld en of het vonnis in eerste aan
leg al dan niet daarop betrekking heeft. 

16 oktober 1991 155 

31. - Strafzaken - Gevolgen - Be
voegdheid van de rechter. 

Onwettig is de beslissing van de appel
rechter die de beklaagde veroordeelt niet 
enkel wegens de feiten waarvoor hij was 
vervolgd voor en veroordeeld door de 
eerste rechter, doch hem bovendien 
schuldig verklaart aan feiten die ge
pleegd werden na de uitspraak van de 
eerste rechter en die niet aan het oor
deel van de appelrechter waren onder
worpen. 

10 maart 1992 654 

32. - Strafzaken - Gevolgen - Be
voegdheid van de rechter - Burgerlijke 
rechtsvordering - Hoger beroep van de 
burgerlijke partij - Precisering van het 
feit van de telastlegging - Wettigheid. 

Op het enkel beroep van de burger
lijke partij is de appelrechter verplicht te 
civielen einde aan het feit van de telast
legging zijn volledige en juiste omschrij
ving te geven zonder evenwel een nieu
we telastlegging bij de oorspronkelijke 
te voegen. 

13 oktober 1992 1195 

33. - Strafzaken - Gevolgen - Be
voegdheid van de rechter - Omschrij
ving van de telastlegging - Toevoeging. 

De strafrechter vermag geen omschrij
ving toe te voegen aan diegene die aan 
het feit werd gegeven, uitgezonderd in 
geval van aanvullende dagvaarding of 
vrijwillige verschijning in eerste aanleg. 

17 november 1992 1313 
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Mdeling 5. - Rechtspleging in hoger be
roep. 

34. - Strafzaken - Strafvordering -
Verdaging. 

Tegen de beslissing van de rechter die 
zonder aangewezen of aanwijsbare reden 
de zaak verdaagt na ze te hebben behan
deld, en hierdoor de uitoefening van de 
strafvordering in gevaar brengt, mag het 
openbaar ministerie hoger beroep instel
len, ongeacht de bepalingen van de artt. 
1046 en 1050 Ger.W. 

22 oktober 1991 179 

35. - Strafzaken - Rechtspleging in 
hager beroep - Art. 211 bis Sv. - Toe
passingsgebied. 

Art. 21lbis Sv. is eigen aan de straf
rechtspleging; het heeft geen betrekking 
op de rechtspleging in tuchtzaken. 

21 november 1991 252 

36. - Strafzaken Jlechtspleging in 
hager beroep - Eenstemmigheid - Ge
vallen waarin deze vereist is. 

De appelrechters kunnen niet, zonder 
eenstemrnigheid, de duur van het door 
de eerste rechter verleende uitstel van 
tenuitvoerlegging van de straf verlengen, 
zelfs indien zij de door de eerste rechter 
uitgesproken straf handhaven. 

24 rnaart 1992 716 

37. - Strafzaken - Rechtspleging -
Eenstemmigheid - Vaststelling door de 
appelrechter. 

Aan het voorschrift van art. 211bis Sv. 
wordt niet voldaan door de enkele ver
melding van dat artikel onder de wetsbe
palingen waarvan toepassing is gemaakt; 
de rechter moet uitdrukkelijk vaststellen 
dat het rechtscollege met eenparige 
stemmen van zijn leden uitspraak heeft 
gedaan. 

31 maart 1992 743 

38. - Strafzake.n Rechtspleging in 
hoger beroep - Strafvordering - Ee.n
stemmigheid - Efm enkele straf, door 
de eerste rechter uitgesproken wegens 
verschillende telastleggingen - Appelge
recht dat een van die telastleggingen 
niet bewezen verklaal't - Handhaving 
van de door de eerste rechter uitgespro
ken straf -- Eenstemmigl1eid niet ver
eist. 

Wanneer het gerecht, op het hoger be
roep tegen een vonnis dat een enkele 
straf heeft uitgesproken voor verschillen
de telastleggingen, een ervan niet bewe
zen verklaart doch niettemin de door de 
eerste rechter uitgesproken atraf hand-

haaft, hoeft de beslissing niet met eenpa
rige stemmen van de leden te worden 
gewezen. (Art. 21lbis Sv.) 

4 november 1992 1280 

Mdeling 6. - Burgerlijke rechtsvorde
ring (bijzondere regels). 

39. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Hoger beroep van de 
burgerlijke partij - Gevolgen. 

Op het enkele hoger beroep van de 
burgerlijke partij kan de appelrechter de 
beklaagde niet geheel of ten dele onthef
fen van de door de eerste rechter uitge
sproken veroordeling tot schadevergoe
ding. 

5 november 1991 217 

40. Strafzaken Bw-gerlijke 
rechtsvordering - Bevoegdheid van de 
appelrech ter. 

Op het ontvankelijk hoger beroep van 
de burgerlijke partij tegen een vrijspre
kend vonnis, ook al is die vrijspraak de
finitief, client de rechter in hoger beroep, 
m.b.t. de burgerlijke rechtsvordering, na 
te gaan of het aan die vordering ten 
grondslag liggend misdrijf bewezen is en 
of het de schade heeft berokkend waar
van herstel wordt gevorderd. (Art. 202 
Sv.) 

1 april 1992 745 

41. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Burge1'iijke partij -
Nieuwe vordering - Ontvankelijkheid 
- Voorwaarde. 

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.) 

23 december 1992 1467 

42. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Burgerlijke partij -
Nieuwe vordering - Ontvankelijkheid 
- 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 boger 
beroep instelt om de voor de strafrechter 
ingesfelde vordering uit te breiden of te 
wijzigen. (Artt. 3 en 4 wet 17 april 1878; 
artt. 807 en 1042 Ger.W.) 

23 december 1992 1467 
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HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

43. - Tuchtzaken - Tuchtrechter in 
hager beroep verzwaart de door de eer
ste rechter uitgesproken straf - Geen 
eenstemmigheid vereist. 

Art. 21lbis Sv. is eigen aan de straf
rechtspleging; het heeft geen betrekking 
op de rechtspleging in tuchtzaken. 

21 november 1991 252 

44.- Tuchtzaken - Orde van Advoca
ten - Hoger beroep tegen een beslissing 
van een I'aad van de Orde - Art. 1068 
Ger. W: - Toe te passen wettelijke bepa
Jing. 

De bepalingen van art. 1068 Ger.W. lui
dens welke hoger beroep tegen een eind
vonnis of tegen een vonnis alvorens 
recht te doen het geschil zelf aanhangig 
maakt bij de rechter in hoger beroep, 
zijn van toepassing op het hoger beroep 
tegen een beslissing van een tuchtraad 
van de Orde van Advocaten, dat voor de 
tuchtraad van beroep van die Orde is ge
bracht. (Artt. 2 en 1068 Ger.W.) 

21 november 1991 255 

45. Tuchtzaken Devolutieve 
kracht van het hager beroep - Perken. 

Het hoger beroep tegen een tuchtrech
telijke beslissing van een raad van de 
Orde van Advocaten maakt wel de zaak 
zelf bij de tuchtraad van beroep aanhan
gig, maar de betrokken advocaat en de 
procureur-generaal moeten toch de per
ken bepalen waarbinnen de tuchtraad 
van beroep over de aan de raad van de 
Orde voorgelegde geschillen uitspraak 
moet doen. (Art. 1068 Ger. W.) 

21 november 1991 255 

46. - Tuchtzaken - Rechtspleging in 
hager beroep - Orde van Apothekers -
Verzwaring van de sanctie - Tweeder
demeerderheid. 

Naar luid van art. 25, § 4, Apothekers
wet, kan de raad van beroep alleen met 
een tweederdemeerderheid een sanctie 
toepassen wanneer de provinciale raad 
er geen heeft uitgesproken, of een door 
die raad uitgesproken sanctie verzwaren; 
die regel geldt evenzeer wanneer de raad 
van beroep de beslissing van de provin
ciale raad vernietigt. 

12 december 1991 338 

47.- Tuchtzaken - Orde van Apothe
kers ·- Beslissing van de provinciale 
raad - Hoger beroep - Raad van be
roep - Rechtspleging - Akte van hager 

beroep - Vorm - Onregelmatigheid -
Gevolg - Ontvankelijkheid. 

Het naleven van de regel volgens wel
ke het beroep tegen een beslissing van 
de provinciale raad van de Orde van 
Apothekers bij aangetekende brief wordt 
gestuurd aan de voorzitter van de pro
vinciale raad, die de beslissing heeft ge
wezen, is een voorwaarde voor de ont
vankelijkheid van het beroep; het beroep 
dat bij aangetekende brief aan de raad 
van beroep wordt gestuurd is bijgevolg 
niet ontvankelijk. (Art. 32, K.B. 29 mei 
1970) 

3 december 1992 1383 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HOOI<'DELIJKHEID 
1. - Art. 1202 B. W: - Toepassingsge

bied. 
Art. 1202 B.W. beoogt enkel de hoofde

lijkheid uit overeenkomst; het is niet van 
toepassing op verbintenissen die voort
vloeien uit misdrijven en dus geen ver
band houden met overeenkomsten. 

11 december 1991 329 

2. - Handelshuur - lluuroverdracht 
·- Verplichtingen van hoofdhuurder en 
overnemer- Schuldbevrijding- Gevol
gen. 

Art. 1200 B.W. dat bepaalt dat de beta
ling door een van de hoofdelijke schulde
naars, de overige hoofdelijke schulde
naars bevrijdt, vindt toepassing in het 
geval van art. 11, I en III, Handelshuur
wet dat bepaalt dat bij overdracht van 
de gezamenlijke rechten van de hoofd
verhuurder, de overnemer de recht
streekse huurder wordt van de verhuur
der, waarbij de oorspronkelijke huurder 
hoofdelijk gehouden blijft tot alle uit de 
aanvankelijke huur voortvloeiende ver
plichtingen. 

6 maart 1992 639 

3. - Strafzaken - Verjaring van de 
strafvordering - Tijdig ingestelde bur
gerlijke rechtsvordering - Pluraliteit 
van beklaagden. 

De rechter, bij wie aanhangig zijn een 
door verj aring vervallen strafvordering 
en een tijdig ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, kan de beklaagden die 
hij schuldig bevindt aan hetzelfde straf
rechtelijk beteugeld feit, hoofdelijk ver
oordelen tot algehele schadeloosstelling 
van de benadeelden. 

27 oktober 1992 1260 
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HUUR VAN DIENSTEN 
Aanneming van openbare werken -

Feiten door de aannemer van het be
stuur of zijn personeel ten laste gelegd 
- Achterstallige betaling aan de aanne
mer. 

Art. 16, D, M.B. 14 okt. 1964 aangaan
de de administratieve en technische con
tractuele bepalingen die het algemeen 
lastenkohier van de overeenkomsten van 
de Staat uitmaken, luidens hetwelk de 
aannemer van openbare werken, om zich 
te kunnen beroepen op feiten die hij aan 
het bestuur of zijn personeel ten laste 
legt, op straffe van verval het bestrok
ken bestuur binnen een bepaalde ter
mijn schriftelijk moet inlichten over die 
feiten, is niet toepasselijk in geval van te 
late betaling, in welk geval het bestuur 
dat feit uiteraard zelf kent en de moge
lijke gevolgen van zijn tekortkoming 
moet voorzien. 

29 november 1991 288 

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. - Betrekkingen 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. - Onderverhuring en over

dracht van huur. 
Afdeling 4. - Betrekkingen met derden. 
Afdeling 5. - Einde (opzegging, verlen-

ging, terugkeer, enz.). 
Afdeling 6. - Voorkooprecht. 

HOOFDSTUK IV. - Handelshuur 
Afdeling 1. - Begrip - Aard van wetge-

ving. 
Afdeling 2. - Verplichtingen van partij

en. 
Afdeling 3. - Onderverhuring en huur

overdracht. 
Afdeling 4. - Betrekkingen met derden. 

Afdeling 5. - Einde (opzegging, huurher
nieuwing, enz.). 

HOOFDSTUK V. - Andere huurover
eenkomsten 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Algemene begrippen - Genot 
van een onroerend goed - Tijdelijke 
wetten - Kosten en Jasten ten laste van 
de huurder - Door stukken gestaafde 
reele uitgaven - Toepassingsgebied. 

Volgens art. 2, § 3, van elk der tijde
lijke huurwetten van 27 december 1977, 
23 december 1980, 24 december 1981 en 
30 december 1982, moeten de kosten en 
lasten aileen dan overeenstemmen met 
reiHe uitgaven, waarvan de stukken ter 
staving op verzoek van de huurder door 
de verhuurder moeten worden voorge
legd, als zij begrepen zijn in een totale 
en forfaitaire huurprijs en niet als de 
huurprijs en de lasten afzonderlijk zijn 
vastgesteld. 

7 oktober 1991 120 

2. - Algemene begrippen - Huurprijs 
- Indexering - Rechtsvordering van de 
verhuurder - Verjaring - Termijn -
Toepasselijke wetsbepaling. 

De verjaringstermijn van de rechts'-:or
dering van de verhuurders tot betalmg 
van het bedrag dat volgt uit de aanpas
sing van de huurprijs aan de kosten van 
levensonderhoud is vastgesteld in art. 
2273, eerste lid, B.W. en niet in de artt. 
1728bis en 1728quater van dat wetboek. 

14 mei 1992 856 

HOOFDSTUK II 
HUISHUUR 

Afdeling 1. - Begrip - Aard van wetge
ving. 

Afdeling 2. - Verplichtingen van partij
en. 

3. - Huishuur - Verplichtingen van 
partijen - Plaatsbeschrijving- Gevolg. 

Indien tussen verhuurder en huurder 
een plaatsbeschrijving is . ~pg~J?aa~~· 
kan het bij art. 1731 B.W., voor ziJn WIJ
ziging bij art. 5, wet 29 dec. 1983, ten 
voordele van de huurder ingestelde ver
moeden door laatstgenoemde aileen wor
den aan'gevoerd als de plaatsbeschrijving 
derwijze is opgemaakt dat zij met het 
ontbreken ervan moet worden gelijkge-



-99-

steld. (Artt. 1730 en 1731 B.W. v66r hun 
wijziging bij wet 29 dec. 1983.) 

29 oktober 1992 1267 
Afdeling 3. - Onderverhuring en over

dracht van huur. 

Afdeling 4. - Betrekkingen met derden. 

Afdeling 5. - Einde (opzegging, verlen
ging, enz.). 

4. - Huishuur - Einde - Gerechte
lijke verlenging - Art. 2, wet 22 dec. 
1989 - Wettelijke verlenging - Samen
genieten. 

Een huurovereenkomst als bedoeld in 
art. 1 wet 22 dec. 1989 op de bescher
ming van de gezinswoning, die v66r 1 
jan. 1991 maar na de inwerkingtreding 
van de genoemde wet is vervallen, wordt 
ingevolge art. 2 van die wet met een jaar 
verlengd, ook al heeft de huurder reeds 
een gerechtelijke verlenging genoten, die 
v66r de inwerkingtreding van dezelfde 
wet kracht van gewijsde heeft verkre-
gen. 

11 juni 1992 960 

HOOFDSTUK III 
PACHT 

Afdeling 1. - Begrip - Aard van wetge
ving. 

Afdeling 2. - Verplichtingen van partij-
en. 

5. - Pacht- Verplichting van partij
en - Vordering tot ontbinding - Voor
waarden - Sancties. 

De pachter die met miskenning van 
art. 30 Pachtwet het gepachte goed ge
heel of ten dele in onderpacht geeft zon
der schriftelijke toestemming van de ver
pachter, komt tekort aan een bepaling 
van de pachtovereenkomst en valt aldus 
onder de toepassing van art. 29 van de
zelfde wet. 

11 oktober 1991 141 

Afdeling 3. - Onderverhuring en over
dracht van huur. 

Afdeling 4. - Betrekkingen met derden. 

Afdeling 5. - Einde (opzegging, verlen
ging, terugkeer, enz.). 

6. - Pacht - Einde (opzegging) -
Opzegging door de verpachter om zelf 
het goed te exploiteren - Eerste ge
bruiksperiode - Begrip. 

De opeenvolgende pachtperiodes, als 
bedoeld in art. 8 Pachtwet, in de loop 
waarvan de verpachter een einde kan 
maken aan de pacht om zelf het ver-

pachte goed geheel te exploiteren, om
vatten de eerste gebruiksperiode, in de 
zin van art. 4 van die wet, zijnde de eer
ste periode waarin het verpachte goed in 
gebruik wordt gegeven aan een pachter. 

19 september 1991 72 

7. - Pacht - Ontbinding - Voor
waarden. 

Uit art. 29 Pachtwet blijkt eensdeels 
dat de wetgever aan de feitenrechter 
heeft willen overlaten te apprecieren of 
de niet-uitvoering van het contract vol
doende ernstig is om de ontbinding er
van uit te spreken en anderdeels dat het 
ernstig karakter van de niet-uitvoering 
dient te worden beoordeeld naargelang 
het al dan niet bestaan van schade aan 
de zijde van de verpachter. 

11 oktober 1991 141 

8. - Pacht - Einde - Opzegging -
Verlenging. 

De bij art. 58 Pachtwet bedoelde ver
lenging beoogt het verstrijken van de in 
die bepaling vermelde opzeggingstermij
nen te doen samenvallen met de dag en 
de maand die overeenstemmen met die 
waarop het gebruik van het verpachte 
goed door de pachter volgens de overeen
komst ten einde loopt; alleen wanneer 
die dag niet kan worden bepaald, komt 
het plaatselijk gebruik daarvoor in aan
merking. 

24 januari 1992 474 

9. - Pacht - Einde Opzegging -
Exploitatie door de verpachter zelf -
Betwisting - Begrip. 

W anneer de pachter van een erf bij 
conclusie de geldigheid betwist van de 
opzegging die de verpachter hem heeft 
gegeven om het verpachte goed zelf te 
exploiteren, onder aanvoering dat in de 
opzegging niet wordt vermeld op welke 
percelen of op welke respectieve wijzen 
de begunstigden van de opzegging het 
goed zelf zullen exploiteren, is niet regel
matig gemotiveerd of naar recht verant
woord het vonnis dat die conclusie niet 
beantwoordt en enkel oordeelt dat de op
zegging is gedaan om de exploitatie door 
de afstammelingen van de verpachter 
mogelijk te maken en dat er tegen de 
oprechtheid van zodanige reden niets 
ernstigs is opgeworpen. (Art. 97 Gw.; art. 
12 Pachtwet.) 

23 maart 1992 713 
Afdeling 6. - Voorkooprecht. 

10. - Pacht - Voorkooprecht -
Rechtsvordering - Oproeping ter minne
Jijke schikking. 
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Inzake recht van voorkoop ten gunste 
van de huurders van landeigendommen 
is niet ontvankelijk de rechtsvordering 
die niet is voorafgegaan door de oproe
ping ter minnelijke schikking als be-
doeld in art. 1345 Ger.W. ' 

19 september 1991 73 

HOOFDSTUK IV 
HANDELSHUUR 

Afdeling 1. - Begrip - Aard van wetge
ving. 

11. - Handelshuur - Aard van de 
wetgeving - Huurhernieuwing - Art. 
14, eerste lid, Handelshuurwet - Dwin
gende bepaHagen - Betrekkelijke nie
tigheid. 

Art. 14, eerste lid, Handelshuurwet dat 
de vormvoorschriften regelt waaraan een 
aanvraag tot huurhernieuwing moet vol
doen, is de bepaling van dwingend recht 
ten voordele van de verhuurder; de daar
van afwijkende overeenkomsten zijn 
aangetast door een relatieve nietigheid. 

19 juni 1992 997 

Afdeling 2. - Verplichtingen van partij-
en. 

12. - Handelshuur - Verplichtingen 
van partijen - Verplichtingen van de 
huurder bij onderverhuring. 

Het is niet onverenigbaar met het we
zen van de huurovereenkomst dat de 
huurder zich tot iets anders verbindt dan 
~ot een periodiek te vervallen huurprijs 
m geld en bedingt dat hij geen huur ver
schuldigd is als de door de hoofdverhuur
der aangestelde onderverhuurder geen 
huur betaalt. 

3 februari 1992 511 

13. - Handelshuur - Verplichtingen 
van partijen - Onderverhuring en huur
overdracht - Brand in het onroerend 
goed - Aansprakelijkheid van de onder
huurder t.a. v. de hoofdhuurder. 

De bepaling van art. 1733 B.W., zoals 
deze v66r de wetswijziging van 20 feb. 
1991 luidde, krachtens welke de }murder 
behoudens de in dat artikel bepaalde ge: 
vallen, aansprakelijk is t.a.v. de verhuur
der voor de brand in het door hem ge
huurde onroerend goed, geldt eveneens 
voor de onderhuurder t.a.v. de hoofd
huurder; de omstandigheid dat de onder
huurder tevens eigenaar en hoofdver
huurder is, staat hieraan niet in de weg. 

11 september 19!l2 1097 

Afdeling 3. - Onderverhuring en huur
overdracht. 

14. - Handelshuur - Huurorrerdracht 
- Verzet van de verhuurder - Verwer
ping van het verzet door de rechter -
Gevolgen. 

De overdracht van de handelshuur die 
voldoet aan de bepalingen van art. 10, 
eerste lid, Handelshuurwet en waarvan 
overeenkomstig het derde lid van dat ar
tikel door de huurder een antwerp van 
de akte van overdracht betekend is, is 
tegenover de verhuurder een overdracht 
onder de opschortende voorwaarde dat 
de verhuurder binnen dertig dagen na de 
betekening geen verzet heeft gedaan te
gen die overdracht of dat dit verzet door 
de rechter wordt verworpen; door het 
vervullen van die opschortende voor
waarde krijgt de overdracht zijn volledi
ge uitwerking vanaf de datum van de 
kennisgeving van de overdracht. 

6 maart 1992 639 

15. - Handelshuur - Huuroverdracht 
- Gevolgen. 

In geval van overdracht van een han
delshuurovereenkomst, met toepassing 
van art. 11 Handelshuurwet, moet de op
zegging door de verhuurder noodzakelijk 
aan de overnemer worden gericht; niet 
naar recht verantwoord is de beslissing 
van het vonnis, waarin een opzegging 
waarvan aan de overdrager kennis is ge
geven, geldig wordt verklaard op grand 
dat de overnemer kennis ervan heeft 
kunnen nemen. 

12 maart 1992 667 

Afdeling 4. - Betrekkingen met derden. 

Afde~ing ?· - Einde (opzegging, huurher
meuwing, enz.) . 

. 16. - Handelshuur - Einde - Opzeg
gmg - Handelshuurwet, art. 3, vijfde lid 
- Toepassingsvereisten. 

Opdat de verhuurder recht zou hebben 
op ~~t voordeel van de bepaling van art. 
3, VIJfde lid, Handelshuurwet, te weten 
de mogelijkheid om bij het verstrijken 
van elke driejarige periode opzegging te 
doen aan de huurder, moet het huurcon
tract de in die wetsbepaling bedoelde 
voorwaarden vermelden. 

5 december 1991 314 

17. - Handelshuur - Weigering van 
huurhernieuwing - Vergoedingen we
gens uitzetting - Cumulatie van vergoe
dingen. 

Uit de onderlinge samenhang van artt. 
18, IV, en 25, eerste lid, 3°, Handelshuur-
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wet vloeit voort dat, wanneer de in art. 
25, eerste lid, 3°, bepaalde vergoeding 
verschuldigd is door de verhuurder die, 
zonder van een gewichtige reden te doen 
blijken, het voornemen op grond waar
van hij de huurder uit het goed heeft 
kunnen zetten, niet ten uitvoer brengt 
binnen en gedurende de door de wet be
paalde termijnen, rekening moet worden 
gehouden met de vergoeding die aan de 
huurder reeds betaald werd wegens de 
bij de weigering van de huurhernieu
wing aangevoerde reden. (Art. 25, eerste 
lid, Handelshuurwet.) 

13 december 1991 343 

18. - Handelshuur - Weigering van 
huurhernieuwing - Vernieuwing we
gens uitzetting - Vermindering van de 
vergoeding gelet op de verlaten of ver
vallen toestand van de handel bij de te
rugneming. 

Art. 25, vijfde lid, Handelshuurswet, 
luidens hetwelk verhuurder zich tot de 
rechter kan wenden, indien de vergoe
ding wegens uitzetting klaarblijkelijk 
overdreven is, gelet op de verlaten of 
vervallen toestand van de handel op het 
tijdstip van de terugneming, kan slechts 
toepassing vinden in de in art. 25, eerste 
lid, 2° en 5o, bedoelde gevallen, als be
paald in het vier·de lid, en niet i.n die van 
art. 25, eerste lid, 3°, van genoemde wet. 

13 december 1991 343 

19. - Handelshuur - Einde - Opzeg
ging - Kennisgeving. 

In geval van overdracht van een han
delshuurovereenkomst, met toepassing 
van art. 11 Handelshuurwet, moet de op
zegging door de verhuurder noodzakelijk 
aan de overnemer worden gericht; niet 
naar recht verantwoord is de beslissing 
van het vonnis, waarin een opzegging 
waarvan aan de overdrager kennis is ge
geven, geldig wordt verklaard op grond 
dat de overnemer kennis ervan heeft 
kunnen nemen. 
~murt1W2 ~ 

20. - Handelshuur - Einde - Huur
hernieuwing - Weigering - Uitwin
ningsvergoeding - Art. 25, so, Handels
huurwet - Nieuwe huurder - Begrip. 

In de zin van art. 25, 5°, Handelshuur
wet is de nieuwe huurder een meerbie
dende derde. 

26 maart 1992 723 

21. - Handelshuur - Einde Huur-
hernieuwing - Weigering ~-an de ver
huurder - Ongegronde weigering -

Aanspraak op nieuwe voorv.raarden 
Termijn -- Begin- en einddatum. 

De betekening van het vonnis dat de 
weigering van de verhuurder om toe te 
stemmen in de huurhernieuwi.ng onge
grond verklaart, doet enkel de termijn 
van eE:m maand ingaan, waarvan het ver
strijken de einddatum bepaalt van de pe
riode waarbinnen de verhuurder nog 
aanpraak kan maken op nieuwe voor
waarden of zich kan beroepen op een 
aanbod van een derde; deze betekening 
is niet bepalend voor de aanvangsdatum 
van de periode waarbinnen de verhuur
der de in art. 24 Handelshuur bepaaldc 
rechter kan uitoefenen. 

4 juni 1992 937 

22. - Handelshuur - Einde - Huur
hemieuwing - Weigel'ing de huw· te 
hernieuwen ten einde een onroerend 
goed weder op te bouwen - Verkoop 
van het onmerend goed zonder dat het is 
wedempgebouwd. 

De verhuurder die overeenkomstig art. 
16, I, 3°, Handelshuurwet de huurher
nieuwing weigert aan de huurder om het 
verhuurde goed af te breken en weder 
op te bouwen, gaat daardoor een per
soonlijke verplichting aan tot uitvoering 
van het door hem geuite voornemen; hij 
kan er zich niet op een ander van ontlas
ten, zelfs niet door de verkoop van het 
goed voordat de huur verstreken is. (Art. 
16, I, 3o, Handelshuurwet.) 

26 juni 1992 1041 

23. - Handelshuur - Einde Her-
nieuwing - Bepalingen van art. 14, eer
ste lid, vervat in de Handelshuurwet -
Bepalingen van dwingend recht. 

De bepalingen van art. 14, eerste lid, 
vervat in de Handelshuurwet zijn van 
dwingend recht. 

5 november 1992 1281 

24. - Handelshuur - Einde - Hel'
nieuwing - Aanvraag om huurhernieu
wing - Op straffe van nietigl1eid voorge
schreven vermeldingen. 

De nietigheid, als sanctie, waarvan 
sprake is in art. 14, eerste lid, Handels
hum·wet volgt niet aileen uit de niet-op
gave van de voorwaarden waaronder de 
huurder bereid is om de nieuwe huur 
aan te gaan, maar ook uit het ontbreken 
van de vermelding dat de verhuurder ge
acht zal worden met de hernieuwing van 
de huur onder de voorgestelde voorwaar
den in te stemmen, indien hij niet op de
zelfde wijze binnen drie maanden kennis 
geeft ofwel van zijn met redenen omkle
de weigering van hernieuwing, ofwel van 
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andere voorwaarden of van het aanbod 
van een derde. 

5 november 1992 1281 

25. - Handelshuur - Einde - Opzeg
ging - Art. 3, vijfde lid, Handelshuurwet 
- Toepassingsvereisten. 

Wil de verhuurder aanspraak kunnen 
maken op het in art. 3, vijfde lid, Han
delshuurwet bepaalde voordeel om bij 
het verstrijken van elke driejarige perio
de aan de huurder opzegging te doen, 
moet het huurcontract de in die wetsbe
paling bedoelde vereisten vermelden. 

11 december 1992 1420 

HOOFDSTUK V 
ANDERE HUUROVEREENKOMSTEN 

HUWELIJK 
1. - Echtgenoten - Wederzijdse ver-

plichtingen Dringende voorlopige 
maatregel - Gezag van gewijsde. 

De beslissing genomen door de vrede
rechter op grond van art. 223 B.W. houdt 
een dringende voorlopige maatregel in 
en heeft derhalve geen gezag van gewijs
de ten aanzien van de beslissing die de 
rechtbank op grond van art. 306 B.W. 
neemt over de schuldvraag. 

3 januari 1992 390 

2. - Tussen een Belg en een vreemde
Jing - Nietigverklaring op grand van 
het personeel statuut van de vreemde 
echtgenoot. 

Als een huwelijk nietig wordt ver
klaard op grond dat het om een schijn
huwelijk gaat, nu de vreemde echtgenoot 
niet heeft toegestemd in het huwelijk 
met het oog op een gemeenschappelijk 
en duurzaam samenleven, overeenkom
stig zijn personeel statuut, doch enkel 
om zich in Belgie te mogen vestigen, is 
niet ontvankelijk het middel dat aileen 
schending aanvoert van art. 146 B.W. be
treffende de toestemming die voor de 
geldigheid van het huwelijk is vereist. 

19 maart 1992 705 

3. - Respectieve rechten en verplich
tingen van de echtgeiwten - Maatrege
Jen ter bescherming van het gezin - In
ternationaal privaatrecht - Echtgenoten 
van dezelfde nationaliteit - Toepasse
Hjke wet - Begrip - Persoonlijke ze
kerheden door een der echtgenoten ge
steld. 

Het stelsel van bescherming, dat voort
vloeit uit een bepaling als die van art. 
224, § 1, 4, van het Belgisch B.W., moet 

worden beschouwd als betreffende de 
staat der personen, in de zin van art. 3, 
derde lid, van hetzelfde wetboek, en is 
bijgevolg in beginsel onderworpen aan 
de wet van de Staat van de gemeen
schappelijke nationaliteit van de echtge
noten. 

25 mei 1992 905 

4. - Respectieve rechten en verplich
tingen van de echtgenoten - Maatrege
len ter bescherming van het gezin - In
ternationaal privaatrecht - Echtgenoten 
van verschillende nationaliteit - Toe
passelijke wet - Begrip - Persoonlijke 
zekerheden door een der echtgenoten ge
steld. 

Wanneer de echtgenoten een verschil
lende nationaliteit hebben bij het ont
staan van een geschil, zoals dat geregeld 
bij art. 224, § 1, 4°, van het Belgisch 
B.W., hoort in beginsel de wet van de 
eerste echtelijke verblijfplaats als toe
passelijke wet te worden gehanteerd. 
(Art. 3, derde lid, B.W.) 

25 mei 1992 905 

HUWELIJKSVERMOGENSSTEL
SELS 

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 het 
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 



HOOFDSTUK IV 
BEDONGEN STELSELS 

Bedongen stelsels - Algemene gemeen
schap - Wet 14 juli 1976 - Overgangs
bepalingen, art. 1, 1° en 3° - Vroegere 
schuld van een der echtgenoten - Aard 
van de schuld - Rechten van de schuld
eisers. 

W anneer een van de onder het stelsel 
van de algemene gemeenschap gehu":de 
echtgenoten v66r de inwerkingtredmg 
van de wet 14 juli 1976 een schuld heeft 
aangegaan en de echtgenoten binnen de 
termijn bepaald bij art. 1, 1° en 3°, van 
de overgangsbepalingen van die wet 
geen verklaring van ongewijzigde hand
having van hun huwelijksvermogensstel
sel hebben gedaan, wordt volgens de ou
de wet bepaald of de schuld een gemee?
schappelijke dan wel een eigen schuld 1s; 
de rechten van de schuldeisers, die na de 
inwerkingtreding van de wet 14 juli 1976 
worden uitgeoefend, worden op grond 
van de nieuwe wet beoordeeld vanaf de 
dag waarop de echtgenoten aan de bepa
lingen ervan onderworpen zijn. (Art. 1, 
1o en 3o, overgangsbepalingen wet 14 juli 
1976.) 

26 juni 1992 1040 

HOOFDSTUK V 
WIJZIGING VAN HET HUWELIJKSVERMO

GENSSTELSEL 

HOOFDSTUK VI 
GERECHTELIJKE SCHEIDING VAN GOEDE

REN - ZIE : SCHEIDING VAN GOEDE
REN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

I 

INDEPLAATSSTELLING 
1. - Leerkracht getroffen door een on

geval veroorzaakt door de schuld van 
een derde - Periodes van afwezigheid 
- Weddetoelagen uitbetaald do01· de 
Staat - Substitutie in de l'echten van de 
getroffene - Vereisten. 

W anneer een personeelslid van het ge
subsidieerd onderwijs, die getroffen is 

103-

door een ongeval veroorzaakt door de 
schuld van een derde, de Staat niet in 
zijn rechten heeft doen treden tegen 
hem die het ongeval heeft veroorzaakt, 
kan de Staat de wettelijke indeplaatsstel
ling niet aanvoeren om, van de verzeke
raar van hem die het ongeval heeft ver
oorzaakt, de terugbetaling te verkrijgen 
van de weddetoelagen die, ingevolge een 
statutaire verplichting, voor de aan het 
ongeval te wijten periodes van afwezig
heid aan de getroffene zijn betaald. (Art. 
1251, 3o, B.W.; art. 18 K.B. 15 jan. 1974.) 

19 september 1991 69 

2. - Burgerlijke zaken - Ziekte- en 
invaliditeitsverzekering - Ziektekosten 
- Verzekeringsinstelling - Geneeskun
dige verstrekkingen aan het slachtoffer 
van een verkeersongeval - Slachtoffer 
als persoon ten laste - Vordering tot te
rugbetaling tegen de verzekeraar van de
gene die het ongeval heeft veroorzaakt 
- Veroorzaker van het ongeval verstrek
kingsgerechtigd lid van de verzekerings
instelling - Subrogatie van de verzeke
ringsinstelling in de rechten van het 
slachtoffer van het ongeval - Begrip. 

W anneer een verzekeringsinstelling 
geneeskundige verstrekkingen heeft ver
leend aan de getroffene van een ver
keersongeval die ten laste is van een van 
haar verstrekkingsgerechtigde leden, en 
die instelling vordert dat de verzekeraar 
van de verstrekkingsgerechtigde als ver
zekeraar van de veroorzaker van het on
geval wordt veroordeeld tot terugbetaling 
van de verleende verstrekkingen, stelt 
die verzekeringsinstelling geen andere 
rechtsvordering in dan die van de getrof
fene, maar stelt zij, bij een afzonderlijke 
eis, de rechtsvordering in tot betaling 
van de schadeloosstelling van de getrof
fene zelf; haar verhaal krachtens subro
gatie kan worden uitgeoefend, ook al is 
de veroorzaker van het ongeval een van 
haar leden. (Artt. 2, 21 en 76quater, § 2, 
vierde lid, Z.I.V.-wet.) 

4 november 1991 213 

3. - Zakelijke indeplaatsstelling -
Verlies van de verschuldigde zaak -
Rechten of vorderingen tot schadever
goeding omtrent de zaak - Art. 1303 
B. W. - Toepassingsvereisten. 

De schuldeiser kan aileen aanspraak 
maken op de bij art. 1303 B.W. bepaalde 
zakelijke indeplaatsstelling, als hij een 
recht op de zaak bezit; wanneer de zaak, 
waarvan de verkoop is beloofd, teniet is 
gegaan alvorens de optie is uitgeoefend, 
kan de begunstigde van die belofte niet 
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aanvoeren dat zij ook geldt voor de rech
ten of vorderingen tot schadevergoeding 
omtrent die zaak. 

12 december 1991 336 

4. - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Schade ten gevolge van een 
misdrijf - Rechtsvordering tot vergoe
ding van die schade - Rechtsvordering, 
door de schadelijder ingesteld voor de 
strafrechter - Vordering van een in de 
plaats van de schadelijder gestelde partij 
- Verval van de strafvordering - Ont
vankelijkheid. 

Wanneer voor het strafgerecht tegen 
de dader van een misdrijf een vordering 
is ingesteld door een partij die in de 
rechten van de schadelijder uit dat mis
drijf is getreden, is die vordering ontvan
kelijk, ook al werd zij ingesteld na de 
eindbeslissing op de strafvordering, wan
neer de schadelijder zelf zijn burgerlijke 
rechtsvordering had ingesteld v66r het 
verval van de strafvordering. 

29 januari 1992 490 

5.- Begrip. 
De gesubrogeerde oefent geen eigen 

rechten uit, maar de rechten van degene 
in wiens plaats hij is getreden en van 
wie hij die rechten bij wege van de inde
plaatsstelling heeft verkregen. (Art. 1251, 
3°, B.W.; art. 22 Verzekeringswet.) 

9 maart 1992 G43 

6. - Wettelijke indeplaatssteiling -
Gelaedeerde - Aansprakelijkheid in so
lidum - Gesubrogeerde schuldenaar -
Onderlinge betrekldngen onder mede
schuldenaars. 

Indien de rechter twee personen in so
lidum aansprakelijk buiten overeen
komst verklaart, die heiden jegens de ge
laedeerde tot schadevergoeding zijn ge
houden, zonder dat hij daarbij vaststelt 
dat zij in hun onderlinge betrekkingen 
van art. 1251, 3°, B.W. zijn afgeweken, 
kan hij niet beslissen dat een van beiden 
geen deel van de schade zal dragen. 

9 maart 1992 643 

INGEBREKESTELLING 
1. - Aanmaning tot betaling - Be

grip. 
Een vordering in rechte staat gelijk 

met een aanmaning tot betaling in de 
zin van art. 1153 B.W. 

24 oktober 1991 183 

2. - Begrip. 
Om moratoire interest te kunnen vor

deren op de uitkeringen volgens de rege
ling inzake verzekering tegen arbeidson
geschiktheid ten voordele van de zelf
standigen, is het voldoende dat de 
schuldeiser in de ingebrekestelling dui
delijk ondubbelzinnig te kennen geeft 
dat hij wil dat de hoofdverbintenis wordt 
uitgevoerd. (Artt. 1139, 1146 en 1153 
B.W.) 

25 november 1991 272 

3. - Burgerl~jke zaken - Overeen
komst - Verbintenis - Niet-uitvoering 
door de schuldenaar - Schadevergoe
ding aan de schuldeiser - Moratoire in
terest op de schadevergoeding - Vereis
te van ingebrekestelling - Begrip. 

Wanneer de schuldenaar aan zijn 
schuldeiser te kennen heeft gegeven dat 
hij zijn verbintenis niet wil nakomen, is 
een ingebrekestelling niet meer vereist 
om moratoire interest op de aan de 
schuldeiser verschuldigde schadew~rgoe
ding te doen lopen. (Art. 1146 B.W.) 

17 januari 1992 436 

4.- Begrip. 
Om moratoire interest te kunnen vor

deren, dient de schuldeiser, in de regel, 
aan zijn schuldenaar duidelijk en ondub
belzinnig te kennen hebben gegeven dat 
hij wil dat de verbintenis wordt uitge
voe:rd. (Artt. 1139, 1146 en 1153 B.W.) 

26 oktober 1992 1244 

5. - Begrip - Ziekte- en invnliditeits
verzekering: 

Om moratoire interest te kunnen vor
deren op de uitkeringen volgens de rege
ling inzake verzekering tegen arbeidson
geschiktheid ten voordele van de werk
nemers, dient de rechthebbende aan de 
verzekeringsinstelling in de ingebreke
stelling duidelijk en ondubbelzinnig te 
kennen te geven dat hij wil dat die 
schuldenaar zijn verbintenis uitvoert. 
(Art. 1139, 1146 en 1153 B.W.) 

26 oktober 1992 1244 

llNKOMSTENBELASTINGEN 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 
(ar;naliteit, geiljkheid, realiteit, Iegali
teJt, enz.) 

HOOFDSTUK II. - Personenbelasting 
Afdeling 1. - Belastingplichtigen -

Rij ksinwoner. 
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Afdeling 2. - Inkomsten uit onroerende 
goederen. 

Afdeling 3. - Inkomsten uit roerende 
goederen. 

Afdeling 4. - Bedrijfsinkomsten. 
§ 1. Winsten. 
§ 2. Bezoldigingen. 
§ 3. Eaten uit vrije beroepen en uit 

winstgevende bezigheden. 
§ 4. Pensioenen. 
§ 5. Stopzettingsvergoedingen. 
§ 6. Meerwaarden. 
§ 7. Bedrijfslasten. 
§ 8. Andere aftrekbare posten. 
§ 9. Bedrijfsverliezen. 
§ 10. Inkomsten uit personenvennoot

schappen onderworpen aan 
personenbelasting. 

Afdeling 5. - Diverse inkomsten. 
Afdeling 6. - Van het totaal belastbaar 

netto-inkomen aftrekbare lasten. 
Afdeling 7. - Gezamenlijke aanslag van 

echtgenoten en hun kinderen. 
Afdeling 8. - Berekening van de 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~ 
P..fdeling 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
dra.gen 

HOOFDSTUK XIII. - Stelsel van v66r 
het Wetboek v.d. lnkomstenbelastin
gen 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN (ANNALITEIT, GE

LIJKHEID, REALITEIT, LEGALITEIT, 
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. 

1. - Personenbelasting - Bedrijfsin
komsten - Bezoldiging - Bestuurder 
van een vennootschap - Belastbal'e 
grondslag - Bedrijfsvoorheffing - In
houding - Verzuim - Gevolg. 

Uit de omstandigheid dat het Bestuur 
van Financien niet aantoont dat een 
naamloze vennootschap, die op de aan 
een bestuurder betaalde bezoldiging 
geen bedrijfsvoorheffing heeft ingehou
den, zich jegens hem heeft verbonden 
om die voorheffing in zijn plaats te beta
len, valt niet naar recht af te leiden dat 
het bedrag van de bedrijfsvoorheffing 
niet in aanmerking komt bij de vaststel
ling van de belastbare grondslag ten na-, 
me van die bestuurder. (Artt. 20, 2°, b, 180, 
182 en 183 W.I.B.) 

16 januari 1992 434 

2. - Personenbelasting Bedrijfsin-
komsten - Bezoldiging - Bestuurder 
van een vennootschap - Belastbare be
zoldiging - Begrip. 

De als bedrijfsinkomsten belastbare 
bezoldiging van een bestuurder van een 
vennootschap omvat alle voordelen die 
deze onder welke vorm ook heeft verkre
gen en waarvan de oorsprong al dan niet 
rechtstreeks in de uitoefening van zijn 
bestuurdersmandaat te vinden is; het is 
niet noodzakelijk dat de aan de bestuur
der betaalde bezoldiging de tegenpresta
tie is van een beroepswerkzaamheid. 
(Artt. 20, 2°, b, 26, tweede lid, 2° en 27, 
§ 1, tweede lid, 2°, W.I.B.) 

16 januari 1992 434 
§ 3. Baten uit vrije beroepen en uit 

winstgevende bezigheden. 

§ 4. Pensioenen. 

3. - Personenbelasting - Bedrijfsin
komsten - Pensioenen - Art. 32bis 
W.LB. - Verzekeringsovereenkomst -
Jaarlijkse renten verschuldigd wegens 
invaliditeit. 

De vergoedingen betaald ingevolge een 
verzekeringsovereenkomst tot dekking 
van een fysiologische en/of economische 
invaliditeit zijn niet belastbaar op grond 
van art. 32bis, 1°, W.I.B., wanneer die 
overeenkomst niet verwijst naar de door 
de verzekerde ontvangen bezoldigingen 
en die vergoedingen niet worden betaald 
wegens een beroepswerkzaamheid maar, 
los van elke beroepswerkzaamheid, de 
vergoeding beogen van een fysiologische 
en/of economische invaliditeit en de mo
gelijke gevolgen daarvan, ongeacht de 
werkelijke gevolgen voor de be-

106-

roepswerkzaamheid en de bezoldigingen, 
baten of winsten van de verzekerde. 

11 juni 1992 968 

4. - Personenbelasting - Bedrijfsin
komsten - Pensioenen - Vergoedingen 
wegens beroepsziekte - Belastbaarstel
ling - Vereiste. 

Art. 32bis, eerste lid, juncto art. 20, 5o, 
W.I.B., bedoelt als bedrijfsinkomsten be
lastbaar te stellen, onder meer, de ver
goedingen die aan werknemers toeko
men wegens een beroepsziekte; voor de 
belastbaarheid is niet vereist dat de be
lastingplichtige in de belastbare periode, 
vergeleken met zijn vroeger loon, werke
lijk een loonverlies ten gevolge van de 
beroepsziekte heeft geleden. 

27 november 1992 1355 

§ 5. Stopzettingsvergoedingen. 

§ 6. Meerwaarden. 

§ 7. Bedrijfslasten. 

5. - Personenbelasting - Bedrijfsin
komsten - Bedrijfslasten - Verant
woording - Beding van een overeen
komst. 

Aftrekbare bedrijfsuitgaven of -lasten 
worden niet verantwoord door een be
ding van een overeenkomst, dat enkel 
tot strekking heeft de aan de schuldeiser 
te betalen bedragen te kwalificeren val
gens de fiscale categorieen die de schul
denaar aanbelangen. 

16 maart 1992 692 

§ 8. Andere aftrekbare posten. 

6. - Personenbelasting - Bedrijfsin
komsten - Andere aftrekbare posten -
Ziekte- en invaliditeitsverzekering -
Vrije verzekering - Rust- en overle
vingspensioen - Verzekering tegen ou
derdom en vroegtijdige dood - Aanvul
lende verzekering - Bijdragen - Aftrek 
- Voorwaarde - Betaling in Belgie -
Gemeenschapsrecht- Artt. 48, 59, 67 en 
106 E.E.G.-Verdrag - Verenigbaarheid. 

De artt. 48 en 59 E.E.G.-Verdrag staan 
eraan in de weg dat de wettelijke rege
ling van een Lid-Staat de aftrekbaarheid 
van de bijdragen in de verzekering tegen 
ziekte en invaliditeit of tegen ouderdom 
of overlijden afhankelijk stelt van de 
voorwaarde dat die bijdragen in die 
Staat zijn betaald; die voorwaarde kan 
evenwel gerechtvaardigd zijn door de 
noodzaak de samenhang te waarborgen 
van het toepasselijke belastingstelsel en 
de artt. 67 en 106 E.E.G.-Verdrag verzet-
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ten zieh niet tegen een dergelijke wette
lijke regeling. (Art. 54, W.I.B.) 

25 juni 1992 1037 

§ 9. Bedrijfsverliezen. 

§ 10. Inkomsten uit personenvennoot
sehappen onderworpen aan perso
nenbelasting. 

Afdeling 5. - Diverse inkomsten. 

7. - Personenbelasting- Diverse in
komsten - Vergoeding - Verkeersonge
val - Blijvende ongeschiktheid - Be
Jastbaar karakter - Vereisten. 

Naar reeht verantwoord is de beslis
sing van de reehter dat de aan het 
slaehtoffer van een verkeersongeval toe
gekende vergoeding tot herstel van een 
blijvende ongesehiktheid van 8 pet., niet 
belastbaar is, wanneer hij, op grond van 
zijn vaststellingen in feite, overweegt dat 
die vergoeding, die geen derving van in
komsten dekte, noeh reehtstreeks noeh 
onreehtstreeks betrekking had op de be
roepsaetiviteit van de betrokkene. (Artt. 
20, 5o, en 32bis, W.I.B.) 

13 februari 1992 551 

8. - Personenbelasting - Diverse in
komsten - Rente - Arbeidsongeval -
Overheidssector - Blijvende ongeschikt
heid - Belastbaar karakter - Vereis
ten. 

Naar reeht verantwoord is de beslis
sing van de reehter dat de rente die aan 
de getroffene van een arbeidsongeval in 
de overheidsseetor wordt toegekend tot 
vergoeding van een blijvende ongesehikt
heid van 4 pet. belastbaar is, wanneer 
hij oordeelt dat, nu het gaat om het her
stel van een arbeidsongeval, de litigieuze 
vergoeding, hoewel zij niet het gehele of 
gedeeltelijke herstel van een bestendige 
derving van winsten, bezoldigingen of 
baten uitmaakt, reehtstreeks of onreeht
streeks betrekking heeft op een in art. 
20, 1o tot 3o, W.I.B. bedoelde be
roepswerkzaamheid. (Artt. 20, 5o, en 
32bis W.I.B.) 

14 mei 1992 859 

9. - Personenbelasting - Diverse in
komsten - Rente - Verkeersongeval -
Blijvende ongeschiktheid - Belastbaar
heid - Voorwaarden. 

Niet naar reeht verantwoord is de be
slissing dat de aan het slaehtoffer van 
een verkeersongeval toegekende vergoe
ding tot herstel van een blijvende ar
beidsongesehiktheid belastbaar is, wan
neer uit het arrest blijkt, enerzijds, dat 
die vergoeding geen sociale toelage is die 

aan het slaehtoffer zou zijn toegekend 
als vervangingsinkomen, en, anderzijds, 
dat dit slaehtoffer, ten gevolge van het li
tigieuze en binnen zijn prive-leven over
komen ongeval, geen inkomensverminde
ring wegens zijn invaliditeit heeft gele
den. (Artt. 20, 5°, en 32bis W.I.B.) 

22 oktober 1992 1233 
Afdeling 6. - Van het totaal belastbaar 

netto-inkomen aftrekbare lasten. 

10. - Personenbelasting - Van het to
taal belastbaar netto-inkomen aftrekbare 
Jasten - Bedrag - Forfaitaire raming 
- Art. 44, tweede lid, W.LB. - Toepas
singsvoorwaarden. 

Art. 44, tweede lid, W.I.B. dat bepaalt 
dat de administratie de bedrijfsuitgaven 
of bedrijfslasten waarvan het bedrag 
niet overeenkomstig het eerste lid van 
hetzelfde artikel is verantwoord, op een 
vast bedrag mag bepalen, onderstelt dat 
de eehtheid van de kosten of lasten is 
aangetoond, maar dat het bedrag ervan 
niet kan worden verantwoord door be
wijsstukken of andere bewijsmiddelen. 

12 september 1991 37 
Afdeling 7. - Gezamenlijke aanslag van 

eehtgenoten en hun kinderen. 

Afdeling 8. - Berekening van de aan-
slag. 

§ 1. Gewoon stelsel van aanslag. 

§ 2. Voorafbetalingen. 

§ 3. Afzonderlijke aanslagen. 

11. - Personenbelasting - Bereke
ning van de belasting - Afzonderlijke 
aanslagen - Voorwaarde. 

Ingevolge art. 93, § 1, 4°, tweede lid, 
W.I.B. zijn de baten die betrekking heb
ben op gedurende een periode van meer 
dan twaalf maanden geleverde diensten 
en die door toedoen van de openbare 
overheid niet betaald zijn in het jaar van 
de prestaties, afzonderlijke belastbaar 
mits de betreffende diensten in eenmaal 
werden vergoed; naar reeht verantwoord 
is de beslissing dat dit artikel niet van 
toepassing is wanneer de reehter vast
stelt dat voor het honorarium dat een ge
meente voor versehillende eontraeten 
aan de belastingpliehtige was verschul
digd, verschillende fakturen zijn opge
maakt die in versehillende keren over 
meerdere belastingjaren zijn betaald. 

9 april1992 774 

12. - Personenbelasting - Bereke
ning van de aanslag - Afzonderlijke 
aanslagen - Belastbare inkomsten van 
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het laatste vorige jaar met een normale 
beroepswerkzaamheid van de belasting
plichtige - Begrip. 

Wanneer een beroepswerkzaamheid, 
ingevolge de stopzetting ervan, slechts 
gedurende een gedeelte van een jaar is 
uitgeoefend, kan dat jaar niet worden 
aangemerkt als een jaar tijdens hetwelk 
de belastingplichtige een normale be
roepswerkzaamheid heeft gehad in de 
zin van art. 93, § 1, 3°, W.I.B. 

12 juni 1992 970 
§ 4. Vermindering wegens gezinslast. 

HOOFDSTUK III 
VENNOOTSCHAPSBELASTING 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 

Afdeling 2. - Vaststelling van het be-
lastbaar netto-inkomen. 

§ 1. Winsten. 

§ 2. Meerwaarden. 

§ 3. Bedrijfslasten. 

§ 4. Bedrijfsverliezen. 

13. - Vennootschapsbelasting - Vast
stelling van het belastbaar netto-inko
men - Bedrijfsverliezen - Verliezen 
van een belastingjaar - Aftrek aangeno
men door de administratie - Verstrij
ken van de termijnen voor wijziging -
Gevolg m.b.t. de vaststelling van het be
Jastbaar inlwmen voor de volgende be
Jastingjaren - Verplichting van de admi
nistratie. 

De administratie die de aangifte be
treffende een belastingjaar waarin zoge
zegd bedrijfsverliezen zijn geleden, niet 
wijzigt en de aanslag niet ten kohiere 
brengt, heeft na het verstrijken van de 
wettelijke termijnen niet meer het recht 
de aangifte voor dat jaar te herzien; die 
houding bindt de administratie evenwel 
aileen met betrekking tot de vaststelling 
van de inkomsten van het bewuste belas
tingjaar. De belastingplichtige die, met 
toepassing van artikel 114, W.I.B., van de 
winsten van ieder van de volgende be
lastbare tijdperken de bedrijfsverliezen 
wil aftrekken die de vorige jaren werden 
geleden, kan zich, om die verliezen te be
wijzen, niet ertoe beperken te verwijzen 
naar de ongewijzigde aangifte van een 
vorig belastingjaar; de administratie, 
wanneer zij de verliezen betwist, hoeft, 
benevens een bericht van wijziging be
treffende volgende belastingj aren, geen 
bericht van wijziging te versturen betref
fende de aangifte van het jaar tijdens 

welke de aangevoerde bedrijfsverliezen 
zijn geleden. 

12 september 1991 35 

§ 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. 

14. - Vennootscb.apsbelasting - Af
zonderlijke aanslagen - Opslorping -
Maatschappelijk vermogen - Latere 
verdeling - Begrip. 

De na opslorping verrichte kapitaals
vermindering van een vennootschap door 
terugbetaling aan de aandeelhouders, 
kan niet worden beschouwd als een 
vorm van latere verdeling van het maat
schappelijk kapitaal, in de zin van art. 
124, § 3, W.I.B. 

10 december 1992 1411 
§ 4. Verdeling. 

15. - Vennootschapsbelasting - Af
zonderlijke aanslagen - Bijzondere aan
slag - Maatschappelijk vermogen -
Verdeling. 

Art. 118 W.I.B. waarbij, in zijn versie 
voordat het werd vervangen bij de wet 
van 22 dec. 1989 (art. 283), ten name van 
de erin bedoelde vennootschap, in geval 
van verdeling van het maatschappelijk 
vermogen, een bijzondere aanslag wordt 
gevestigd op het verschil in meer tussen 
de uitkeringen in specien, in effecten of 
in enige andere vorm en het nog terug
betaalbaar werkelijk gestorte maatschap
pelijk kapitaal, geldt aileen voor een vol
ledige verdeling van het maatschappelijk 
vermogen. 

10 december 1992 1411 

HOOFDSTUK IV 
BELASTING OP RECHTSPERSONEN 

HOOFDSTUK V 
NIET-VERBLIJFHOUDERS 

HOOFDSTUK VI 
VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKRE

DIET 

Afdeling 1. - Onroerende voorheffing. 

16. - Voorheffingen en belastingkre
diet - Onroerende voorheffing - Vrij
stelling - Nationale domeingoederen -
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Onroerende goederen zonder opbrengst 
- Handelsemplacementen - Openbare 
vervoermaatschappij. 

Het kadastraal inkomen van handels
emplacementen die een openbare ver
voermaatschappij tegen betaling van een 
geldsom ter beschikking van derden stelt 
voor hun exploitatie, is niet van onroe
rende voorheffing vrijgesteld. (Art. 157, 
3°, W.I.B.) 

6 april 1992 761 

Mdeling 2. - Roerende voorheffing. 

17. - Voorheffingen en belastingkre
diet - Roerende voorheffing - Art. 
220bis W:I.B. - Niet aangegeven inkom
sten - Voorheffing verworven doo1' de 
Schatkist. 

De belastingplichtige die gebruik heeft 
gemaakt van de mogelijkheid om de in 
art. 220bis W.I.B. bedoelde inkomsten 
niet aan te geven, k;:m achteraf de roe
rende voorheffing niet terugkrijgen, ook 
al wijt hij het niet-aangeven aan een 
vergissing die zelfs van materii:He aard 
kan zijn. 

23 april 1992 799 

Mdeling 3. - Bedrijfsvoorheffing. 
18. - Voorheffingen en belastingkre

diet - Bedrijfsvoorheffing - Inhouding 
- Verzu.im - Gevolg. 

Uit de omstandigheid dat het Bestuur 
van Financien niet aantoont dat een 
naamloze vennootschap, die op de aan 
een bestuurder betaalde bezoldiging 
geen bedrijfsvoorheffing heeft ingehou
den, zich jegens hem heeft verbonden 
om die voorheffing in zijn plaats te beta
len, valt niet naar recht af te leiden dat 
het bedrag van de bedrijfsvoorheffing 
niet in aanmerking komt bij de vaststel
ling van de belastbare grondslag ten na
me van die bestuurder. (Artt. 20, 2°, b, 
180, 182 en 183 W.I.B.) 

16 januari 1992 434 

Afdeling 4. - Aanrekening en terugbeta
ling van de voorheffingen. 

19. - Voorheffingen en belastingkre
diet - Aanrekening en terugbetaling 
van de vood1effingen - Onroerende 
voorheffing - Terugbetaling - Mora
toire interest. 

De onroerende voorheffing is, in zover
re zij verrekenbaar is, geen belasting 
maar een wijze van inning van de over 
alle inkomsten verschuldigde gezamen
lijke belasting waarmee die voorheffing 
client te worden verrekend; de terugbeta
ling van dit deel van de onroerende voor-

heffing kan niet leiden tot toekenning 
van moratoire interest. (Art. 308 W.I.B.) 

13 maart 1992 677 

20. - Voorheffingen en belastingkre
diet - Aanrekening en terugbetaling 
van de voorheffingen - Onroerende 
voorhe.ffing - Terugbetaling - Mora
toire interest. 

Terugbetaling van een onroerende 
voorheffing aan de belastingschuldige na 
indiening van een bezwaar, kan volgens 
art. 308 W.I.B. niet leiden tot toekenning 
van moratoire interest. 

14 mei 1992 859 

21. - Voorheffingen en belastingkre
diet - Aanrekening en terugbetaling 
v,~n de voorheffingen - Onroerende 
voorheffing - Terugbetaling - Mora
toire interest. 

De onroerende voorheffing is een be
lasting in de zin van art. 308 W.I.B.; bij 
de terugbetaling ervan aan de belasting
schuldige na het indienen van een be
zwaar worden derhalve moratoire interes
ten toegekend. 

18 december 1992 1446 
Afdeling 5. - Belastingkrediet. 

HOOFDSTUK VII 
AANSLAGPROCEDURE 

Mdeling 1. - Aanslagtermijnen. 

22. - Aanslagprocedure - Aanslagter
mijnen. 

De belasting of de aanvullende belas
ting op de inkomsten mag worden vast
gesteld, zelfs nadat de in art. 259 W.I.B. 
bepaalde termijn is verstreken, onder 
meer ingeval bewijskrachtige gegevens 
uitwijzen dat belastbare inkomsten niet 
werden aangegeven in de loop van vijf 
jaar v66r het jaar waarin de administra
tie kennis krijgt van die gegevens; het 
rechtscollege waarbij de betwisting aan
hangig is, stelt, aan de hand van de ge
gevens van de zaak, in feite vast op wel
ke datum het bestuur van de bewijs
krachtige gegevens kennis heeft gekre
gen. (Art. 263, § 1, 4o, W.I.B.) 

21 november 1991 258 

23. - Aanslagprocedure - Aanslagter
mJjnen - Art. 263, § 1, 4o, en § 2, 4o, 
W.LB. - Bewijskrachtige gegevens -
Begrip. 

Hoewel volgens art. 263, § 1, 4o, W.I.B. 
het aanslagrecht van de administratie af
hangt van het bestaan van bewijskrach
tige gegevens en aldus geen belasting of 
aanvullende belasting op grand van be-
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twiste en niet onderzochte gegevens kan 
worden vastgesteld, wordt daarbij even
wei aan de administratie geen verbod op
gelegd om gegevens in aanmerking te 
nemen, die volgens haar, gezien de feite
lijke omstandigheden van de zaak, be
wijswaarde hebben. (Artt. 259 en 263, § 1, 
4o, en § 2, 4o, W.I.B.) 

26 maart 1992 723 

24. - Aanslagprocedure - Aanslagter
mijnen - Bijzondere aanslagtermijn -
Bewijskrachtige gegevens wijzen uit dat 
belastbare inkomsten niet werden aange
geven - Vestiging van de belasting of 
de aanvullende belasting - Termijn -
Art. 263, § 1, 4o, en § 2, 4°, W:LB. 

De administratie der directe belastin
gen mag de belasting of de aanvullende 
belasting met toepassing van art. 263, 
§ 1, 4o, W.I.B. tijdens de in dit artikel b~
paalde bijzondere aanslagtermijn vestr
gen, ook al is de buitengewone termijn 
bedoeld in art. 259 van dit wetboek als
dan nog niet verstreken. 

5 juni 1992 946 

25. - Aanslagprocedure - Aanslagter
mijnen - Bijzondere aanslagtermijn -
Bewijskrachtige gegevens wijzen uit dat 
belastbare inkomsten niet werden aange
geven - Art. 263, § 1, 4°, en § 2, 4°, 
W.LB. - Toepassing. 

Een bewijskrachtig gegeven in de zin 
van art. 263, § 1, 4o, W.I.B. is de vaststel
ling van een meeromzet naar aanleiding 
van een controle door de diensten van de 
B.T.W.-administratie, waarmee de belas
tingplichtige heeft ingestemd. 

5 juni 1992 946 
Afdeling 2. - Belastingaangifte. 

Afdeling 3. - Aanslag en inkohiering. 

26. - Aanslagprocedure - Aanslag en 
inkohiering - Wijziging - Verstrijken 
van de termijnen - Gevolg. 

De administratie die de aangifte be
treffende een belastingjaar waarin zoge
zegd bedrijfsverliezen zijn geleden, niet 
wijzigt en de aanslag niet ten kohiere 
brengt, heeft na het verstrijken van de 
wettelijke termijnen niet meer het recht 
de aangifte voor dat jaar te herzien; die 
houding bindt de administratie evenwel 
alleen met betrekking tot de vaststelling 
van de inkomsten van het bewuste belas
tingjaar. De belastingplichtige die, met 
toepassing van artikel 114, W.I.B., van de 
winsten van ieder van de volgende be
lastbare tijdperken de bedrijfsverliezen 
wil aftrekken die de vorige jaren werden 
geleden, kan zich, om die verliezen te be-

wijzen, niet ertoe beperken te verwijzen 
naar de ongewijzigde aangifte van een 
vorig belastingjaar; de administratie, 
wanneer zij de verliezen betwist, hoeft, 
benevens een bericht van wijziging be
treffende volgende belastingjaren, geen 
bericht van wijziging te versturen betref
fende de aangifte van het jaar tijdens 
welke de aangevoerde bedrijfsverliezen 
zijn geleden. 

12 september 1991 35 

27.- Aanslagprocedure- Aanslag en 
inkohiering. 

Uit de enkele omstandigheid dat het 
bestuur de bij art. 264, tweede lid, W.I.B. 
bepaalde aanslagtermijn had laten ver
strijken nadat het de wettelijke voorhef
fingen had ge!nd, kan niet worden afge
leid dat het de aanslag ten laste van de 
belastingschuldige had vastgesteld en de 
gei:nde voorheffingen had verrekend. 

22 november 1991 261 

28. - Aanslagprocedure - Aanslag en 
inkohiering - Aanslag vernietigd we
gens onwettige vestiging - Vestiging 
van een nieuwe aanslag - Termijn van 
zes maanden. 

Wanneer de belastingplichtige een 
voorziening heeft ingesteld tegen de pun
ten van het arrest van het hof van be
roep waarin zijn bezwaren tegen de ~e
slissing van de directeur van de belastm
gen worden afgewezen, mag de adminis
tratie, buiten de wettelijke termijn van 
zes maanden, geen nieuwe aanslagen in 
de plaats stellen van de oorspronkelijke 
aanslagen die door andere dicta van het
zelfde arrest zijn vernietigd. (Art. 260, 
W.I.B.). 

21 december 1992 1459 

Afdeling 4. - Aanslagbiljet. 

Afdeling 5. - Wijziging door de adminis
tratie van een aangifte. 

29. - Aanslagpwcedure - Wijziging 
door de administratie van een aangifte 
- Gezamenlijke aanslag van de echtge
noten - Bericht van wijziging - Ken
nisgeving van het bericht - Geadres
seerde. 

In geval van gezamenlijke aanslag van 
de echtgenoten moet het bericht van wij
ziging van de aangifte aan iedere echtge
noot ter kennis worden gebracht. (Artt. 
73 en 251 W.I.B.) 

6 april 1992 760 

Afdeling 6. - Fiscale commissie. 
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Mdeling 7. - Aanslag van ambtswege 
en forfaitaire aanslag. 

30. - Aanslagprocedure - Aanslag 
van ambtswege - Mogelifkheid - On
volledige of onregelmatige aangifte. 

In geval van onvolledige of onregelma
tige aangifte kan het bestuur de belas
ting ten kohiere brengen zonder daartoe 
een beroep behoeven te doen op de pro
cedure van aanslag van ambtswege, wat 
voor het bestuur slechts een mogelijk
heid en geen verplichting is. 

23 januari 1992 473 
Mdeling 8. - Bewijsvoering. 

§ 1. Geschriften. 

§ 2. Vermoedens. 

31. - Aanslagprocedure - Bewifsvor
dering - Vermoedens - Inlicl1tingen 
verstrekt door de belastingplichtige -
Bewijswaarde. 

De antwoorden van een belastingplich
tige op een vraag van het bestuur maken 
geen gerechtelijke bekentenis uit in de 
zin van art. 1356 B.W., waarop de regel 
van de onsplitsbaarheid toepasselijk is. 

16 oktober 1992 1204 
§ 3. Tekenen of indicien van gegoed

heid. 

§ 4. Vergelijking met soortgelijke be
lastingplichtigen. 

Mdeling 9. - Sancties : verhogingen, ad
ministratieve boeten, straffen. 

32. - Vaststelling van de belasting -
Sancties - Administratieve geldboeten 
- Toepasselijkheid van art. 6 E. V.R.M 

In de onderstelling dat art. 6.1. 
E.V.R.M. van toepassing is op een belas
tingprocedure, die geleid heeft of kon lei
den tot he~ opleggen van de bij art. 335 
W.I.B. bepaalde geldboete, !evert het 
door de belastingplichtige aangevoerde 
gebrek aan motivering van het arrest 
van het hof van beroep, dat uitspraak 
doet over het beroep van de belasting
plichtige, geen schending op van dat arti
kel, aangezien niet vaststaat dat het pro
ces niet eerlijk is geweest of dat het 
recht van verdediging van de belasting
plichtige is geschonden. 

20 februari 1992 591 
Mdeling 10. - Bezwaar. 

33. - Aanslagprocedure - Bezwaar -
Bevoegdheid van de directeur - Gren
zen. 

De directeur, die uitspraak doet no
pens de bezwaren aangevoerd door de 

belastingschuldige, mag geen compensa
tie verwezenlijken tussen een rechtmatig 
bevonden ontheffing en een eventueel 
vastgestelde ontoereikendheid van de 
aanslag; de directeur bij wie een grief 
aanhangig is tegen het geheel van de 
aanslag, mag die aanslag, na te hebben 
vastgesteld dat hij niet wordt verant
woord door de elementen die de taxateur 
in aanmerking heeft genomen, niet base
ren op andere door hem vastgestelde ele
menten. 

18 oktober 1991 167 

34. - Aanslagprocedure - Bezwaar -
Nieuwe belasting - Termifnen. 

De directeur van de belastingen, die 
bij uitspraak over een in het bezwaar 
van de belastingplichtige geformuleerde 
grief een nieuwe belasting vaststelt, 
dient de bij de artt. 259 en 263, § 2, 4o, 
W.I.B. gestelde termijnen in acht te ne-
men. 

27 februari 1992 618 

35. - Aanslagprocedure - Bezwaar -
Bezwaartermifn - Miskenning van een 
beginsel van behoorlifk bestuur door de 
administratie der belastingen - Gevolg. 

De bij art. 272 W.I.B. bepaalde termijn 
is een vervaltermijn, welke behoudens 
overmacht niet kan worden verlengd; het 
arrest dat, zonder vast te stellen, dat de 
belastingschuldige door overmacht ver
hinderd is geweest een regelmatig be
zwaarschrift binnen deze termijn in te 
dienen, het buiten bedoelde termijn inge
diende bezwaar tijdig verklaart wegens 
een schending van een beginsel van be
hoorlijk bestuur door de administratie 
der belastingen, is derhalve niet naar 
recht verantwoord. 

29 mei 1992 919 

36. - Aanslagprocedure - Bezwaar -
Onmogelijkheid voor de belastingplichti
ge om het bezwaarschrift te motiveren 
- Geldigheid van het dossier door de 
Staat gelegd beslag. 

De enkele omstandigheid dat een be
lastingplichtige niet over de vereiste ge
gevens beschikt om zijn bezwaarschrift 
tegen bepaalde aanslagen gericht te mo
tiveren, kan de nietigheid van het beslag 
gelegd door het bestuur op grond van de 
niet betwiste aanslagen niet tot gevolg 
hebben. 

27 november 1992 1359 

Mdeling 11. - Beslissing van de di
recteur. 



Afdeling 12. - Ontheffing. 

37. - Aanslagprocedure - Ontheffing 
- Termijn - Begrip. 

Art. 277, § 3, W.I.B. dat een termijn be
paalt voor de ontheffing van het over
schot van de voorheffingen dat het vast
stelt, is aileen van toepassing als ten 
name van de belastingplichtige een be
lasting ten kohiere is gebracht. (Art. 277, 
§ 3, W.I.B.; art. 4, 2°, wet van 27 juni 
1966; art. 19 wet van 10 feb. 1981.) · 

17 oktober 1991 164 

38. - Aanslagprocedure - Ontheffing 
- Art. 277, § 1, W.LB. - Nieuwe stuk
ken of feiten. 

Als nieuwe stukken of feiten aan de 
hand waarvan de directeur der belastin
gen ambtshalve ontheffing wegens over
belasting verleent, gelden aileen die wel
ke een bewijs kunnen opleveren dat 
voordien niet is gegeven en welke de be
lastingplichtige niet kon overleggen of 
aanvoeren voordat de termijnen van be
zwaar of beroep waren verstreken. (Art. 
277, § 1, W.I.B.) 

31 oktober 1991 210 

39. - Aanslagprocedure Ontheffing 
- Bij wet opgelegde ambtshalve onthef
fing - Termijn - Aanvraag tot onthef
fing ingediend na het verstrijken van de 
aan de directeur der belastingen opgeleg
de termijn - Gevolg. 

W anneer de wet aan de belastingplich
tige geen termijn oplegt om een aan
vraag tot ontheffing te doen, vervalt zijn 
recht hiertoe niet door het verstrijken 
van de aan de directeur der belastingen 
opgelegde wettelijke termijn om, op 
grond van de gegevens die hem moesten 
bekend zijn, in de bij de wet bepaalde 
gevallen een ambtshalve ontheffing te 
verlenen. (Art. 4 K.B. nr. 2 van 15 feb. 
1982.) 

28 februari 1992 621 

HOOFDSTUK VIII 
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BE

ROEP 

40. - Voorziening voor het hoi van be
roep - Nieuwe grieven - Feiten niet 
voorgelegd aan de directeur van de be
lastingen - Belastbaar feit - Begrip. 

Een grief moet worden aangemerkt als 
zijnde niet aan de directeur der directe 
belastingen voorgelegd, wanneer hij be
trekking heeft op een belastbaar feit 
waaromtrent voor de directeur geen ge
schil is aanhangig gemaakt of door hem 
geen beslissing is genomen, waarbij als 
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belastbaar feit moet worden beschouwd 
niet de grondslag van de aanslag in zijn 
geheel, maar elk zelfstandig onderdeel 
daarvan afzonderlijk. 

27 september 1991 104 

41. - Beroep voor het hoi van beroep 
- Eisende partij - Verstek - Arrest -
Motivering- Verplichting voor de rech
ter. 

Het hof van beroep behoeft niet te ant
woorden op de door de belastingschuldi
ge tot staving van zijn beroep aangevoer
de middelen, wanneer die overeenkom
stig art. 286, eerste lid, W.I.B., voor dat 
hof opgeroepen belastingschuldige noch 
verschenen noch vertegenwoordigd is op 
de terechtzitting tijdens welke de zaak is 
behandeld en dus die middelen niet ter 
beoordeling aan de rechter heeft voorge
legd. 

24 oktober 1991 186 

42. - Voorziening voor het hoi van be
roep - Voorlegging van stukken door de 
directeur der belastingen - Termijn -
Vorm. 

De directeur der belastingen moet ter 
griffie van het hof van beroep de stuk
ken met betrekking tot de betwisting 
niet binnen een formele termijn neerleg
gen, waarvan de niet-naleving de nietig
heid van de procedure of de verwijdering 
van de neergelegde stukken uit het de
bat tot gevolg moet hebben; evenmin 
moet hij aile stukken samen met het fis
caal dossier neer!eggen. (Art. 281 W.I.B.) 

2 december 1991 298 

43. - Voorziening voor het hoi van be
roep - Bevoegdheden van de appelrech
ter - Kennisneming. 

W anneer een belastingschuldige bij de 
gewestelijk directeur der directe belas
tingen twee afzonderlijke bezwaarschrif
ten heeft ingediend, waarover de di
recteur bij afzonderlijke beslissingen uit
spraak heeft gedaan en de belasting
schuldige slechts tegen een van die beide 
beslissingen van de directeur een voor
ziening heeft ingediend, kan het hof van 
beroep waarbij de voorziening aanhangig 
is gemaakt, niet naar recht uitspraak 
doen over de gegrondheid van het be
zwaarschrift waarover de directeur heeft 
beslist, maar dat, vermits daartegen 
geen voorziening was ingesteld, dus niet 
voor het hof is gebracht. (Art. 278, eerste 
lid W.I.B.; art. 603, 1°, Ger.W.) 

16 januari 1992 433 

44. - Voorziening voor het hoi van be
roep - Stukken met betrekking tot de 
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betwisting - Neerlegging ter griffie -
Laattijdigheid - Sanctie. 

Noch art. 281 W.I.B. noch enige andere 
wetsbepaling bepalen een termijn waar
binnen de directeur der belastingen de 
stukken m.b.t. de betwisting ter griffie 
van het hof van beroep moet neerleggen 
en waarvan niet-inachtneming tot nietig
heid van de rechtspleging zou leiden of 
verwijdering van die stukken uit de de
batten noodzakelijk zou maken. 

23 januari 1992 471 

45. - Voorziening voor het hof van be
roep - Bevoegdheid van l1et hoi van be
roep. 

Aangezien belastingzaken de openbare 
orde raken, moet het hof van beroep, in 
feite en in rechte en binnen de perken 
van het aan zijn oordeel onderworpen 
geschil, zelf de bewijswaarde toetsen van 
de bij het hof aangebrachte gegevens; 
het is daarbij niet gebonden door de 
vroegere houding van het bestuur, noch 
door de resultaten van de administratie
ve fase betreffende vroegere belastingja
ren. 

13 februari 1992 553 

46. - Voorziening voor het hof van be
roep - Toepasselijke wetsbepalingen. 

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. 807 Ger.W. vindt 
geen toepassing op die procedure. 

26 maart 1992 724 

47. - Voorziening bij het lwf van be
roep - Nieuwe bezwaren - Feiten niet 
aangebracht voor de directeur van dedi
recte belastingen - OntvankeiJjkheid. 

Uit de artt. 273, 276, 278, 279, 281 en 
282 W.I.B. en uit de beginselen van de 
regeling der respectieve bevoegdheden 
van het bestuur en van de hoven en 
rechtbanken moet worden afgeleid dat 
het hof van beroep, dat kennis neemt 
van de voorziening van de belastingplich
tige tegen de beslissing van de directeur 
der belastingen, geen kennis kan nemen, 
behoudens verval van het recht tot aan
slag of rechterlijk gewijsde, van een 
kwestie die bij de reclamatie niet aan de 
directeur werd voorgelegd of waarover 
deze geen uitspraak heeft gedaan, zelfs 
wanneer hij ze ambtshalve had moeten 
onderzoeken, of die door de belasting
plichtige niet overeenkomstig art. 279, 
tweede lid, W.I.B. voor het hof van be
roep werd aangevoerd, met dien verstan-

de dat de belastingplichtige enkel een 
schending van de wet of van enige op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
procedurevorm kan aanvoeren binnen 
de termijn van art. 282 W.I.B. (Artt. 273, 
276, 278 en 279 W.I.B.) 

3 april 1992 752 

48. - Voorziening bij bet hof van be
roep - Niet aan de directeur van de di
recte belastingen onderwo.rpen bezwaren 
m.b.t. een overtreding van de wet- Bez
waar voorgedragen na het verstrijken 
van de term1jn van art. 282 W:LB. - Be
voegdileid van het lwf van beroep om er 
kennis van te nemen. 

Uit de artt. 273, 276, 278, 279, 281 en 
282 W.I.B. en uit de beginselen van de 
regeling der respectieve bevoegdheden 
van het bestuur en van de hoven en 
rechtbanken moot worden afgeleid dat 
het hof van beroep, dat kennis neemt 
van de voorziening van de belastingplich
tige tegen de beslissing van de directeur 
der belastingen, geen kennis kan nemen, 
behoudens verval van het recht tot aan
slag of rechterlijk gewijsde, van een 
kwestie die bij de reclamatie ni.et aan de 
directeur werd voorgelegd of waarover 
deze geen uitspraak heeft gedaan, zelfs 
wanneer hij ze ambtshalve had moeten 
onderzoeken, of die door de belasting
plichtige niet overeenkomstig art. 279, 
tweede lid, W.LB. voor het hof van be
roep werd aangevoerd, met dien verstan
de dat de belastingpl.ichtige enkel een 
schending van de wet of van enige op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
procedurevorm kan aanvoeren binnen de 
termijn van art. 282 W.I.B. (Artt. 273, 
276, 278 en 279 W.I.B.) 

3 april 1992 752 

4!!1. - Voo.rziening voor het hoi van be
roep - Oproeping van een part1j aan de 
opgegeven woonplaats - Wijziging van 
woonplaats - Recht van verdediging. 

Wanneer de belastingplichtige, die zijn 
woonplaats heeft gewijzigd na het indie
nen van een fiscale voorziening tegen de 
beslissing van de directeur der belastin
gen, ter zitting van het hof van beroep 
niet verschijnt hoewel hij regelmatig 
werd opgeroepen aan de in zijn beroep 
opgegeven woonplaats, kan het hof, zon
der schending van het recht van verdedi
ging, een arrest wijzen da.t geacht wordt 
op tegenspraak te zijn gewezen wanneer 
de belastingplichtige zelf zijn actuele 
woonplaats niet kenbaar heeft gemaakt. 

12 juni 1992 972 



HOOFDSTUK IX 
VOORZIENING IN CASSATIE 

50. - Voorziening in cassatie - Vorm 
- Vermelding van de geschonden wets
bepalingen. 

Inzake inkomstenbelastingen moet in 
het cassatieberoep, op straffe van nietig
heid, de opgave voorkomen van de wets
bepalingen die door de bestreden beslis
sing zouden zijn geschonden. (Art. 289 
W.I.B.) 

14 mei 1992 862 

51. - Voorziening in cassatie - Cas
satiemiddelen - Vereiste vermeldingen 
- Vermelding van de geschonden wets
bepalingen - Gewijzigde wetsbepaling. 

Niet ontvankelijk is het middel dat 
zich beroept op schending van de gewij
zigde tekst van een wetsbepaling, terwijl 
de vorige tekst van die bepaling op het 
geschil toepasselijk is en de wijziging in
vloed kan hebben op de gegrondheid van 
het middel. (Art. 1080 Ger.W.) 

18 september 1992 1123 

52. - Voorziening in cassatie - Gevol
gen - Aanhangigmaking van de zaak 
bij het Hof van Cassatie - Omvang. 

Inzake inkomstenbelastingen neemt 
het Hof van Cassatie aileen kennis van 
de punten van het arrest waartegen de 
voorziening is gericht. (Art. 1082, eerste 
lid, Ger.W.; art. 288 W.I.B.) 

21 december 1992 1459 

HOOFDSTUK X 
RECHTEN EN VOORRECHTEN VAN DE 

SCHATKIST 

53. - Rechten en voorrechten van de 
Schatkist - Vennootschap - Handels
vennootschappen - Vereffening - Be
slag onde1· derden - Wettelijke hypo
theek - Inschrijving - Artt. 324 tot 326 
W.IB. - Gevolgen. 

Het beslag onder derden dat de ont
vanger van belastingen op grond van de 
artt. 325 en 326, eerste lid, W.I.B., legt op 
de bedragen en waarden die de notaris 
onder zich houdt voor rekening of ten 
bate van een handelsvennootschap in 
vereffening, evenals de inschrijving van 
de wettelijke hypotheek van de Schatkist 
in het bij art. 326, derde lid, van dat wet
hoek bepaalde geval, zijn weliswaar uit 
hun aard bewarende maatregelen, maar 
worden geacht geen uitwerking te heb
ben wanneer zij het normaal verloop van 
de vereffening verstoren en afbreuk 
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doen aan de rechten van de samenlopen
de schuldeisers. 

23 januari 1992 465 

54. - Rechten en voorrechten van de 
Schatkist - Vervolgingen - Dwang
schrift - Begrip. 

Het dwangschrift bedoeld in de artt. 
207 W.I.B. en 196 K.B. tot uitvoering van 
dat wetboek, is de akte waardoor de ont
vanger der belastingen aan de gerechts
deurwaarder of aan de deurwaarder der 
directe belastingen opdracht geeft ten 
laste van bepaalde belastingschuldigen 
vervolgingen uit te oefenen en op grond 
waarvan de deurwaarder een dwangbe
vel zal mogen betekenen met bevel tot 
betaling van de verschuldigde belastin
gen op straffe van tenuitvoerlegging 
door beslag. 

19 november 1992 1326 

55. - Rechten en voorrechten van de 
Schatkist - Vervolgingen - Dwang
schrift - Betekening - Kennisgeving 
- Niet vereist. 

Geen enkele wettelijke bepaling voor
ziet in de betekening of kennisgeving 
van het dwangschrift aan de schuldenaar 
van de belasting, voordat de vervolgin
gen worden ingesteld. 

19 november 1992 1326 

56. - Rechten en voorrechten van de 
Schatkist - Vervolgingen - Onrecht
streekse vervolgingen - Dwangschrift 
- Dwangbevel - Gelijkstaande akte -
Betekening - Kennisgeving - Niet ver
eist. 

Het instellen van onrechtstreekse ver
volgingen, als bedoeld in de artt. 215 en 
216 K.B. 4 maart 1965 tot uitvoering van 
het W.I.B., dient niet op straffe van nie
tigheid van de daden van vervolging te 
worden voorafgegaan door de betekening 
of de kennisgeving van een dwang
schrift, een dwangbevel of een met een 
dwangbevel gelijkstaande akte. 

19 november 1992 1326 

HOOFDSTUK XI 
KADASTRAALINKOMEN 

HOOFDSTUK XII 
INTERNATIONALE VERDRAGEN 

57. - Internationale verdragen 
Overeenkomst tussen Belgie en Frank
njk - Personenbelasting - Bedrijfsin
komsten - Bezoldigingen - Bestuurder 
van een vennootschap - Bedrijfsvoor
heffing. 
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Naar recht verantwoord is de beslis
sing van de rechter dat een naamloze 
vennootschap, die in Belgie verblijf 
houdt, bedrijfsvoorheffing is verschul
digd op de bezoldigingen die zij aan een 
van haar in Frankrijk verblijvende be
stuurders heeft betaald, wanneer hij, op 
grond .van zijn vaststellingen in feite, 
overweegt dat de bedoelde vennootschap 
niet aantoont dat die Franse verblijfhou
der « de bezoldiging in een andere hoe
danigheid dan die van bestuurder ont
vangt ». (Art. 9, §§ 1 en 2, Overeenkomst 
tussen Belgie en Frankrijk 10 maart 
1964; wet van 14 april 1965.) 

13 februari 1992 548 

58. - Internationale verdragen -
Overeenkomst tussen Belgie en Frank
rijk - Voorheffingen en belastingkrediet 
- Bedrijfsvoorheffing - Bestuurder van 
een vennootschap. 

Naar recht verantwoord is de beslis
sing van de rechter dat een naamloze 
vennootschap, die in Belgie verblijf 
houdt, bedrijfsvoorheffing is verschul
digd op de bezoldigingen die zij aan een 
van haar in Frankrijk verblijvende be
stuurders heeft betaald, wanneer hij, op 
grond van zijn vaststellingen in feite, 
overweegt dat de bedoelde vennootschap 
niet aantoont dat die Franse verblijfhou
der « de bezoldiging in een andere hoe
danigheid dan die van bestuurder ont
vangt ». (Art. 9, §§ 1 en 2, Overeenkomst 
tussen Belgie en Frankrijk 10 maart 
1964; wet van 14 april 1965.) 

13 februari 1992 548 

HOOFDSTUK XIII 
STELSEL VAN VOOR RET WETBOEK V.D. 

INKOMSTENBELASTINGEN 

INTEREST 

HOOFDSTUK I. - Gerechtelijke inte
resten 

HOOFDSTUK II. - Moratoire interesten 

HOOFDSTUK III. - Compensatoire in
terest 

HOOFDSTUK I 
GERECHTELIJKE INTERESTEN 

HOOFDSTUK II 
MORATOIRE INTERESTEN 

1. - Moratoire interest - Aanvang -
Voorwaarden. 

Behalve ingeval de wet de interest van 
rechtswege doet !open, begint volgens 

art. 1153 B.W. de moratoire interest niet 
te !open dan op voorwaarde, ten eerste, 
dat de schuld eisbaar is en, ten tweede, 
dat er een aanmaning tot betaling is. 

21 oktober 1991 173 

2. - Moratoire interest - Art. 1153 
B. W: - Begrip. 

De in art. 1153 B.W. bedoelde interest 
is geen compensatoire maar moratoire 
interest; onder de in die wetsbepaling ge
stelde voorwaarden herstelt die interest 
de schade die de schuldeiser lijdt wegens 
vertraging in de uitvoering door de 
schuldenaar van zijn verbintenis om de 
verschuldigde geldsom te betalen. 

24 oktober 1991 183 

3. - Moratoire interest - Natuurramp 
- Vergoeding. 

De verplichting tot betaling van de 
vergoedingen bepaald bij de wet van 12 
juli 1976 betreffende het herstel van ze
kere schade veroorzaakt aan private goe
deren door natuurrampen, in welke ver
plichting noodzakelijkerwijze de erken
ning ligt van het subjectieve - hetzij 
burgerlijk hetzij politiek - recht op die 
vergoeding, is niettemin een verbintenis 
die, in de zin van art. 1153 B.W., enkel 
betrekking heeft op de betaling van een 
zekere geldsom, zodat bij vertraging in 
de uitvoering de bij die bepaling vastge
stelde wettelijke interest verschuldigd is. 

24 oktober 1991 183 

4. - Moratoire interest - Verbintenis 
tot betalen - Zelfstandigen - Arbeids
ongeschiktheidsverzekering - Uitkerin
gen. 

De verbintenis tot betaling van de uit
keringen krachtens het stelsel inzake 
arbeidsongeschiktheidsverzekering ten 
voordele van de zelfstandigen, waarin 
noodzakelijkerwijze de erkenning van 
een subjectief recht op die uitkeringen 
besloten ligt, is een verbintenis die, in de 
zin van art. 1153 B.W., aileen betrekking 
heeft op de betaling van een bepaalde 
geldsom, zodat bij vertraging in de uit
voering en bij die bepaling vastgestelde 
wettelijke interest verschuldigd is. 

25 november 1991 272 

5. - Moratoire interest - Vordering 
- Zelfstandigen - Arbeidsongeschikt
heidsverzekering - Uitkeringen - Inge
brekestelling. 

Om moratoire interest te kunnen vor
deren op de uitkeringen volgens de rege
ling inzake verzekering tegen arbeidson
geschiktheid ten voordele van de zelf
standigen, is het voldoende dat de 
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schuldeiser in de ingebrekestelling dui
delijk ondubbelzinnig te kennen geeft 
dat hij wil dat de hoofdverbintenis wordt 
uitgevoerd. (Artt. 1139, 1146 en 1153 
B.W.) 

25 november 1991 272 

6. - Moratoire interest - Burgerlijke 
zaken - Overeenkomst - Vel'b.intenis 
- Niet-uitvoel'ing dool' de schuldenaal' 
- Schadevergoeding aan de schuldeisel' 
- Mol'atoire interest op de schadevel'-
goeding - VeJ'eiste van ingebl'ekestel
Jing - Begl'ip. 

Wanneer de schuldenaar aan zijn 
schuldeiser te kennen heeft gegeven dat 
hij zijn verbintenis niet wil nakomen, is 
een ingebrekestelling niet meer vereist 
om moratoire interest op de aan de 
schuldeiser verschuldigde schadevergoe
ding te doen !open. (Art. 1146 B.W.) 

17 januari 1992 436 

7. - Momtoil'e inte1·est -- Vel'Oorde
ling tot betaling van Jevensondel'houd -
Latere vol'del'ing tot betaling van mom
toire intel'est. 

Wanneer de rechter een provisionele 
uitkering tot levensonderhoud en een bij
drage tot levensonderhoud heeft toege
kend aan een persoon die geen mora
toire interest heeft gevraagd, kan hij het 
gezag van gewijsde van zijn beslissing 
niet opwerpen tegen een latere vordering 
tot betaling van moratoire interest. (Art. 
23 Ger.W.) 

19 maart 1992 706 

8. - lvfomtoil'e intel'esten - Vel'Ool'de
Hng van het Rijk:,;instituut vool' Ziek.te
en Invaliditeitsvel'zekel'ing tot betalmg 
van mol'atoini! intel'est op de aan een 
recl1thebbende door een vel'zekel'ingsin
stelling verschuldigde uitkel'ingen - On
wettiglleid. 

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en In
validiteitsverzekering is niet verplicht 
aan de rechthebbendcn de vergoedingen 
en de moratoire interest daarop te beta
len; die verplichting rust alleen op de 
verzekeringsinstellingen, die de schulde
naars van de verzekerden zijn. (Artt. 40, 
lOo, en 123, § 2, Z.I.V.-wet.) 

26 oktober 1992 1244 

9. - !1/[oratoire interesten Ingebl'e-
kestelling. 

Om moratoire interest te kunnen vor
deren, dient de schuldeiser, in de regel, 
aan zijn schuldenaar duidelijk en ondub
belzinnig te kennen hebben gegeven dat 

hij wil dat de verbintenis wordt uitge
voerd. (Artt. 1139, 1148 en 1153 B.W.) 

26 oktober 1992 1244 

10. - .li;loratoire intel'esten - Vol'de
ring - Wel'kneme.rs - Arbeidsonge
schildlleidsvel'Zekel'ing - Vergoedingen 
- Ingebrekestelling - Vel'zekel'ingsin
stelling. 

Om moratoire interest te kunnen vor
deren op de uitkeringen volgens de rege
ling inzake verzekering tegen arbeidson
geschiktheid ten voordele van de werk
nemers, client de rechthebbende aan de 
verzekeringsinstelling in de ingebreke
stelling duidelijk en ondubbelzinnig te 
kennen te geven dat hij wil dat die 
schuldenaar zijn verbintenis uitvoert. 
(Art. 1139, 1146 en 1153 B.W.) 

26 oktober 1992 1244 

11. - Mol'atoil'e intel'esten - Ziekte
en invaliditeitsvel'zekering - Arbeidson
gesclliktheid - Wel'knemel's - GJ'Ond
slag van de mon1toil'e i11temst- Begrip. 

De werknemer, die de beslissing van 
einde arbeidsongeschiktheid betwist en 
in het gelijk wordt gesteld terwijl hij in
tussen opnieuw tot de werkloosheidsuit
keringen was toegelaten, kan van de ver
zekeringsinstelling aileen het verschil 
terugvorderen iussen het totaal van de 
ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en het 
door die instelling aan de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening terugbetaalde 
bedrag, en de eventuele interest op dat 
verschil. (Art. 142, § 2, tweede lid, Werk
loosheidsbesluit; art. 62, § 2, eerste en 
tweede lid, K.B. 25 nov. 1991.) 

26 oktober 1992 1244 

12. - Momtoil'B intemst - Beslag on
del' derden - Gehoudenheid dool' de 
schuldenaal', deJ'de-beslagene. 

Het recht op moratoire interest die 
versch.uldigd is na een regelmatige aan
maning, gaat voor de schuldeiser niet 
verloren doordat bij zijn schuldenaar be
slag onder derden is gelegd op de hem 
verschuldigde sommen. 

20 november 1992 1337 

HOOFDSTUK III 
COMPENSATOIRE INTEREST 

13. - Compensatoil'e intel'est - Be
grip. 

Wanneer de rechter compensatoire in
terest ingaande op de dag van het onge
val toekent op een vergoeding wegens 
schade die zich geleidelijk en over ver
schillende jaren voordoet, kent hij die in
terest toe voor periodes die aan het ont-
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staan van de schade voorafgaan en kent 
hij dus een vergoeding toe voor niet ge
leden schade. (Art. 1382 B.W.) 

11 september 1991 25 

14. - Compensatoire interest Be-
grip. 

De compensatoire interest vergoedt de 
schade voortvloeiend uit de vertraging in 
de schadeloosstelling, terwijl de aanpas
sing een berekeningswijze is die wordt 
toegepast om rekening te houden met de 
vermindering van de koopkracht van het 
geld; het zijn twee verschillende cor
rectieven, ook al houden beide verband 
met een tijdsverloop. (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

6 november 1991 218 

15. - Compensatoire interest Ver-
goeding van schade uit onrechtmatige 
daad - Aanmaning tot betaling. 

Betaling van compensatoire interest op 
geldsommen toegekend tot vergoeding 
van schade uit onrechtmatige daad ver
eist geen aanmaning tot betaling. (Artt. 
1153, 1382 en 1383 B.W.) 

7 november 1991 224 

16.- Compensatoire interest- Stede
bouw - Sanctie - Herstel - Veroorde
Jing tot betaling meerwaarde - Op die 
som verschuldigde interesten - Mora
toire interest. 

De veroordeling tot betaling van een 
geldsom gelijk aan de gehele door het 
goed verkregen meerwaarde of een deel 
daarvan, strekt tot herstel door het te
nietdoen van de gevolgen van de wets
overtreding, in dit geval een onrechtma
tige verrijking; op zodanige geldsommen 
kunnen geen vergoedende interesten 
maar wel moratoire interesten lopen. 

25 februari 1992 602 

17. - Compensatoire interest- Beta
ling van een voorschot - Geen interest 
meer verschuldigd. 

Door bij het vaststellen van de aan
vang van de compensatoire interest reke
ning te houden met de datum waarop ge
deeltelijke betaling van de schadevergoe
ding geschiedde, heeft de rechter de 
vordering van de schuldenaar om op het 
betaalde voorschot « crediteursintres
ten » toe te kennen, ingewilligd. 

10 november 1992 1295 

INTERNATIONALE VERDRAGEN 
1. - Overeenkomst tussen de bij het 

Noord-Atlantische Verdrag aangesloten 

Staten, betreffende de rechtspositie van 
hun krijgsmachten (goedgekeurd bij wet 
van 9 januari 1953} - Misdrijf in Belgie 
gepleegd door een militair behorende tot 
de Britse strijdkrachten en handelend in 
dienstopdracht - Bevoegd strafgerecht. 

In geval van samenlopende rechts
macht tussen de overheden van de Staat 
van verblijf en de militaire overheden 
van de Staat van herkomst hebben de 
militaire overheden van de Staat van 
herkomst het recht bij voorrang hun 
rechtsmacht uit te oefenen over een lid 
van hun krijgsmacht, wat betreft onder 
meer de misdrijven die voortvloeien uit 
iedere handeling of ieder verzuim ge
pleegd bij de uitvoering van de dienst, 
tenzij ze aan die voorrang zouden heb
ben verzaakt. 

17 september 1991 61 

2. - Europees Verdrag van 20 april 
1959 aangaande de wederzijdse rechts
hulp in strafzaken - Rechtstreekse dag
vaarding door de benadeelde - Beteke
ning - Niet-naleving van de voorschrif
ten van het Verdrag - Gevolg. 

Niet-naleving van de regels inzake me
dedeling van processtukken, bedoeld in 
het Europees Verdrag van 20 april 1959 
aangaande de wederzijdse rechtshulp in 
strafzaken is op zichzelf niet voldoende 
om een rechtstreekse dagvaarding nietig 
te verklaren, die op verzoek van een bur
gerlijke partij aan een in het buitenland 
wonende persoon, overeenkomstig de re
gels van het Belgisch recht en inzonder
heid van art. 40 Ger.W., is betekend; zo
danig stuk kan enkel worden nietig 
verklaard als een wezenlijk gegeven van 
dat stuk ontbreekt of indien vaststaat 
dat de onregelmatigheid ervan afbreuk 
kan doen aan de wezenlijke belangen 
van de Staat op wiens grondgebied de 
gedaagde verblijft of aan de rechten van 
die gedaagde, met name aan zijn recht 
van verdediging. 

16 oktober 1991 155 

3. - Art. 3, § 3, Algemene Overeen
komst tussen Belgie en Frankrijk betref
fende de maatschappelijke zekerheid, 
goedgekeurd bij wet van 2 juni 1949 -
Draagwijdte - Periode v66r 1 juli 1982 
- Gezinsbijslag - Zelfstandigen. 

In de regel vallen de Belgische en 
Franse onderhorigen, die als zelfstandi
gen in Belgie en Frankrijk een be
roepsbezigheid uitoefenen, voor de perio
de die aan 1 juli 1982 voorafgaat, niet 
onder toepassing van de Belgische wet
geving inzake gezinsbijslag, wanneer zij 
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hun voornaamste beroepsbezigheid in 
Frankrijk uitoefenen en onder toepas
sing vallen van de Franse wetgeving in
zake gezinsbijslag. (Art. 3, § 3, eerste zin, 
Algemene Overeenkomst tussen Belgie 
en Frankrijk betreffende de maatschap
pelijke zekerheid van 17 jan. 1948, goed
gekeurd bij de wet van 2 juni 1949; art. 
95.1 E.E.G.-verordening nr. 1408/71 van 
14 juni 1971 van de Raad, betreffende de 
toepassing van de sociale zekerheidsre
gelingen op werknemers en zelfstandi
gen, alsmede op hun gezinsleden, die 
zich binnen de Gemeenschap verplaat
sen.) 

23 december 1991 380 

4. - Internationale Overeenkomst be
treffende het reiscontract - Contract tot 
reisorganisatie - Uitvoering van presta
ties door een derde - Schadevergoeding 
- Recht van de reiziger tegen de derde 
- Bedrag van de vergoeding. 

Wanneer een reisorganisator presta
ties betreffende de uitvoering van het 
contract tot reisorganisatie door een der
de laat verrichten en de reiziger tegen 
de derde recht heeft op vergoeding van 
de schade opgelopen gedurende de uit
voering van die prestaties, wordt het be
drag van de vergoeding niet bepaald 
overeenkomstig de artt. 13, lid 2, en 15, 
lid 2, Internationale Overeenkomst be
treffende het reiscontract. (Artt. 15, lid 4, 
en 28 Internationale Overeenkomst be
treffende het reiscontract (C.C.V.) van 23 
april 1970, goedgekeurd bij wet van 30 
maart 1973.) 

25 september 1992 1137 

J 

JEUGDBESCHERMING 
1. - Jeugdrechter die de zaak van een 

minderjarige van meer dan zestien jaar 
uit handen heeft gegeven - Voorlopige 
tenuitvoerlegging bevolen - Bevoegd
heid om uitspraak te doen over de wet
tigheid of de regelmatigheid van de be
slissing van de jeugdrechter. 

Wanneer de jeugdrechter overeenkom
stig art. 38 J eugdbeschermingswet de 
zaak van een minderj arige die op het 
ogenblik van de feiten meer dan zestien 
jaar en minder dan achttien jaar oud 
was, uit handen heeft gegeven en hij 
met toepassing van art. 58 van die wet 
de voorlopige tenuitvoerlegging van zijn 
beslissing heeft bevolen, zijn de onder
zoeksrechter, bet onderzoeksgerecht en 
het strafgerecht niet bevoegd om uit
spraak te doen over de wettigheid of de 
regelmatigheid van de beslissing van de 
jeugdrechter. 

14 januari 1992 427 

2. - Vervolging tegen een minderjari
ge van meer dan zestien jaar en minder 
dan achttien jaar oud, op het ogenblik 
van de feiten, wegens een misdrijf als 
bedoeld in art. 36bis Jeugdbeschermings
wet - Gemeenrechtelijk rechtscollege -
Strafvordering - Verjaring - Burger
Jijke rechtsvordering - Onderzoek ter 
zitting - Toepasselijke regels. 

Het onderzoek van de vervolging die, 
we gens de in art. 36bis J eugdbescher
mingswet bedoelde misdrijven, voor op 
grand van het gemene recht bevoegde 
gerechten zijn ingesteld tegen minderja
rigen van meer dan zestien jaar en min
der dan voile achttien jaar oud op het 
ogenblik van de feiten, geschiedt in raad
kamer; de wet voorziet niet in enige af
wijking van die substantiele rechtsvorm 
voor het geval dat die gerechten, bene
vens van de vorderingen van het O.M. 
jegens die minderjarigen, ook kennis ne
men van de tegen hen ingestelde burger
lijke rechtsvorderingen. 

4 maart 1992 635 

3. - Als misdrijf omschreven feiten -
Minderjarige die meerderjarig wordt -
Zaak uit handen gegeven door de jeugd
rechtbank. 

Wanneer de dader van als misdrijf om
schreven feiten, die gepleegd werden 
v66r de leeftijd van 18 jaar, meerderjarig 
is geworden op de dag van het vonnis, 
kan de jeugdrechtbank hem berispen of, 
als zij die maatregel niet geschikt acht, 
de zaak uit handen geven en ze naar het 
openbaar ministerie verwijzen met het 
oog op vervolging v66r bet bevoegde ge
recht als daartoe grand bestaat. (Artt. 37 
en 38 Jeugdbeschermingswef.) 

10 juni 1992 957 
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K 

KOOP 
1. - Factuur - Aanvaarding - Stil

zwijgende aanvaarding - Bewijslast. 
De verkoper die zijn vordering tot be

taling grondt op de stilzwijgende aan
vaarding van facturen, voortvloeiend uit 
de afwezigheid van tijdig protest tegen 
die facturen, moet bewijzen op welke da
tum de facturen bij de geadresseerde 
zijn toegekomen. 

8 november 1991 226 

2. - Verkoopbelofte - Begrip. 
Door de eenzijdige verkoopbelofte is 

de belovende partij op onherroepelijke 
wijze verplicht de verkoop uit te voeren 
als de begunstigde te kennen geeft dat 
hij het goed wil verwerven, op voorwaar
den dat de partijen zich hebben willen 
verbinden en akkoord gaan omtrent de 
te verkopen zaak en de prijs die door de 
begunstigde moet worden betaald. (Artt. 
1582, 1583 en 1589 B.W.} 

12 december 1991 336 

3. - Verkoopbelofte - Verplichting 
van de belovende partij - Aard - Recht 
van de begunstigde - Uitoefening van 
de optie - Gevolg. 

De eenzijdige verkoopbelofte is voor 
de belovende partij aileen een verbinte
nis om iets te doen en de koop is pas ge
sloten als de begunstigde zijn aankoop
optie uitoefent; v66r het uitoefenen van 
de aankoopoptie verleent de verkoopbe
lofte aan de begunstigde geen enkel 
recht op de beloofde zaak. 

12 december 1991 336 

KOOPHANDEL, KOOPMAN 
1. ·- Handelspraktijken - Dad en van 

namaking die vallen onder de wet van 1 
april 1879 betreffende de fabrieks- en 
handelsmerken of onder de Auteurswet 
- Gevolg. 

Daden van namaking die strijdig zijn 
met de eerlijke handelsgebruiken en ver
boden zijn bij art. 54 van de Handels
praktijkenwet, · doch onder toepassing 
vallen van de wetten betreffende de uit
vindingsoctrooien, de fabrieks- of han
delsmerken, de nijverheidstekeningen of 
nijverheidsmodellen en de auteursrech
ten, kunnen niet op grond van art. 61 
Handelspraktijkenwet bestraft worden. 

3 december 1991 298 

2. - Handelspraktijken - Handeling 
strijdig met eerlijk handelsgebruik -
Be grip. 

De weigering om een verdeler te be
voorraden kan een rechtsmisbruik ople
veren en gestraft worden als een hande
ling die strijdig is met de eerlijke 
handelsgebruiken; de rechter oordeelt 
wettig dat een weigering van bevoorra
ding onrechtmatig is, wanneer hij erop 
wijst dat die weigering niet gegrond is 
op objectieve criteria, maar strekt tot uit
sluiting van een nieuwe verdeler wiens 
vestiging concurrentiegevaar oplevert 
voor verdelers die reeds in de geogra
fische nabijheid zijn gevestigd maar aan 
wie evenwel geen enkel recht van alleen
verkoop is verleend. (Art. 54 Handels
praktijkenwet.) 

24 september 1992 1129 

KORT GEDING 
1. - Bevoegdheid - Bestuurshande

ling -- Ogenschijnlijk foutieve aantas
ting van subjectieve rechten. 

De rechter in kort geding is bevoegd 
om bewarende maatregelen te bevelen 
als een bestuurshandeling een ogen
schijnlijk foutieve aantasting van sub
jectieve rechten inhoudt. (Art. 584 
Ger.W.) 

2 maart 1992 626 

2. Echtscheiding Voorlopige 
maatregelen. - Provisionele uitkering tot 
onderhoud - Achterstallen - Over
schrijving van de echtscheiding - Gevol
gen. 

Wanneer achterstallen zijn verschul
digd op een provisionele uitkering tot on
derhoud waarvan het bedrag bij een 
voorlopige maatregel in de loop van een 
echtscheidingsprocedure is vastgesteld, 
belet de overschrijving van de echtschei
ding niet dat de schuldeiser die maatre
gel doet uitvoeren, met name door een 
beslag onder derden. (Art. 1280 Ger.W.) 

19 maart 1992 708 

3. - Bevoegdheid Bestuurshande-
Jing - Ogenschijnlijk foutieve aantas
ting van subjectieve rechten. 

De rechter in kort geding is bevoegd 
om dringende en voorlopige maatregelen 
te bevelen als een bestuurshandeling een 
ogenschijnlijk foutieve aantasting van 
burgerlijke rechten inhoudt. 

27 november 1992 1361 



L 

LASTER EN EERROOF' 
1. - Straffeloosheid - Art. 452 Sw. 

Draagwijdte. 
De straffeloosheid bepaald bij art. 452 

Sw. heeft betrekking op de uitoefening 
van het recht van verdediging voor de 
hoven en rechtbanken; ze geldt derhalve 
enkel t.a.v. de door in het geding zijnde 
partijen « voor de rechtbank gesproken 
woorden of aan de rechtbank overgeleg
de geschriften » en is niet van toepas
sing op getuigen of gerechtsdeskundigen. 

10 maart 1992 655 

2. - Art. 443, eerste lid, Sw. - Be
standdelen - Kwaadwillig opzet - Mo
gelijkheid dat de eer is gekrenkt - Be
grippen. 

Het toepassingsgebied van art. 443 Sw. 
wordt op onwettige wijze beperkt door 
de rechter die kwaadwillig opzet en de 
mogelijkheid dat de eer van de klager is 
gekrenkt uitsluit op grond dat de litigieu
ze uitspraken « door (verdachte) blijk
baar zijn gedaan in een sterk emotioneel 
geladen klimaat » en dat « de gebruikte 
termen een politieke bijklank hebben en 
verband schijnen te houden met een po
litiek geschil ». 

20 mei 1992 895 

3. - Moree] bestanddeel - Begrip. 
De algemene plicht tot voorzichtigheid 

behoort niet tot het moreel bestanddeel 
van het misdrijf « laster ». (Art. 443 Sw.) 

18 november 1992 1317 

LEGER 
Mil. Sw. - Misdrijf gestraft overeen

komstig het gewoon Sw. - Militaire ge
vangenisstraf - Wettigheid. 

Wanneer een in het Mil. Sw. omschre
ven misdrijf wordt gestraft overeenkom
stig de bepalingen van het gewoon Sw. is 
het opleggen van een militaire gevange
nisstraf onwettig. (Art. 54 Mil. Sw.) 

12 februari 1992 544 

LEVENSONDERHOUD 
1. - Echtscheiding door onderlinge 

toestemming - Aan de kinderen ver
schuldigd letrensonderhoud - Overlijden 
van een der ex-echtgenoten. 

120-

Na echtscheiding door onderlinge toe
stemming en overlijden van een der ex
echtgenoten, gaat de verplichting om bij 
te dragen in het onderhoud en in de op
voeding van de gemeenschappelijke kin
deren niet over op de erfgenamen van de 
overledene. (Art. 1288, 3° Ger.W.) 

31 oktober 1991 208 

2. - Veroordeling tot betaling van le
vensonderhoud - Latere vordering tot 
betaling van moratoire interest. 

Wanneer de rechter een provisionele 
uitkering tot levensonderhoud en een bij
drage tot levensonderhoud heeft toege
kend aan een persoon die geen mora
toire interest heeft gevraagd, kan hij het 
gezag van gewijsde van zijn beslissing 
niet opwerpen tegen een latere vordering 
tot betaling van moratoire interest. (Art. 
23 Ger.W.) 

19 maart 1992 706 

3. Echtscheiding - Voorlopige 
maatregelen - Provisionele uitkering -
Achterstallen - Overschrijving van de 
echtscheiding - Gevolgen. 

Wanneer achterstallen zijn verschul
digd op een provisionele uitkering tot on
derhoud waarvan het bedrag bij een 
voorlopige maatregel in de loop van een 
echtscheidingsprocedure is vastgesteld, 
belet de overschrijving van de echtschei
ding niet dat de schuldeiser die maatre
gel doet uitvoeren, met name door een 
beslag onder derden. (Art. 1280 Ger.W.) 

19 maart 1992 708 

4. - Uitkering na echtscheiding -
Maximumbedrag vastgesteld op een der
de van de inkomsten van de tot uitke
ring gehouden echtgenoot - Begrip. 

Het maximumbedrag van de uitkering 
na echtscheiding, dat ingevolge art. 301, 
§ 4, B.W. ten laste van de tot uitkering 
gehouden echtgenoot kan worden gelegd, 
is vastgesteld op een derde van de in
komsten van die echtgenoot en niet op 
een derde van zijn inkomsten en goede
ren. 

23 april 1992 798 
5. - Echtscheiding - Onderhoud van 

de kinderen - Bijdrage van de ouders 
- Overeenkomst - Wijziging - Voor
waarde. 

Geen enkele wetsbepaling staat eraan 
in de weg dat ouders over hun respectie
ve bijdrage in de kosten van levenson
derhoud, opvoeding en passende oplei
ding van hun kinderen een overeen
komst sluiten, die afwijkt van de bijdra
ge die de voorzitter, rechtsprekend in 
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kort geding, tijdens het echtscheidings
geding heeft vastgelegd, voor zover die 
overeenkomst de rechtmatige belangen 
van de kinderen niet miskent en die 
overeenkomst voor de ouders of voor een 
van hen geen ontheffing inhoudt van 
hun verplichting om de kinderen levens
onderhoud, opvoeding en passende oplei
ding te bezorgen. (Artt. 203 en 303 B.W.) 

8 mei 1992 839 

6. - Uitkering na echtscheiding -
Derdenbeslag - Rechtsmisbruik. 

Wanneer de rechter oordeelt dat een 
gerechtigde op een. uitkering tot levens
onderhoud na echtscheiding, misbruik 
heeft gemaakt van haar recht doordat zij 
uitvoerend beslag heeft gelegd op het ge
heel van de aan de schuldenaar ver
schuldigde ziekte- en invaliditeitsvergoe
dingen, kan hij om die reden aan de 
schuldeiseres geenszins haar recht ont
zeggen op de uitkering. 

11 juni 1992 965 

LOON 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Recht op loon 

HOOFDSTUK III. - Bescherming 

HOOFDSTUK IV. - Gelijkheid 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Algemene begrippen - Begrip. 
Loon is de tegenprestatie van arbeid 

die ter uitvoering van een arbeidsover
eenkomst wordt verricht. 

16 maart 1992 684 

HOOFDSTUK II 
RECHT OP LOON 

2. - Recht op loon - Niet verrichten 
van de be-dongen arbeid. 

Behoudens afwijkende wettelijke of 
contractuele regeling heeft de werkne
mer geen aanspraak op loon voor de pe
riode gedurende welke hij, zelfs door toe
doen van de werkgever, geen arbeid 
verricht. 

16 maart 1992 684 

3. - Recht op loon - Delen in het 
verlies. 

Nietig is een niet bij C.A.O. vastgestel
de loonregeling waarbij de werknemer 
deelt in het door de werkgever geleden 
verlies, wanneer dat verlies niet is ver
oorzaakt door bedrog, zware schuld of 
gewoonlijk voorkomende lichte schuld 
van de werknemer. (Art. 18 Arbeidsover
eenkomstenwet.) 

1 juni 1992 923 

HOOFDSTUK III 
BESCHERMING 

4. - Bescherming - Draagwijdte van 
het begrip « loon » - Faillietverklaring 
van de werkgever Bevoorrechte 
schuldvordering van de werknemer. 

Na faillietverklaring van de werkgever 
o.a. heeft de krachtens art. 19, eerste 
lid, 3°bis, Hypotheekwet bevoorrechte 
schuldvordering betrekking op het netto
loon van de werknemer. 

23 november 1992 1339 

5. - Bescherming - Rente - Opzeg
gingsvergoeding - Uitwinningsvergoe
ding. 

Art. 10 Wet Bescherming Loon, luidens 
hetwelk voor het loon van rechtswege 
rente verschuldigd is met ingang van het 
tijdstip waarop het eisbaar wordt, is toe
passelijk op de opzeggingsvergoeding en 
op de uitwinningsvergoeding. 

30 november 1992 1363 

6. - Bescherming - Aard van de 
wetsbepaling - Art. 10 Wet Bescher
ming Loon. 

Art. 10 Wet Bescherming Loon volgens 
hetwelk op het loon van rechtswege ren
te verschuldigd is vanaf het tijdstip 
waarop het eisbaar wordt, is een dwin
gende bepaling ten voordele van de 
werknemer, niet van de werkgever. 

30 november 1992 1363 

7. - Bescherming - Niet-betaling -
Misdrijf - Ogenblik waarop het misdrijf 
is voltrokken - Aflopend misdrijf. 

Het misdrijf dat erin bestaat niet of 
niet op de voorgeschreven tijdstippen en 
binnen de voorgeschreven termijnen het 
loon uit te betalen, is voltrokken door 
een enkel verzuim, op het ogenblik waar
op uiterlijk moet worden betaald; een 
dergelijk misdrijf is een aflopend en 
geen voortdurend misdrijf. (Artt. 9, 42, 
1°, en 46 Wet Bescherming Loon.) 

21 december 1992 1458 
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HOOFDSTUKIV 
GELIJKHEID 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

LUCHTVAART 

Europese Organisatie voor de Veilig
heid van de Luchtvaart (Eurocontrol) -
Publiekrechtelijke internationale organi
satie - Artt. 86 en 90 E.E.G.-Verdrag
Onderneming - Begrip - Prejudicieel 
geschil. 

Wanneer voor het Hof van Cassatie de 
vraag wordt opgeworpen of de publiek
rechtelijke internationale organisatie 
« Europese Organisatie voor de Veilig
heid van de Luchtvaart (Eurocontrol) » 
een onderneming is in de zin van de 
artt. 86 en 90 van het E.E.G.-Verdrag, 
verzoekt het Hof, in de regel, het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeen
schappen daarover bij wijze van prejudi
cii:He beslissing uitspraak te doen. 

10 september 1992 1093 

M 

MAATSCHAPPELIJK 
O.C.M.W. 

WELZIJN, 

1. - Schulden van het O.C.M W. -
Voorzitter en secretaris - Beheersbe
voegdheid - Erkenning van recht. 

De voorzitter en de secretaris van de 
raad voor maatschappelijk welzijn, sa
men handelende, hebben t.a.v. de schul
den van het O.C.M.W. en de betaling er
van beheersbevoegdheid, zodat de erken
ning door hen gedaan van het recht van 
de schuldeiser van het O.C.M.W. de ver
jaring stuit. (Art. 45, § 1, vijfde lid, 
O.C.M.W.-wet). 

10 januari 1992 412 

2. - Vordering tot terugbetaling -
Vordering krachtens indeplaatsstelling 
- Voorschot op een sociale uitkering -
Verjaring - Termijn - Duur. 

De vordering krachtens indeplaatsstel
ling waarover het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn beschikt 

nadat het een voorschot op een pensioen 
of op enige andere sociale uitkering, zo
als de gezinsbijslagen, heeft toegekend, 
is geen vordering tot terugbetaling; zij 
verjaart niet door verloop van vijf jaren, 
maar valt onder de verjaring van de vor
dering die de gerechtigde kan instellen 
tot betaling van een pensioen of van eni
ge andere sociale uitkering. (Artt. 99, § 2, 
en 102, eerste lid, O.C.M.W.-wet.) 

6 april 1992 758 

3. - Uitoefening door O.C.M W. van 
het eigen recht, als bedoeld in art. 98, 
§ 2, O.C.M W.-wet - Geen « benadeelde » 
in de zin van art. 1 WA.M-wet. 

Wanneer het O.C.M.W. bet eigen recbt 
uitoefent dat hem is verleend bij art. 98, 
§ 2, O.C.M.W.-wet, is het geen « benadeel
de » in de zin van art. 1 W.A.M.-wet; die 
wetsbepalingen worden door de rechter 
derbalve niet gescbonden wanneer bij, 
op een burgerlijke rechtsvordering van 
een O.C.M.W. die strekt tot terugbetaling 
van de kosten van de aan bet slachtoffer 
van een verkeersongeval verstrekte zie
kenhuisverpleging en maatscbappelijke 
dienstverlening en die zowel is ingesteld 
tegen de voor het ongeval aansprakelijke 
beklaagde als tegen de verzekeraar van 
diens burgerrechtelijke aansprakelijk
beid, de recbtsvordering van bet cen
trum tegen de beklaagde toewijst, maar 
de rechtsvordering van bet centrum te
gen de verzekeraar afwijst, op grond dat 
het centrum geen « benadeelde » is, in 
de zin van art. 1 W.A.M.-wet, aangezien 
het verre van schade te lijden, enkel zijn 
verplichtingen nakomt in het kader van 
zijn opdracht. 

2 december 1992 1376 

MACHTSOVERSCHRIJDING 
Rechtbanken - Burgerlijke zaken 

Beslissing waardoor de rechtsmacht van 
de rechter over een geschilpunt is uitge
put - Nieuwe beslissing door dezelfde 
rechter - Gevolg. 

Machtsoverschrijding wordt door de 
rechter gepleegd wanneer hij uitspraak 
doet over een geschilpunt dat bij hem 
niet meer aanhangig is omdat hij reeds 
vroeger in dezelfde zaak en tussen de
zelfde partijen erover definitief uit
spraak heeft gedaan. (Art. 19, eerste lid, 
Ger.W.) 

26 juni 1992 1043 
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MANDELIGHEID 
Gedwongen afkoop - Inbezitneming -

Voorwaarden. 
Art. 661 B.W. wordt geschonden door 

de beslissing die niet vaststelt dat de in
gebruikneming van een scheidingsmuur, 
eigendom van een gebuur, een bezitsaan
matiging of een feitelijkheid oplevert 
waartegen de eigenaar van de muur zich 
kan verzetten en die van die aard is dat 
daaruit de ondubbelzinnige wil blijkt van 
de inbezitnemer om de mandeligheid 
van de scheidingsmuur te verwerven. 

23 oktober 1992 1235 

MEINEED 
1. - Meineed bij een verzegeling of 

een boedelbeschrijving - Akte - In
houd - Waarschuwing. 

Aan de schuldigverklaring aan mein
eed bij een boedelbeschrijving wordt niet 
in de weg gestaan door het feit dat de 
notaris heeft nagelaten in de akte de 
waarschuwing voorgeschreven bij art. 
1183, 10°, Ger.W. te vermelden. (Art. 226, 
tweede lid, Sw.) 

7 april 1992 767 

2. - Meineed bij een verzegeling of 
een boedelbeschrijving - Akte - In
houd - Eedformule. 

Aan de schuldigverklaring aan mein
eed bij een boedelbeschrijving wordt niet 
in de weg gestaan door het feit dat de 
notaris heeft nagelaten in de akte de 
eedformule bedoeld in art. 1183, no, 
Ger.W. te vermelden. (Art. 226, tweede 
lid, Sw.) 

7 april 1992 767 

3. - Moree] bestanddeel van het mis
drijf. 

Het afleggen van een valse eed bij een 
zegellegging of een boedelbeschrijving 
vereist geen bijzonder opzet. (Art. 226, 
tweede lid, Sw.) 

29 september 1992 1144 

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 - Daden 
van namaking die strijdig zijn met de 
eerlijke handelsgebruiken maar onder de 
wet van 1 april 1879 vallen - Gevolg. 

Daden van namaking die strijdig zijn 
met de eerlijke handelsgebruiken en ver
boden zijn bij art. 54 van de Handels
praktijkenwet, doch onder toepassing 
vallen van de wetten betreffende de uit
vindingsoctrooien, de fabrieks- of han
delsmerken, de nijverheidstekeningen of 
nijverheidsmodellen en de auteursrech
ten, kunnen niet op grand van art. 61 
Handelspraktijkenwet bestraft worden. 

3 december 1991 298 

HOOFDSTUK III 
INTERNATIONALE VERDRAGEN - I.P.R 

MIJNEN, GROEVEN EN GRAVE
RIJEN 

1. - Aansprakelijkheid van de conces
sionaris van een mijn - Daad van een 
derde - Ingrijpen. 

De concessionaris van een mijn is, in 
de regel, van rechtswege gehouden tot 
vergoeding van elke schade veroorzaakt 
door de in de mijn uitgevoerde werken, 
niettegenstaande het ingrijpen van een 
eventuele daad van een derde. (Art. 58 
gecoordineerde wetten van 15 sept. 1919.) 

25 mei 1992 904 

2. - Aansprakelijkheid van de conces
sionaris van een mijn - Herstel van de 
schade - Algemeen kenmerk van de 
aansprakelijkheid. 

De concessionaris van een mijn is, in 
de regel, van rechtswege gehouden tot 
vergoeding van elke schade, zonder on
derscheid, die is veroorzaakt door de in 
de mijn uitgevoerde werken. (Art. 58 ge
coordineerde wetten van 15 sept. 1919.) 

7 december 1992 1388 

MILIEURECHT 

Strafzaken - Eerlijke behandeling van 
de zaak - Ambtenaren van 0. V.A.M -
Getuige a charge - Vooronderzoek. 

De wapengelijkheid tussen partijen 
wordt niet miskend en de ambtenaren 
van O.V.A.M. treden niet op als getuige a 
charge in de zin van de bepalingen van 
het E.V.R.M. en het I.V.P.B.R. wanneer 
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het strafonderzoek in milieuzaken voort
durend onder de Ieiding en het toezicht 
van de procureur des Konings is ge
schied en hij zich heeft Iaten bijstaan 
door de wettelijk daartoe bevoegde amb
tenaren van O.V.A.M. die de hoedanig
heid hebben van gerechtelijke politie en 
technisch bevoegd zijn. 

30 juni 1992 1045 

MINDERJARIGHEID 
Minderjarige van vreemde nationaliteit 

- Leerplicht - Arbeid - Werkloosheid 
- Personeel statuut. 

In de regel is het personeel statuut 
van de minderjarige met vreemde natio
naliteit van toepassing inzake leerplicht 
en derhalve inzake arbeid en werkloos
heid. (Art. 1 wet van 29 juni 1983; art. 
144 Werkloosheidsbesluit; art. 6 Arbeids
wet.) 

25 november 1991 264 

MINDER-VALID EN 
1. - Tegemoetkoming - Echtgenoot 

- Werknemer - Onderdaan van een 
Lid-Staat- E.G. - Artt. 2 en 3 verorde
ning (E.E.G.) nr. 1408/71 - Uitlegging -
Prejudicieel geschil - H v.J. 

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, zoals de artt. 
2 en 3 van verordening (E.E.G.) nr. 
1408/71 van 14 juni 1971, noodzakelijk is 
om een uitspraak van het Hof van Cas
satie mogelijk te maken, in casu in een 
zaak van het recht van de echtgenoot 
van een werknemer op een tegemoetko
ming voor minder-validen, als bedoeld in 
de nationale wetgeving van een Lid
Staat, wendt het Hof zich, in de regel, 
tot het Hof van Justitie om, bij wljze van 
prejudiciele beslissing, uitspraak te doen. 
(Art. 177 E.E.G.-Verdrag.) 

9 september 1991 12 

2. - Tegemoetkoming - Wetten en 
besluiten - Werking in de tijd - On
middellijke toepassing - Administratie
ve beslissing - Toestand waarop twee 
wetgevingen van toepassing zijn - Ge
volg. 

Het feit dat een administratieve beslis
sing moet worden genomen na de inwer
kingtreding van nieuwe wettelijke of ver
ordenende bepalingen, zoals die inzake 
tegemoetkomingen aan gehandicapten, 
heeft in de regel tot gevolg dat die be-

slissing toepassing moet maken van de 
nieuwe wettelijke of verordenende bepa
lingen voor de periode die volgt op de in
werkingtreding van die nieuwe bepalin
gen en op de opheffing van de oude. 
(Artt. 28 en 30 wet van 27 feb. 1987; artt. 
40 en 41 K.B. van 6 juli 1987.) 

25 november 1991 268 

3. - Sociale reclassering - Beschutte 
werkplaats - Tewerkgestelde moeilijk 
te plaatsen werklozen - Aard van de 
rechtsbetrekking. 

De moeilijk te plaatsen werklozen die 
met toepassing van art. 171bis Werkloos
heidsbesluit tewerkgesteld zijn in een 
beschutte werkplaats, zijn gebonden 
door een arbeidsovereenkomst; zij moe
ten derhalve worden opgenomen op de 
kiezerslijsten voor de sociale verkiezin
gen. (Art. 13 K.B. 18 okt. 1990.) 

2 december 1991 293 

4. - Tegemoetkomingen - Integratie
tegemoetkoming - Opschorting van de 
uitbetaling voor een derde - Opneming 
in een instelling - Voorwaarden. 

Voor de opschorting van de uitbetaling 
van de integratietegemoetkoming voor 
een derde gelden geen andere voorwaar
den dan dat de gehandicapte in een in
stelling verblijft onder de voorwaarden 
bepaald bij art. 28 K.B. 6 juli 1987, en 
dat de overheid, een openbare dienst of 
een sociale-zekerheidsinstelling de kos
ten van het verblijf geheel of gedeeltelijk 
draagt. (Art. 12, § 1, Gehandicaptenwet 
Tegemoetkomingen.) 

16 maart 1992 685 

5. - Tegemoetkomingen Inkomen 
- Wijziging v66r de ingangsdatum -
Inkomen van het jaar van de ingangsda
tum. 

Krachtens art. 9 K.B. 6 juli 1987 kan 
het in aanmerking te nemen inkomen 
voor de berekening van de tegemoetko
mingen aan gehandicapten worden aan
gepast, wanneer gegevens betreffende 
het inkomen zijn gewijzigd v66r de in
gangsdatum van de tegemoetkoming; 
voor de toepassing van deze bepaling 
kan geen rekening worden gehouden 
met een vermindering van het inkomen 
van het jaar van de ingangsdatum van 
de tegemoetkoming. 

14 december 1992 1422 

6. - Tegemoetkomingen Inkomen 
- Wijziging- Ingangsdatum van de be
slissing over de aanvraag. 

Voor de vaststelling van het bedrag 
van de tegemoetkoming aan gehandicap-
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ten wordt slechts rekening gehouden 
met een wijziging van het inkomen van 
de gehandicapte welke is ingetreden 
v66r de datum waarop de administratie
ve beslissing over de aanvraag ingaat. 
(Artt. 8, § 1, tweede lid, en 9, eerste lid, 
K.B. 6 juli 1987.) 

14 december 1992 1428 

7. - Tegemoetkoming Echtgenoot 
- Werknemer - Onderdaan van een 
E.G. Lid-Staat- Artt. 2 en 3 E.E.G.-ver
ordening nr. 1408/71 Sociale Zekerheid 
- Uitlegging. 

De artt. 2 en 3 E.E.G.-verordening nr. 
1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 be
treffende de toepassing van de sociale
zekerheidsregelingen op werknemers en 
zelfstandigen, alsmede op hun gezinsle
den, die zich binnen de Gemeenschap 
verplaatsen, als gewijzigd en bijgewerkt 
bij E.E.G.-verordening nr. 2001/83 van de 
Raad van 2 juni 1983, moeten aldus wor
den uitgelegd dat zij niet kunnen worden 
aangevoerd door een onderdaan van een 
derde Staat, die gehuwd is met een werk
nemer die onderdaan is van een Lid
Staat, om aanspraak te maken op een in 
de nationale wetgeving bepaalde tege
moetkoming aan minder-validen als eigen 
recht en niet wegens de hoedanigheid van 
familielid van een werknemer. 

21 december 1992 1455 

MISDRIJF 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen, 
materieel en moreel bestanddeel, een
heid van opzet 

HOOFDSTUK II. - Soorten 
Afdeling 1. Aflopend, voortgezet, 

voortdurend misdrijf. 
Afdeling 2. - Gewoontemisdrijf. 

HOOFDSTUK III. - Toerekenbaarheid 
Afdeling 1. - Natuurlijke personen. 
Afdeling 2. - Rechtspersonen. 

HOOFDSTUK IV. - Gepleegd in het 
buitenland 

HOOFDSTUK V. - Rechtvaardiging en 
verschoning 

Afdeling 1. - Rechtvaardiging. 
Afdeling 2. - Verschoning. 

HOOFDSTUK VI. - Verzwarende om-
standigheden 

HOOFDSTUK VII. - Paging 

HOOFDSTUK VIII. - Deelneming 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN, MATERIEEL EN 

MOREEL BESTANDDEEL, EENHEID 
VAN OPZET 

1. - Eenheid van opzet - Definitieve 
vl'ijspraak - Nieuwe vervolgingen. 

De strafrechter hoeft niet te onderzoe
ken of vroegere feiten waarvoor de be
klaagde definitief was vrijgesproken, en 
feiten waarvoor hij thans is vervolgd, 
door eenheid van opzet verbonden zijn. 

15 september 1992 1114 

2. - Algemene begrippen - Moree] 
bestanddeel - Laster en eerroof. 

De algemene plicht tot voorzichtigheid 
behoort niet tot het moreel bestanddeel 
van het misdrijf « laster ». (Art. 443 Sw.) 

18 november 1992 1317 

3. - Moree] bestanddeel - Zwanger
schapsonderbreking. 

Het moreel bestanddeel van vruchtaf
drijving is het algemeen opzet. 

22 december 1992 1462 

HOOFDSTUK II 
SOORTEN 

Afdeling 1. Aflopend, voortgezet, 
voortdurend misdrijf. 

4. - Soorten - Voortgezet misdnjf -
Misdrijf gepleegd door een rechtsper
soon - Burgerlijke rechter - Onder
zoek van de verjaring - Aanwijzing van 
de strafrechtelijk verantwoordelijke per
soon. 

De burgerlijke rechter die uitspraak 
doet over een op een misdrijf gegronde 
vordering en nagaat of de vordering ver
jaard is, kan het ene opzet als bestand
deel van het door een rechtspersoon ge
pleegde voortgezet misdrijf vaststellen 
zonder de natuurlijke personen, organen 
of aangestelden aan te wijzen door wier 
toedoen de rechtspersoon is opgetreden 
en op wie de strafrechtelijke verantwoor
delijkheid rust. 

19 oktober 1992 1204 

5. - Soorten - Aflopend misdrijf -
Begrip. 

Het aflopend misdrijf is, zoals het in 
de wet is omschreven, een misdrijf dat 
op een bepaald ogenblik door een enkel 
feit voltrokken is. 

25 november 1992 1346 
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6. - Soorten - Aflopend misdrijf -
Loon - Bescherming - Niet-betaling. 

Het misdrijf dat erin bestaat niet of 
niet op de voorgeschreven tijdstippen en 
binnen de voorgeschreven termijnen het 
loon uit te betalen, is voltrokken door 
een enkel verzuim, op het ogenblik waar
op uiterlijk moet worden betaald; een 
dergelijk misdrijf is een aflopend en 
geen voortdurend misdrijf. (Artt. 9, 42, 
1°, en 46 Wet Bescherming Loon.) 

21 december 1992 1458 
Afdeling 2. - Gewoontemisdrijf. 

HOOFDSTUK III 
TOEREKENBAARHEID 

Afdeling 1. - Natuurlijke personen. 

Afdeling 2. - Rechtspersonen. 

7. - Toerekenbaarheid - Dader 
Rechtspersoon - Strafrechtelijke aan
sprakelijkheid. 

Nu het orgaan van een rechtspersoon 
zich met deze vereenzelvigt en namens 
hem handelt, is het verplicht te zorgen 
voor de naleving van de wetsbepalingen 
waarvan de overtreding een misdrijf 
oplevert; niet naar recht verantwoord is 
derhalve de beslissing van de rechter 
die, naar aanleiding van vervolgingen te
gen het orgaan van een rechtspersoon 
wegens de exploitatie van een clandestie
ne slijterij van gegiste dranken zonder 
bepaling van de openingsbelasting op die 
slijterij, beklaagde vrijspreekt, op grond, 
enerzijds, dat « uit geen enkel gegeven 
van de zaak blijkt (dat hij) in het pand 
ofwel aan de verkoop van alcoholische 
dranken heeft deelgenomen, ofwel de 
verkoop ervan heeft mogelijk gemaakt "• 
anderzijds, dat hij « nooit iets heeft afge
weten van de activiteiten " van een me
debeklaagde, zonder daarbij te beslissen 
dat de dwaling van de vrijgesproken be
klaagde onoverkomelijk was. (Artt. 8, 9, 
§ 1, 17, § 1, en 35, §§ 1 en 2, K.B. 3 april 
1953.) 

6 november 1991 220 

8. - Toerekenbaarheid . Rech tsper-
soon. 

Een rechtspersoon kan een misdrijf 
plegen en kan handelen met het ene op
zet waaruit verschillende strafbare feiten 
voortkomen die een voortgezet misdrijf 
vormen. 

19 oktober 1992 1204 

HOOFDSTUK IV . 
GEPLEEGD IN HET BUITENLAND 

HOOFDSTUK V 
RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING 

Afdeling 1. - Rechtvaardiging. 

9. - Rechtvaardiging - Krankzinnig
heid - Beoordelingsbevoegdheid van de 
rechter. 

De rechter oordeelt in feite of een be
klaagde ten tijde van de hem verweten 
feiten in staat van krankzinnigheid ver
keerde, in de zin van art. 71 Sw. 

18 maart 1992 699 
Afdeling 2. - Verschoning. 

HOOFDSTUK VI 
VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN 

HOOFDSTUK VII 
POGING 

HOOFDSTUK VIII 
DEELNEMING 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

10. - Allerlei - Overtreding - Ach
terlaten van voorwerp op de openbare 
we g. 

Een rookwolk die op de openbare weg 
terechtkomt, is een voorwerp dat kan 
schaden in de zin van art. 552, 1°, Sw., 
ook al werd het vuur niet op de openba
re weg gestookt. 

14 april 1992 787 

11. - Allerlei - Art. 151 Sw. 
Grondwettelijk gewaarborgde rechten -
Begrip. 

De wetgever was ten tijde van de af
kondiging van art. 151 Sw. bekend met 
de mogelijkheid van een krenking van 
het recht van eenieder op zijn eer en 
goede naam, dat wordt beschermd door 
de artt. 443 e.v. Sw. en niet wordt ver
meld onder de grondwettelijk erkende 
rechten en vrijheden; krenking van dat 
recht door een openbaar ambtenaar valt 
dus niet onder de wettelijke omschrij
ving van het in art. 151 bedoelde mis
drijf. 

18 november 1992 1317 

12. - Allerlei - Art. 233 Sw. -
Samenspanning van ambtenaren - ·Be
standdelen. 

Art. 233 Sw. dat personen of lichamen 
die met enig gedeelte van het openbaar 
gezag bekleed zijn, straft wanneer ze 
met andere ambtenaren maatregelen be
ramen die in strijd zijn met de wetten of 
met koninklijke besluiten, is niet van 
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toepassing op ambtenaren die ofwel on
der elkaar ofwel met andere openbare 
ambtenaren samenspannen om de more
le integriteit van een persoon bij derden 
in opspraak te brengen. 

18 november 1992 1317 

MUNTEN EN BANKBILJETI'EN 
Uitgifte van nagemaakte of vervalste 

bankbiljetten - Namaking of vervalsing 
van bankbiljetten - Onderscheiden mis
drijven. 

De bij artt. 176 en 177 Sw. bepaalde 
misdrijven van uitgifte van nagemaakte 
of vervalste bankbiljetten leveren ten 
aanzien van de uitgever die niet tevens 
de namaker of de vervalser is of die niet 
zelf aan de namaking of de vervalsing 
heeft deelgenomen, misdrijven op die on
derscheiden zijn van het misdrijf van na
making of vervalsing als bepaald bij art. 
173. 

24 september 1991 87 

N 

NATUURLIJK KIND 
1. - Erfrecht- Art. 756 B. W. (oud} -

Toetsing van artt. 6 en 6bis Gw. 
Art. 756 B.W. (oud), dat krachtens art. 

107 van de wet van 31 maart 1987 in 
werking is gebleven voor nalatenschap
pen die zijn opengevallen voordat die 
nieuwe wet van kracht werd, is strijdig 
met de artt. 6 en 6bis Gw., in zoverre het 
van toepassing is op sedert 13 juni 1979 
opengevallen nalatenschappen. 

15 mei 1992 862 

2. - Erfrecht - Art. 756 B. W. (oud} -
Toetsing aan art. 14 Jo 8.1 E. V.R.M 

Art. 756 B.W. (oud), dat krachtens art. 
107 van de wet van 31 maart 1987 in 
werking is gebleven voor nalatenschap
pen die zijn opengevallen voordat die 
nieuwe wet van kracht werd, is strijdig 
met art. 14 Jo 8.1 E.V.R.M., in zoverre 

het van toepassing is op sedert 13 juni 
1979 opengevallen nalatenschappen. 

15 mei 1992 862 

NATUURRAMP 
1. - Schade - Herstel - Perken. 
De wet van 12 juli 1976 betreffende het 

herstel van zekere schade veroorzaakt 
aan private goederen door natuurrampen 
moet strikt worden uitgelegd; de schade 
waarop zij van toepassing is, kan derhal
ve enkel worden hersteld door de erin 
bepaalde vergoedingen, zonder enige ver
hoging, al was het door toekenning van 
compensatoire interest. (Artt. 8 en 10 wet 
12 juli 1976.) 

24 oktober 1991 183 

2. - Schade - Herstel - Vergoeding 
- Moratoire interest. 

De verplichting tot betaling van de 
vergoedingen bepaald bij de wet van 12 
juli 1976 betreffende het herstel van ze
kere schade veroorzaakt aan private goe
deren door natuurrampen, in welke ver
plichting noodzakelijkerwijze de erken
ning ligt van het subjectieve - hetzij 
burgerlijk hetzij politiek - recht op die 
vergoeding, is niettemin een verbintenis 
die, in de zin van art. 1153 B.W., enkel 
betrekking heeft op de betaling van een 
zekere geldsom, zodat bij vertraging in 
de uitvoering de bij die bepaling vastge
stelde wettelijke interest verschuldigd is. 

24 oktober 1991 183 

3. - Rechtspleging - Voorziening bij 
het hot van beroep - Verzoekschrift -
Gevolg. 

Het verzoekschrift dat, overeenkom
stig art. 22 wet 12 juli 1976 betreffende 
het herstel van zekere schade veroor
zaakt aan private goederen door natuur
rampen, ter griffie van het hof van be
roep is ingediend en waarbij de voorzie
ning wordt ingesteld als bepaald bij art. 
21 van die wet, staat gelijk met een aan
maning tot betaling in de zin van art. 
1153 B.W. (Impliciet.) 

24 oktober 1991 183 

NIEUWE VORDERING 
1. - Belastingzaken - Uitbreiding of 

wijziging van de vordering - Begrip. 
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De vordering die door een belasting
plichtige wordt geformuleerd in zijn con
clusie voor het hof van beroep, waarbij 
een voorziening tegen een beslissi.ng van 
de directeur van de belastingen aanhan
gig is, is geen nieuwe vordering wanneer 
die vordering virtueel in de oorspronke
lijke vordering was begrepen. (Artt. 807 
en 1042 Ger.W.) 

23 januari 1992 465 

2. - Burgerlijke zaken Uitbreiding 
- Wijziging - Art. 807 Ger. W. - Feit of 
akte in de dagvaarding aangevoerd -
Be grip. 

Art. 807 Ger.W. wordt juist toegepast 
door de rechter die de bij conclusie inge
stelde vordering betreffende de vereffe
ning van exploitatierekeningen tussen de 
partijen voor een periode die aan de ver
deling voorafgaat, ontvankelijk ver
klaart, na te hebben vastgesteld dat die 
conclusie op feiten en akten berust die 
werden aangevoerd in de dagvaarding, 
waarin, als oorsprong van het geschil, 
melding werd gemaakt van de akte van 
verdeling van de goederen uit de nala
tenschap van de ouders van de partijen, 
en waarin bijgevolg de aan de verdeling 
voorafgaande staat van onverdeeldheid 
werd aangevoerd. 

21 mei 1992 902 

3. - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Hoger beroep - Burger
lijke 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.) 

23 december 1992 1467 

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.) 

23 december 1992 1467 

0 

ONAANTASTBARE BEOORDE-
UNG DOOR DE FEITENRECH
TER 

1. - Burgerlijke zaken - Arbeidsre
glement - Gebruik. 

Het Hof is niet bevoegd om de beteke
nis en de draagwijdte van een arbeidsre
glement en een in de onderneming gel
dend gebruik te bepalen; het staat uit
sluitend de feitenrechter te oordelen of 
het gebruik strijdig is met het arbeidsre
glement. 

14 oktober 1991 149 

2. - lnkomstenbelastingen Aan-
slagprocedure - Aanslagtermijnen. 

De belasting of de aanvullende belas
ting op de inkomsten mag worden vast
gesteld, zelfs nadat de in art. 259 W.I.B. 
bepaalde termijn is verstreken, onder 
meer ingeval bewijskrachtige gegevens 
uitwijzen dat belastbare inkomsten niet 
werden aangegeven in de loop van vijf 
jaar v66r het jaar waarin de administra
tie kennis krijgt van die gegevens; het 
rechtscollege waarbij de betwisting aan
hangig is, stelt, aan de hand van de ge
gevens van de zaak, in feite vast op wel
ke datum het bestuur van de bewijs
krachtige gegevens kennis heeft gekre
gen. (Art. 263, § 1, 4°, W.I.B.) 

21 november 1991 258 

3. - Verschillende feiten - Verjaring 
van de strafvordering - Laatste feit -
Datum. 

Bij ontstentenis van enige conclusie 
dienaangaande beoordeelt de feitenrech
ter in feite de datum waarop het laatste 
feit, dat een enkel misdrijf oplevert, is 
gepleegd en te rekenen waarvan de ver
jaring van de strafvordering begint te lo
pen. 

18 december 1991 355 

4. - Strafzaken - Proces-verbaal met 
bewijskracht tot het tegendeel is bewe
zen - Onaantastbare beoordeling van de 
wettelijke bewijswaarde van het tegen
bewijs. 

Krachtens art. 62, eerste lid, Wegver
keerswet stellen de ambtenaren en be
ambten van de overheid, door de rege
ring aangesteld om toezicht te houden op 
de uitvoering van die wet, de overtreding 
van die wet en van de reglementen be
treffende de politie over het wegverkeer 
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vast door processen-verbaal die bewijs 
opleveren zolang het tegendeel niet is 
bewezen; de waarheid van de door de 
verbalisant persoonlijk, binnen de per
ken van die wettelijke opdracht, regel
matig gedane materiele vaststellingen 
moet door de rechter worden aangeno
men zolang de belanghebbende partij de 
onjuistheid van die vaststellingen niet 
heeft aangetoond; wanneer het tegenbe
wijs wordt ondernomen, beoordeelt de 
rechter op onaantastbare wijze de be
wijswaarde van die gegevens. 

15 januari 1992 427 

5. - Strafzaken - Wegverkeer -
Vaststellingen, door de verbalisant ge
daan met behulp van een toestel - On
aantastbare beoordeling van de wette
lijke bewijswaarde van die vaststellin
gen. 

Geen enkele wettelijke of verordenen
de bepaling verbiedt de ter plaatse aan
wezige verbalisant een toestel te gebrui
ken om de snelheid van een voertuig 
vast te stellen; bij betwisting staat het 
aan de bodemrechter voor elk geval af
zonderlijk de wettelijke bewijswaarde te 
beoordelen van de vaststellingen die met 
behulp van een dergelijk toestel zijn ge
daan; zodanige beoordeling, als zij van 
feitelijke aard is, is onaantastbaar. 

15 januari 1992 427 

6. - Strafzaken - Samenloop -
Meerdaadse - Eenheid van opzet. 

De rechter oordeelt in feite en derhal
ve op onaantastbare wijze of de feiten 
waarvan hij kennis neemt en die waar
voor een vroegere beslissing een straf 
heeft opgelegd, deel uitmaken van een 
en dezelfde strafbare gedraging. 

4 februari 1992 514 

7. - Burgerlijke zaken Verbintenis 
- Resultaats- of inspanningsverbintenis. 

De rechter oordeelt in feite of een ver
bintenis een resultaats- of een inspan
ningsverbintenis is; dit oordeel is in cas
satie onaantastbaar. 

7 februari 1992 529 

8. - Bescherming van de maatschap
plj - Internering. 

De feitenrechter oordeelt op onaantast
bare wijze of de beklaagde al dan niet in 
een ernstige staat van geestestoornis · of 
van zwakzinnigheid verkeert die hem on
geschikt maakt tot het controleren van 
zijn daden en of hij een gevaar oplevert 
voor zichzelf en voor de maatschappij. 

2 juni 1992 936 

9. - Strafzaken - Noodzaak of raad
zaamheid van een gevraagde heropening 
van de debatten. 

De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze de noodzaak of de raad
zaamheid van een door een partij aange
vraagde heropening van de debatten en 
hij is niet verplicht zijn beslissing de de
batten niet te heropenen met redenen te 
omkleden. 

2 juni 1992 936 

10. - Samenloop Eendaadse sa-
menloop - Eenheid van opzet. 

De feitenrechter oordeelt op onaantast
bare wijze in feite of verschillende feiten 
wegens eenheid van opzet een enkel 
strafbaar feit opleveren. (Art. 65 Sw.) 

29 september 1992 1148 

11. - Ongeval - Fouten van twee par
tijen - Verdeling van de aansprakelijk
heid. 

De rechter beoordeelt op onaantastba
re wijze de ernst van de respectieve fou
ten van de bij een ongeval betrokken 
partijen en bepaalt op grond daarvan ie
ders aansprakelijkheid voor de door het 
ongeval veroorzaakte schade, maar het 
Hof van Cassatie gaat na of de door de 
rechter op onaantastbare wijze vastge
stelde feiten de gevolgen wettigen die hij 
er in rechte uit afleidt, met name of die 
gevolgtrekkingen noch het wettelijk be
grip fout noch dat van oorzakelijk ver
band miskennen. (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

8 oktober 1992 1177 

12. - Wegverkeer Maneuver -
Niet voorzienbare hindernis. 

De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze of een maneuver, ingevol
ge de omstandigheden waarin het ge
beurt, een niet voorzienbare hindernis 
kan vormen. 

8 december 1992 1393 

13. - Burgerlijke rechtsvordering -
Ontvankelijkheid - Door een misdriji 
benadeeld persoon. 

De burgerlijke rechtsvordering kan 
voor de strafrechter worden ingesteld 
door een ieder die beweert zelf te zijn 
benadeeld door het misdrijf waarvoor de 
strafvordering is ingesteld, wat door de 
rechter in feite wordt beoordeeld. (Art. 
63 Sv.; artt. 3 en 4 wet 17 april 1878.) 

16 december 1992 1441 
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ONDERNEMINGSRAAD EN VEI
LIGHEIDSCOMITE 

1. - Verkiezing - Kiezers - In een 
beschutte werkplaats tewerkgestelde 
werklozen. 

De moeilijk te plaatsen werklozen die 
met toepassing van art. 17lbis Werkloos
heidsbesluit tewerkgesteld zijn in een 
beschutte werkplaats, zijn gebonden 
door een arbeidsovereenkomst; zij moe
t~n der~alve worden opgenomen op de 
klezershJsten voor de sociale verkiezin
gen. (Art. 13 K.B. 18 okt. 1990.) 

2 december 1991 293 

2. - Beschermde werknemer - Ont
slag wegens economische of technische 
redenen - Raadpleging van het paritair 
comite - Ontslag van aile werknemers 
ingevolge een rechterlijke beslissing -
Vonnis van faillietverklaring. 

De werkgever, de curator van een fail
lissem~~t en de vereffenaar van een ge
rechtehJk akkoord zijn niet gehouden 
het paritair comite te raadplegen alvo
rens een beschermde werknemer wegens 
economische of technische redenen te 
ontslaan, wanneer zij ingevolge een 
rechterlijke beslissing, verplicht zijn aile 
wer~nemers gelijkelijk en terzelfder tijd 
of bmnen een zeer korte termijn te ont
slaan, zo~at discriminatie uitgesloten is; 
e~n vonms van faillietverklaring is op 
z1ehze~~ geen rechterlijke beslissing 
waarblJ de curator ervan wordt vrijge
steld het paritair comite te raadplegen. 
(A7t. 21, § 2, Bedrijfsorganisatiewet; art. 
1bls, § 2, Gezondheid en Veiligheidswet· 
art. 2, § 1, wet van 19 maart 1991 en art: 
26 Arbeidsovereenkomstenwet.) 

24 februari 1992 593 

3. - Verkiezingen Technische be-
drijfseenheid - Samenvoeging van ver
schillende juridische entiteiten - Econo
mische en sociale criteria - Beoordeling 
- Tijdstip. 

Wanneer de arbeidsrechtbank op het 
beroep waarin is voorzien de technische 
bedrijfs.~enheid dient te o::Uschrijven, be
hoeft ZlJ haar onderzoek niet te beper
ken tot de economische en sociale gege
vens bestaande op de 35e dag die de 
aanplakking voorafgaat van het bericht 
waarin de datum van de verkiezingen 
voor de ondernemingsraad wordt aan
~ekondigd. (Art. 14, § 1, Bedrijfsorganisa
hewet; artt. 7, 8 en 9 K.B. van 18 okt. 
1990.) 

24 februari 1992 596 

4. - Verkiezing - Verkiesbaarheids
vereisten - Tewerkstelling - Schorsing 
van de arbeidsovereenkomst - Arbeids
ongeschiktheid. 

De periodes van schorsing van de ar
bei~sove~eenkoms~ wegens arbeidsonge
sch1kthe1d komen m aanmerking voor de 
vaststelling van de duur van de tewerk
stelling van zes maanden die vereist is 
om verkiesbaar te zijn als personeelsaf
gevaardigde in de ondernemingsraad. 
(Art. 19, eerste lid, 3°, en tweede lid, Be
drijfsorganisatiewet.) 

2 maart 1992 631 

5. - Beschermde werknemer - Kan
didaat bij de verkiezing - Eerste kandi
datuur - Aanvang van de bescherming. 

De kandidaat bij de verkiezingen voor 
de ondernemingsraad en het veiligheids
comite geniet de bijzondere bescherming 
tegen ontslag, niet vanaf de indiening 
van de kandidatenlijst, maar vanaf de 
dertigste dag v66r de aanplakking van 
het bericht dat de verkiezingsdatum 
vaststelt. (Artt. 21, §§ 3 en 4, Bedrijfsor
ganisatiewet en 1bis, §§ 3 en 4, Gezond
heid en Veiligheidswet.) 

30 maart 1992 735 

6. - Verkiezing - Verkiesbaarheid -
Ontslagen kandidaat- Tewerkstellings
voorwaarde - Tijdstip waarop de voor
waarde vervuld moet zijn. 

Om de bijzondere bescherming tegen 
ontslag te genieten, vanaf de dertigste 
dag v66r de aanplakking van het bericht 
dat de verkiezingsdatum vaststelt, moet 
de ontslagen kandidaat bij de verkiezin
gen voor de ondernemingsraad en het 
veiligheidscomite aan de verkiesbaar
heidsvoorwaarde van zes maanden te
werkstelling voldoen op het ogenblik van 
het ontslag. (Artt. 19, eerste lid, 3o, en 21, 
§ 4, eerste lid, Bedrijfsorganisatiewet en 
1, § 4, b_-bis, eerste lid, 3°, en 1bis, § 4, 
eerste hd, Gezondheid en Veiligheids
wet.) 

30 maart 1992 735 

7. - Verkiezingen - Technische Be
drijfseenheid - Beslissing van de werk
gever - Beroep - Termijn - Begrip. 

Het beroep bij de arbeidsrechtbank te
gen de beslissing aangaande de samen
voeging van meerdere juridische entitei
ten in technische bedrijfseenheden en 
tevens het aantal technische bedrijfseen
heden of juridische entiteiten waarvoor 
organen moeten worden opgericht, moet 
door de betrokken representatieve werk
nemersorganisatie worden ingesteld bin-
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nen de voorgeschreven reglementaire 
termijn, ook al werd die beslissing haar 
niet tijdig door de werkgever ter kennis 
gebracht, en zonder rekening te houden 
met het tijdstip waarop zij van die be
slissing werkelijk kennis heeft gekregen. 
(Artt. 8 en 9 K.B. van 18 okt. 1990.) 

6 april 1992 754 

8. - Beschermde werknemers - Ont
slag - Economische of technische rede
nen - Begrip. 

Wanneer het ontslag van een perso
neelsafgevaardigde in een veiligheidsco
mite het gevolg is van de sluiting van 
een verlieslatende afdeling van het be
drijf, mag de rechter de financieel-econo
mische verantwoording van de sluiting 
en van de technische omschakeling van 
de dienstverlening niet beoordelen om te 
beslissen of de werknemer om economi
sche of technische redenen is ontslagen. 
(Art. 1bis, § 2, eerste lid, Gezondheid en 
Veiligheidswet.) 

4 mei 1992 828 

9. - Beschermde werknemer - Ont
slag om economische of technische rede
nen - Faillissement - Ontslag - Be
grip - Curator - Raadpleging van het 
paritair comite. 

I.v.m. de ondernemingsraad en het vei
ligheidscomite geldt als ontslag van een 
beschermde werknemer om economische 
of technische redenen niet alleen de 
beiHndiging van de overeenkomst door 
de werkgever, maar ook de ontbinding 
van de overeenkomst door de curator in 
het faillissement; de curator die derwijze 
beschermde werknemers wil ontslaan, 
moet dus, in de regel, vooraf het bevoegd 
paritair comite raadplegen. (Art. 21, § 2, 
Bedrijfsorganisatiewet; art. 1bis, § 2, Ge
zondheid en Veiligheidswet; art. 2, § 1, 
wet 19 maart 1991.) 

15 juni 1992 974 

10. - Beschermde werknemer - Ont
slag om economiscl1e of technische rede
nen - Raadpleging van het paritair co
mite - Ontslag van alle werknemers 
ingevolge een rechterlijke beslissing -
Rechterlijke beslissing - Begrip. 

De werkgever, de curator van een fail
lissement en de vereffenaar van een ge
rechtelijk akkoord zijn niet gehouden 
het paritair comite te raadplegen alvo
rens een beschermde werknemer om 
economische of technische redenen te 
ontslaan, wanneer zij ingevolge een 
rechterlijke beslissing verplicht zijn alle 
werknemers gelijkelijk en terzelfder tijd 
of binnen een zeer korte termijn te ont-

slaan, zodat discriminatie uitgesloten is; 
die rechterlijke beslissing moet hen 
evenwel in rechte verplichten en zich 
niet ertoe beperken omstandigheden te 
vermelden die door de arbeidsrechtbank 
moeten worden beoordeeld ten einde 
eruit af te leiden, dat, volgens de ar
beidsrechtbank, de werkzaamheden van 
de onderneming onmiddellijk moeten 
worden stopgezet, zodat zij haar eigen 
beoordeling in de plaats stelt van die van 
de rechter die de rechterlijke beslissing 
heeft gewezen en waarop zij steunt. (Art. 
21, § 2, Bedrijfsorganisatiewet; art. 1bis, 
§ 2, Gezondheid en Veiligheidswet en art. 
2, § 1, wet 19 maart 1991.) 

15 juni 1992 974 

11. - Verkiezing - Voordracht van 
kandidaten - Beroep - K.B. 18 okt. 
1990, art. 37 - Draagwijdte. 

Art. 37 K.B. 18 okt. 1990, dat het be
roep tegen de voordracht van de kandi
daten voor de sociale verkiezingen re
gelt, vindt toepassing op alle betwistin
gen betreffende de geldigheid van een 
kandidatuur en de samenstelling van de 
kandidatenlijsten. 

22 juni 1992 1016 

12. - Verkiezing Voordracht van 
kandidaten - Vordering van de werkge
ver tot schrapping van de kandidatenlijst 
- Termijn. 

De vordering van de werkgever om 
een kandidaat voor de sociale verkiezin
gen van de kandidatenlijst te schrappen, 
moet worden ingediend binnen de ter
mijn bepaald bij art. 37 K.B. 18 okt. 1990. 

22 juni 1992 1016 

13. - Verkiezing- Intrekking van de 
kandidaturen - Stopzetting van de kies
verrichtingen - Bevoegdheid van het 
stembureau. 

Het stembureau beslist geldig dat de 
kiesverrichtingen voor de verkiezing van 
de personeelsafgevaardigden in het vei
ligheidscomite worden stopgezet, wan
neer alle voorgedragen kandidaten hun 
kandidatuur hebben ingetrokken en in 
hun vervanging niet is voorzien. (Artt. 36 
en 46 K.B. 18 okt. 1990.) 

22 juni 1992 1021 

14. - Verkiezingen - Verkiesbaarheid 
- Plaats - Tewerkstelling in de tech
nische bedrijfseenheid waar de kandi
daat wordt voorgedragen. 

Om verkiesbaar te zijn voor de onder
nemingsraad of het veiligheidscomite 
van een van de technische bedrijfseenhe
den die ressorteren onder dezelfde juri-
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dische entiteit, moet de kandidaat te
werkgesteld zijn in de technische be
drijfseenheid waarin hij wordt voorge
dragen. (Art. 14, § 1, tweede lid, Bedrijfs
organisatiewet; art. 1, § 4, b, 1, tweede 
lid, lo, wet van 10 juni 1952.) 

14 september 1992 1101 

15. - Beschermde werknemers -
Ontslagvergoeding - Vergoeding be
paald in art. 21, § 7, eerste lid, Jo, Be
drijfsorganisatiewet - Recht - Verko
zen kandidaat - Geen ondernemings
raad opgericht. 

De werknemer die als personeelsafge
vaardigde in de ondernemingsraad is 
verkozen en die onregelmatig ontslagen 
is maar niet is herplaatst, heeft het recht 
op de vergoeding bepaald in art. 21, § 7, 
eerste lid, 1°, Bedrijfsorganisatiewet, 
wanneer de ondernemingsraad niet moet 
worden opgericht. 

19 oktober 1992 1212 

16. - Verkiezingen - Lijst van de 
voorgedragen kandidaten - Wijziging 
door de representatieve werknemersor
ganisatie - Termijn - Toepassingsge
bied. 

Tot het verstrijken van de termijn van 
zes dagen, als bepaald bij art. 35, tweede 
lid, K.B. 18 old. 1990, mag de representa
tieve werknemersorganisatie die de kan
didaten heeft voorgedragen, de lijst van 
voorgedragen kandidaten wijzigen als zij 
oordeelt dat zulks aangewezen is; op dat 
recht om de lijst van voorgedragen kan
didaten te wijzigen staat geen enkele be
perking. 

26 oktober 1992 1242 

17. - Verkiezingen Kandidaat -
Ontslag - Voordracht - Beroep - Be
slissing - Onrechtmatige kandidatuur 
- Wettigheid. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing van de rechter die, aileen op 
grand van een feitelijke beoordeling van 
de redenen voor het ontslag van een 
werknemer door de werkgever, oordeelt 
dat de kandidatuur van die werknemer 
voor de sociale verkiezingen is voorge
dragen om het ontslag te dwarsbomen 
en dat zij onrechtmatig is. (Art. 183 
B.W.) 

26 oktober 1992 1242 

18. - Verkiezingen Gerechtelijke 
procedure - Beroep tegen de verkiezin
gen - Identiteit en adres van de betrok
ken partijen - Neerlegging ter griffie in 
limine litis - Nalatigheid - Gevolg. 

Wanneer de eisende partij de identiteit 
en het volledig adres van aile betrokken 
partijen niet in limine litis ter griffie 
neerlegt, leidt dat, t.a.v. de betrokken 
partijen die regelmatig in de zaak zijn 
opgeroepen, op zichzelf niet tot niet-ont
vankelijkheid van het beroep tegen de 
verkiezingen voor de ondernemingsraad 
of het veiligheidscomite. (Art. 80, 3°, K.B. 
18 old. 1990.) 

26 oktober 1992 1249 

19. - Verkiezingen Gerechtelijke 
procedure - Beroep tegen de verkiezin
gen - Identiteit en adres van de betrok
ken partijen - Neerlegging ter griffie in 
limine litis - Nalatigheid - Ambt van 
de rechter. 

Het staat aan de rechter, waarbij een 
beroep tegen de verkiezingen voor de on
dernemingsraad of het veiligheidscomite 
aanhangig is, om uitspraak te doen over 
de geschillen tussen de partijen over de 
hoedanigheid van de personen en organi
saties waarvan de identiteit en het adres 
niet ter griffie zijn neergelegd, en, in 
voorkomend geval, te bevelen dat de ei
sende partij de procedure moet regulari
seren ten einde de naar zijn oordeel be
trokken partijen behoorlijk te kunnen 
oproepen. (Artt. 80 en 81 K.B. 18 okt. 
1990.) 

26 oktober 1992 1249 

ONDERWIJS 
1. - Leel'kracht getroffen door een on

geval veroorzaakt door de schuld van 
een derde - Periodes van afwezigheid 
- Weddetoelagen uitbetaald door de 
Staat - Substitutie in de rechten van de 
getroffene - Vereisten. 

W anneer een personeelslid van het ge
subsidieerd onderwijs, die getroffen is 
door een ongeval veroorzaakt door de 
schuld van een derde, de Staat niet in 
zijn rechten heeft doen treden tegen 
hem die het ongeval heeft veroorzaakt, 
kan de Staat de wettelijke indeplaatsstel
ling niet aanvoeren om, van de verzeke
raar van hem die het ongeval heeft ver
oorzaakt, de terugbetaling te verkrijgen 
van de weddetoelagen die, ingevolge een 
statutaire verplichting, voor de aan het 
ongeval te wijten periodes van afwezig
heid aan de getroffene zijn betaald. (Art. 
1251, 3° B.W.; art. 18 K.B. 15 jan. 1974.) 

19 september 1991 69 

2. - Leerplicht - Mindel'jarige van 
vreemde nationaliteit - Personeel sta
tuut. 
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In de regel is het personeel statu.ut 
van de minderjarige met vreemde natw
naliteit van toepassing inzake leerplicht 
en derhalve inzake arbeid en werkloos
heid. (Art. 1 wet van ~9 juni 1983; ~rt. 
144 Werkloosheidsbeslmt; art. 6 Arbelds
wet.) 

25 november 1991 264 

3. - Universitair onderwijs Gesub-
sidieerde universitaire instellingen -
Personeelsstatuut - Draagwijdte. 

Het statuut van het in art. 41 wet 27 
juli 1971 bedoelde personee~ van. d~ d~or 
de Staat gesubsidieerde umvers1ta1re m
stellingen mag afwijken van de Vakan
tiewet, in zoverre die afwijkingen nodig 
zijn om het statuut gelijkwaardig te rna
ken aan dat van het personeel van de 
universitaire instellingen van de Staat. 

7 september 1992 1074 

4. - Universitair onderwijs - Gesub
sidieerde universitaire instelling - Per
soneel bedoeld in art. 41 wet 27 juli 1971 
- Aard van de dienstbetrekking. 

De door de Staat gesubsidieerde uni
versitaire instelling is met het personeel 
bedoeld in art. 41 wet 27 juli 1971 ver
bonden door een arbeidsovereenkomst, 
ook al heeft zij overeenkomstig dit arti
kel een statuut voor dat personeel opge
maakt. 

30 november 1992 1365 

5. - Universitair onderwijs Gesub-
sidieerde universitaire instelling - Bij
drageplicht tegenover de sociale-zeker
heidsinstelling - Personeel bedoeld in 
art. 41 wet 27 juli 1971. 

De door de Staat gesubsidieerde uni
versitaire instelling is verplicht de aan 
de sociale-zekerheidsinstelling verschul
digde bijdragen te betalen voor het per
soneel bedoeld in art. 41 wet 27 juli 1971, 
ook al heeft zij overeenkomstig dit arti
kel een statuut voor dat personeel opge
maakt. 

30 november 1992 1365 

6. - Universitair onderwijs Gesub-
sidieerde universitaire instelling - Per
soneelsstatuut - Draagwijdte. 

Het statuut van het in art. 41 wet 27 
juli 1971 bedoelde personeel van de door 
de Staat gesubsidieerde universitaire in
stelling mag afwijken van de sociale wet
ten die de rechtsbetrekkingen tussen bei
de partijen regelen, in zoverre die afwij
kingen nodig zijn om de wettelijk vereis
te gelijkwaardigheid te bereiken; het kan 
niet afwijken van de dwingende wetsbe
palingen die de verplichtingen van de 

universitaire instelling tegenover de so
ciale-zekerheidsinstelling regelen. 

30 november 1992 1365 

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 
1. - Kamer van inbeschuldigingstel

Jing - Arrest dat het verzet van de bur
gerlijke partij tegen een beschikking van 
buitenvervolgingstelling afwijst - Ver
plichte veroordeling van de burgerlijke 
partij tot schadevergoeding - Draag
wijdte. 

De kamer van inbeschuldigingstelling 
is ertoe verplicht de burgerlijke par~ij, 
die bij haar verzet tegen een beschlk
king van buitenvervolgingstelling in het 
ongelijk wordt gesteld, tot schadevergoe
ding te veroordelen, zowel wanneer het 
verzet niet ontvankelijk wordt verklaard 
als wanneer het ongegrond wordt bevon
den; daaraan doet niet af dat de burger
lijke partij bij haar aanvankelijke par
tijstelling geen verdachte heeft aange
duid en die verdachte slechts naderhand, 
te weten in de loop van de procedure 
voor de kamer van inbeschuldigingstel
ling, aangewezen en ge'identificeerd 
werd. (Art. 136 Sv.) 

12 november 1991 232 

2. - Onderzoeksrechter Vordering 
tot onderzoek van het O.M - Bevoegd
heid om te onderzoeken - Voorwerp 
van het onderzoek. 

De onderzoeksrechter is slechts be
voegd om te onderzoeken wegens de fei
ten die het voorwerp uitmaken van en 
kunnen begrepen worden in de vorde
ring van de procureur des Konings en de 
daarbij horende stukken. 

31 maart 1992 743 

3. - Onderzoeksrechter optredend bui
ten zijn arrondissement - Vermelding 
van de hiertoe vereiste ernstige en drin
gende omstandigheden. 

Art. 62bis, tweede lid, Sv. vereist niet 
dat, wanneer de onderzoeksrechter 
krachtens die wetsbepaling buiten zijn 
arrondissement een onderzoeksdaad ver
richt of laat verrichten, in de stukken 
dienaangaande melding wordt gemaakt 
van die wetsbepaling of van de erin be
doelde ernstige en dringende omstandig
heden. 

12 mei 1992 845 

4. - Gerechtelijk onderzoek - Vorde
ring van het openbaar ministerie -
Vorm. 
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De wet bepaalt geen bijzondere vorm
voorschriften voor de vordering van het 
openbaar ministerie waardoor een ge
rechtelijk onderzoek bij de onderzoeks
rechter wordt aanhangig gemaakt; we
gens het schriftelijk karakter van het 
gerechtelijk onderzoek moet evenwel die 
vordering gedagtekend zijn en genaam
tekend door het openbaar ministerie; die 
substantiele vormvereisten staan niet in 
de weg dat het openbaar ministerie de 
onderzoeksrechter mondeling vordert, 
terwijl het bescheid dat bet instrumen
tum van die vordering uitmaakt, nadien 
schriftelijk wordt opgesteld. 

26 mei 1992 912 

5. - Onderzoek dat ]anger dan zes 
maanden duurt - Verslag aan de kamer 
van inbeschuldigingstelling- Maatregel 
van inwendige aard. 

De niet-nakoming van de bij art. 
136bis Sv. opgelegde verplichting om aan 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
verslag uit te brengen wanneer een on
derzoek !anger dan zes maanden duurt, 
heeft geen enkele sanctie tot gevolg en 
leidt evenmin tot invrijheidstelling van 
de gehechte verdachte. 

10 juni 1992 958 

6. - Milieurecht - Eerlijke behande
ling van de zaak - Ambtenaren van 
0. V.A.M - Getuige a charge. 

De wapengelijkheid tussen partijen 
wordt niet miskend en de ambtenaren 
van O.V.A.M. treden niet op als getuige a 
charge in de zin van de bepalingen van 
het E.V.R.M. en het I.V.P.B.R. wanneer 
het strafonderzoek in milieuzaken voort
durend onder de leiding en het toezicht 
van de procureur des Konings is ge
schied en hij zich heeft laten bijstaan 
door de wettelijk daartoe bevoegde amb
tenaren van O.V.A.M. die de hoedanig
heid hebben van gerechtelijke politie en 
technisch bevoegd zijn. 

30 juni 1992 1045 

7. - Vordering tot het instellen van 
een onderzoek - Vorm. 

De wet schrijft geen bijzondere regels 
voor inzake de vordering tot onderzoek, 
waarbij het O.M. de zaak voor de onder
zoeksrechter brengt. 

30 september 1992 1151 

8. - Vordering tot het instellen van 
een onderzoek - Vorm. 

Gelet op het schriftelijk karakter van 
het gerechtelijk onderzoek moet de vor
dering tot het instellen van dat onder
zoek gedagtekend en ondertekend zijn 

door een magistraat van het O.M.; aileen 
die regels zijn substantieel; het maakt 
geen verschil dat het O.M. de zaak voor 
de onderzoeksrechter brengt door middel 
van een mondelinge vordering, als het 
instrumentum van die vordering achter
af maar bewezen wordt door een gedag
tekend en ondertekend geschrift. 

30 september 1992 1151 

9. - Vordering tot het instellen van 
een onderzoek - Vorm. 

In bepaalde omstandigheden kunnen 
de vorderingen van het O.M. tot het in
stellen van een onderzoek worden afge
leid uit de aanwezigheid van een substi
tuut-procureur des Konings op de plaats 
van de door de onderzoeksrechter geda
ne huiszoeking, en uit de handtekening 
die de genoemde magistraat van het 
O.M. heeft aangebracht op het bij het be
zoek ter plaatse opgemaakte proces-ver
baal, dat de datum en het uur aangeeft 
waarop die daad is verricht. 

30 september 1992 1151 

10. - Vordering tot het instellen van 
een onderzoek - Vorm. 

Onwettig is het arrest dat de aanhan
gigmaking van de zaak bij de onder
zoeksrechter afleidt uit de aanwezigheid 
van een substituut-procureur des Ko
nings op de plaats van de door de onder
zoeksrechter gedane huiszoeking, en uit 
de handtekening die door de genoemde 
magistraat van het O.M. is aangebracht 
op het bij het bezoek ter plaatse opge
maakte proces-verbaal terwijl het die 
huiszoeking anderzijds nietig acht. 

30 september 1992 1151 

11.- Parlementaire onschendbaarheid 
- Onderzoek tegen onbekenden - Par
Jementslid eventueel bij de feiten betrok
ken - Wettigheid van het onderzoek -
Vereisten. 

W anneer tegen onbekenden een onder
zoek is ingesteld wegens feiten waarbij 
eventueel, naast anderen, een parle
mentslid betrokken zou kunnen zijn, 
vormt de omstandigheid dat de aanhan
gigmaking bij de onderzoeksrechter in 
rem geschiedt, voor het O.M. geen belet
sel om, zelfs tijdens de zitting van het 
parlement en zelfs buiten het geval van 
ontdekking op heterdaad, zonder verlof 
van de Kamer waarvan het parlements
lid dee! uitmaakt, de onderzoeksrechter 
te vorderen een onderzoek in te stellen 
tegen personen die gebeurlijk mededa
der of medeplichtige zijn, voor zover ach
teraf geen enkele daad van onderzoek, 
en, derhalve, van vervolging, zonder dat 
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verlof wordt verricht t.a.v. het parle
mentslid. (Art. 45, eerste lid, Gw.) 

30 september 1992 1151 

12. - Parlementaire onschendbaarheid 
- Huiszoeking in de waning van een 
parlementslid - Wettigheid - Vereis
ten. 

Niet onwettig is de huiszoeking, die 
door een onderzoeksrechter is bevolen 
en door de politie in de woning van een 
parlementslid is uitgevoerd zonder verlof 
van de Kamer waarvan het parlements
lid deel uitmaakt, zelfs als ze gedaan 
wordt tijdens de zitting van het parle
ment en zelfs buiten het geval van ont
dekking op heterdaad, wanneer niet 
blijkt dat de met het onderzoek belaste 
magistraat het voornemen had tot ver
volging van dat parlementslid. (Art. 45, 
eerste lid, Gw.) 

30 september 1992 1151 

13. - Parlementaire onschendbaarheid 
- Onderzoek tegen onbekenden - Par
Jementslid eventueel bij de feiten betrok
ken - Arrest dat de gedane huiszoekin
gen nietig verklaart - Wettigheid -
Vereisten. 

Wanneer tegen onbekenden een onder
zoek is ingesteld wegens feiten waarbij 
eventueel, naast anderen, een parle
mentslid betrokken zou kunnen zijn, is on
wettig het arrest dat, na te hebben be
slist dat de onderzoeksrechter regelma
tig kennis had genomen van culpose 
feiten ten laste van mededaders of mede
plichtigen die geen parlementsleden wa
ren, de door de onderzoeksrechter geda
ne of gelaste huiszoekingen nietig ver
klaart wegens schending van art. 45, 
eerste lid, Gw., zonder erop te wijzen dat 
die huiszoekingen daden van onderzoek 
waren tegen een met name genoemd 
parlementslid, zonder de vaststellingen 
aan te geven op grond waarvan het be
sliste dat bij die huiszoekingen wel dege
lijk het voornemen tot vervolging van 
een parlementslid bestond en zonder aan 
te duiden om welk parlementslid het 
hier ging. 

30 september 1992 1151 

14. - Parlementaire onschendbaarheid 
- Onderzoek tegen onbekenden - On
wettige daden van onderzoek tegen een 
parlementslid - Akten enkel nietig t.a. v. 
het parlementslid. 

W anneer tegen onbekenden een onder
zoek is ingesteld en de huiszoekingen, 
die door de onderzoeksrechter bevolen 
en door de politie zijn uitgevoerd, in 
strijd met art. 45, eerste lid, Gw., daden 

van onderzoek en dus van vervolging 
blijken te zijn tegen een parlementslid, 
zijn die daden enkel t.a.v. dat parle
mentslid nietig. 

30 september 1992 1151 

15. - Rogatoire commissie Uitvoe-
ring - Procedure. 

Enkel de rogatoire commissies « strek
kende tot een huiszoeking of de inbe
slagneming van het voorwerp van het 
misdrijf of van overtuigingsstukken » 
moeten « voorafgaandelijk door de raad
kamer uitvoerbaar worden verklaard »; 
de overige rogatoire commissies uitgaan
de van de vreemde rechterlijke autoritei
ten moeten in de regel worden uitge
voerd zodra daartoe machtiging is gege
ven door de minister van Justitie. (Art. 
873 Ger.W.; art. 11 Uitleveringswet.) 

14 oktober 1992 1197 

16. - Kamer van inbeschuldigingstel
Jing - Arrest dat het verzet van de bur
gerlijke partij tegen een beschikking van 
buitenvervolgingstelling afwijst - Ver
plichte veroordeling van de burgerlijke 
partij tot schadevergoeding. 

Wanneer een burgerlijke partij, op 
haar verzet tegen een beschikking van 
buitenvervolgingstelling van de raadka
mer, in het ongelijk wordt gesteld, moet 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
haar veroordelen tot schadevergoeding 
jegens de verdachte (art. 136 Sv.), en dit 
ongeacht het al dan niet foutief karakter 
van het verzet en ongeacht de reden van 
de bevestiging van de door de raadka
mer verleende buitenvervolgingstelling. 

10 november 1992 1297 

ONDERZOEKSGERECHTEN 
1. - Kamer van inbeschuldigingstel

ling - Arrest dat het verzet van de bur
gerlijke partij tegen een beschikking van 
buitenvervolgingstelling afwijst - Ver
plichte veroordeling van de burgerlijke 
partij tot schadevergoeding - Draag
wijdte. 

De kamer van inbeschuldigingstelling 
is ertoe verplicht de burgerlijke partij, 
die bij haar verzet tegen een beschik
king van buitenvervolgingstelling in het 
ongelijk wordt gesteld, tot schadevergoe
ding te veroordelen, zowel wanneer het 
verzet niet ontvankelijk wordt verklaard 
als wanneer het ongegrond wordt bevon
den; daaraan doet niet af dat de burger
lijke partij bij haar aanvankelijke par
tijstelling geen verdachte heeft aange
duid en die verdachte slechts naderhand, 
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te weten in de loop van de procedure 
voor de kamer van inbeschuldigingstel
ling, aangewezen en ge'identificeerd 
werd. (Art. 136 Sv.) 

12 november 1991 232 

2. - Beschikking van verwijzing -
Cassatieberoep - Toetsing van het Hoi 
- Grenzen. 

Wanneer de beklaagde zich na de eind
beslissing op de strafvordering in cassa
tie voorziet tegen de beschikking van de 
raadkamer waarbij hij naar het vonnis
gerecht is verwezen, is de toetsing door 
het Hof en derhalve de middelen die het 
Hof ambtshalve zou kunnen opwerpen 
beperkt tot de formele geldigheid van de 
beschikking waarbij de zaak bij het von
nisgerecht aanhangig is gemaakt, en tot 
de regels inzake de bevoegdheid van dat 
gerecht. 

11 december 1991 329 

3. Bevoegdheden Voorlopige 
hechtenis - Handhaving - Regeling 
van de rechtspleging - Gevolg. 

Naar recht verantwoord is het arrest 
waarbij het hoger beroep van een ver
dachte tegen de beschikking van de 
raadkamer tot handhaving van diens 
voorlopige hechtenis overeenkomstig art. 
22 Wet Voorlopige Hechtenis 1990 niet 
onivankelijk wordt verklaard wegens ge
brek aan bestaansreden, wanneer de ka
mer van inbeschuldigingstelling, na erop 
te hebben gewezen dat de verdachte na 
de beroepen beschikking naar de correc
tionele rechtbank was verwezen en zijn 
voorlopige hechtenis was gehandhaafd 
bij een afzonderlijke en overeenkomstig 
art. 26, § 3, van die wet gemotiveerde be
schikking, vermeldt dat « na de beschik
king tot regeling van de rechtspleging, 
de onderzoeksgerechten onbevoegd ge
worden zijn om kennis te nemen van de 
voorlopige hechtenis (van de beklaagde), 
die derhalve over het recht beschikt om 
zijn voorlopige invrijheidstelling te vra
gen aan de vonnisgerechten ». (Artt. 22, 
26, § 3, en 27, § 1, 1°, Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990.) (Eerste en tweede 
zaak.) 

11 december 1991 334 

4. - Raadkamer Beschikking hou-
dende vaststelling dat het onderzoek niet 
volledig is - Hoger beroep van het O.M 
- Ontvankelijkheid - Belang - Begrip. 

Krachtens art. 135 Sv., dat opsommend 
en niet beperkend is, mag het O.M. ha
ger beroep instellen tegen de beschikkin
gen van de raadkamer, meer bepaald te
gen de beschikking waarin wordt vastge-

steld dat het onderzoek onvolledig is, 
mits het van een belang doet blijken; a! 
vereist het belang van het O.M., dat sa
menvalt met het belang van de maat
schappij namens welke de strafvordering 
wordt uitgeoefend, dat de wetsovertre
ding wordt gestraft, tach gebiedt het ook 
dat, bij ontstentenis van bezwaren, een 
einde wordt gemaakt aan de vervolgin
gen. 

18 december 1991 358 

5. - Uitlevering - Uitvoerbaarverkla
ring van het door de buitenlandse over
heid verleende bevel tot aanhouding -
Aard van die besliss.ing. 

De beslissing waarbij een onderzoeks
gerecht uitspraak doet over de uitvoer
baarverklaring van het door de buiten
landse overheid verleende bevel tot aan
houding is geen vonnis in de zin van art. 
97 Gw. 

3 maart 1992 632 

6. - Beslissingen inzake voorlopige 
hechtenis - Motivering. 

Art. 97 Gw. is niet van toepassing op 
de beslissingen van de onderzoeksge
rechten inzake voorlopige hechtenis. 

20 juli 1992 1050 

7. - Correctionalisering - Verzach
tende omstandigheden - Verjaring van 
de strafvordering - Vermeldingen. 

Niet regelmatig is de beslissing van 
het onderzoeksgerecht die de verjaring 
van de strafvordering voor een misdaad 
vaststelt ingevolge het aannemen van 
niet nader vermelde verzachtende om
standigheden. 

8 september 1992 1086 

8. - Beschikking van de raadkamer 
- Verwijzing van de verdachte naar de 
politierechtbank en buitenvervolgingstel
Jing voor hetzelfde feit, anders omschre
ven - Beoordeling door de feitenrechter 
van deze tegenstrijdigheid - Onbe
voegdverklaring - Regeling van rechts
gebied. 

W anneer, nadat de raadkamer een ver
dachte naar de politierechtbank heeft 
vernrezen uit hoofde van overtreding van 
het Wegverkeersreglement en tevens 
verklaard heeft dat er geen reden tot 
vervolging is wegens onopzettelijk doden 
en onopzettelijke slagen of verwondin
gen, de politierechtbank zich daarop on
bevoegd verklaart omdat die respectieve 
tenlasteleggingen een zelfde feit schij
nen uit te maken, wordt het rechtsgebied 
geregeld door vernietiging van die be
schikking van de raadkamer die niet ver-
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mocht een verdachte voor eenzelfde feit 
terzelfder tijd naar het vonnisgerecht te 
verwijzen en buiten vervolging te stellen 
en wordt de zaak verwezen naar dezelf
de raadkamer, anders samengesteld. 

29 september 1992 1146 

9. - Afwijzing van het verzet van de 
burgerlijke partij tegen een beschikking 
van buitenvervolgingstelling - Veroor
deling tot schadevergoeding - Begrip. 

Wanneer een burgerlijke partij, op 
haar verzet tegen een beschikking van 
buitenvervolgingstelling van de raadka
mer, in het ongelijk wordt gesteld, moet 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
haar veroordelen tot schadevergoeding 
jegens de verdachte (art. 136 Sv.), en dit 
ongeacht het al dan niet foutief karakter 
van het verzet en ongeacht de reden van 
de bevestiging van de door de raadka
mer verleende buitenvervolgingstelling. 

10 november 1992 1297 

10. - Regeling van de procedure -
Buitenvervolgingstelling - Burgerlijke 
partij - Verzoek om een aanvullend on
derzoek - Afwijzing - Motivering. 

Wanneer de burgerlijke partij voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling, die 
uitspraak moet doen over de regeling 
van de procedure, een verzoek indient 
om een aanvullend onderzoek, is de wei
gering van dat gerecht om een nader on
derzoek te bevelen, regelmatig gemoti
veerd en naar recht verantwoord, als het 
op grand van de gegevens die het preci
seert, beslist dat er tegen de verdachte 
geen bezwaren voorhanden zijn en dat 
de gevraagde onderzoeksverrichtingen 
niet nodig zijn om de waarheid aan de 
dag te brengen. 

18 november 1992 1317 

ONDERZOEKSRECHTER 
1. - Vordering tot onderzoek van het 

O.M - Bevoegdheid om te onderzoeken 
- Voorwerp van het onderzoek. 

De onderzoeksrechter is slechts be
voegd om te onderzoeken wegens de fei
ten die het voorwerp uitmaken van en 
kunnen begrepen worden in de verde
ring van de procureur des Konings en de 
daarbij horende stukken. 

31 maart 1992 743 

2. - Onderzoeksrechter die voordien 
als rechter in kort geding zijn mening te 

kennen heeft gegeven over de feiten -
Schending van het algemeen rechtsbe
ginsel volgens hetwelk de rechter onpar
tijdig moet zijn. 

Wanneer de onderzoeksrechter, voora
leer hij met het onderzoek in de zaak 
was belast, als rechter in kort geding 
zijn mening te kennen heeft gegeven 
over de door de burgerlijke partij aange
klaagde feiten, hebben de appelrechters 
uit de inhoud van de door die magistraat 
in kort geding gewezen beschikking wet
tig kunnen afleiden dat het latere optre
den van die magistraat als onderzoeks
rechter in de zaak bij de beklaagden 
gewettigde twijfel kon doen ontstaan aan 
zijn geschiktheid om de feiten a charge 
en a decharge te onderzoeken, en derhal
ve hebben ze wettig kunnen beslisssen 
dat geen van de stukken van het voorbe
reidend onderzoek voor hen bruikbaar 
was om zich een overtuiging te vormen 
omtrent de eventuele schuld van de be
klaagden. (Algemeen rechtsbeginsel vel
gens heiwelk de rechter onpartijdig moet 
zijn.) 

13 mei 1992 846 

ONGEOORLOOFDE 
GING 

MEDEDIN-

1. - Handelingen in strijd met eerlijk 
handelsgebruik - Vordering tot staking 
- Handelsreclame - Verwarring stich
tende gegevens - Beoordeling door de 
feitenrech ter. 

De mogelijkheid tot verwarring door 
reclame bestaat niet hierin dat de ge
bruikte gegevens overeenstemmend zijn, 
maar is het gevolg van de band die tus
sen de ondernemingen of hun produkten 
door die overeenstemming bij het pu
bliek tot wie de reclame is gericht, wordt 
gesuggereerd; uit de omstandigheid dat 
partijen duidelijk een verschillend pu
bliek aanspreken, vermocht de feiten
rechter af te leiden dat er geen verwar
ringsgevaar bestond. (Artt. 20, 3o, 54, 55b 
Handelspraktijkenwet.) 

11 oktober 1991 144 

2. - Met eerlijk handelsgebruik strij
dige daad - Begrip. 

Een verboden handelspraktijk kan 
voortvloeien uit een daad die te goeder 
trouw is gesteld. (Art. 54 Handelspraktij
kenwet.) 

31 januari 1992 504 



ONSPLITSBAARHEID 

Geding - Hoger beroep - In beroep 
komende partij - Begrip. 

Een partij die een principaal hager be
roep heeft ingesteld, ook al is dat laattij
dig, is een in beroep komende partij in 
de zin van art. 1053, tweede lid, Ger.W. 

14 februari 1992 560 

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE 

1. - Art. 11 Gw. -- Bepaling van de 
billijke vergoeding - Mogelijke schade. 

Bij het bepalen van de billijke v:~rg?e
ding waarop een watermaatschapplJ w1er 
grond, waarin de moerbuis van de water
leidingen lag, ten algemenen nutte door 
de Staat is onteigend in het belang van 
de wegen, recht heeft, vermag de rech~er 
rekening te houden met de omstandig
heid dat de Staat, door de onteigening, 
het voorheen niet bestaande recht ver
krijgt om, op grond van de wet van 17 
januari 1938, de inrichting of het plan 
van aanleg aan de waterleiding evenals 
de daarmee verband houdende werken 
te doen wijzigen op kosten van de ontei
gende, en derhalve aan de onteigende 
voorbehoud te verlenen om later een vor
dering in te leiden ten einde de geldsom 
te bepalen die het nadeel zal vergoeden 
dat de onteigende zal lijden of ~elede_n 
heeft door de mogelijke toepo.ssmg d1e 
de onteigenaar zal of heeft kunnen rna
ken van de wet van 17 januari 1938. 

17 januari 1992 438 

2. - Spoedprocedure - Art. 8, tweede 
lid, Onteigeningswet - Vonnis niet vat
baar voor beroep - Begrip. 

Art. 8, tweede lid, Onteigeningswet val
gens hetwelk een vonnis waarbij het ver
zoek van de onteigenaar wordt ingewil
ligd, niet vatbaar is voor beroep, is niet 
aileen toepasselijk op de beschikking 
van het vonnis tot vaststellingen van de 
provisionele vergoedingen, maar ook ?P 
de beschikkingen inzake de regelmatlg
heid en de wettigheid van de onteige
ning. (Artt. 7 en 8, eerste en tweede lid, 
Onteigeningswet.) 

18juni 1992 988 

3. - Spoedprocedure Openbaar on-
derzoek. 

De administratieve formaliteit van het 
openbaar onderzoek, voorgeschreven 
door de wet van 27 mei 1870, dient niet 
te worden vervuld wanneer de onteige-
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ning gebeurt met toepassing van de Ont
eigeningswet van 26 juli 1962. 

21 september 1992 1125 

ONTUCHT EN PROSTITUTIE 
1. - Ontucht - Beoordeling door de 

feitenrech ter. 
De feitenrechter beoordeelt op onaan

tastbare wijze of daden, die hij bewezen 
verklaart, feiten van ontucht opleveren, 
voor zover hij aan die term, waarvan het 
begrip in de wet niet nader is omschre
ven, zijn gebruikelijke betekenis toekent. 

8 september 1992 1082 

2. - Art. 379 Sw. - Eens anders drif
ten - Begrip. 

De minderjarige, waarvan sprake is in 
art. 379 Sw., is een « ander >> in de door 
dit wetsartikel bedoelde zin. 

8 september 1992 1082 

ONTVOERING VAN EEN KIND 

Rechterlijke beslissing inzake bewaring 
van een kind - Verzoek tot herziening 
- Gelding van de eerste beslissing. 

Voor de toepassing van art. 369bis Sw. 
blijft de rechterlijke beslissing inzake 
bewaring van een kind gelden tot op het 
ogenblik dat ze wordt gewijzigd bij een 
nieuwe rechterlijke beslissing die ofwel 
bij voorraad uitvoerbaar wordt ver
klaard, ofwel in kracht van gewijsde is 
gegaan. 

21 januari 1992 456 

OPENBAAR DOMEIN 

Vergunning - Privatieve ingebruikne
ming - Aansprakelijkheid van de Staat 
- Exoneratiebeding. 

De overheid die eenzijdig het privatie
ve gebruik van het openbaar domein toe
staat, kan de grenzen van de verleende 
vergunning bepalen en, inzonderheid, bij 
het verlenen van de vergunning, haar 
aansprakelijkheid beperken ten aanzien 
van de schade die zou kunnen ontstaan 
doordat het voordeel dat de vergunning
houder uit de verleende vergunning 
haalt, tijdelijk of definitief door haar toe
doen vervalt. 

6 december 1991 315 

OPENBAAR MINISTERIE 
1. - Strafzaken - Strafvordering 

Openbaar ministerie dat aan het aanhan-
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gig strafdossier een geseponeerd straf
dossier heeft toegevoegd. 

De enkele omstandigheid dat het open
baar ministerie, ter inlichting van de 
strafrechter, aan het aanhangig strafdos
sier een geseponeerd strafdossier heeft 
toegevoegd, levert geen miskenning op 
van het recht van verdediging en doet 
geen afbreuk aan het bij art. 6.2 
E.V.R.M. bepaalde vermoeden van on
schuld. 

10 september 1991 23 

2. - Hoi van assisen Tegenwoor-
digheid van het O.M. 

De procureur-generaal bij het hof van 
beroep of zijn substituut moet de debat
ten van het hof van assisen bijwonen, 
toepassing van de straf vorderen en te
genwoordig zijn bij de uitspraak van het 
arrest; buiten diens tegenwoordigheid is 
het hof van assisen niet regelmatig sa
mengesteld. (Art. 273 Sv.) 

2 oktober 1991 116 

3. - Strafzaken - Vorderingen ter zit
ting- Art. 190 Sv. - Burgerlijke rechts
vordering. 

Wanneer het O.M. de zaak heeft sa
mengevat en zijn conclusie heeft gena
men ter zitting van de correctionele 
rechtbank, is hij krachtens art. 190 Sv. 
niet verplicht opnieuw het woord te ne
men na heropening van de debatten en 
na neerlegging van een deskundigenver
slag dat enkel op prive-belangen betrek
king heeft. 

27 november 1991 275 

4. - Burgerlijke zaken - Mededeling 
aan het openbaar ministerie - Vorde
ring betreffende de staat van personen 
- Begrip. 

Geen vordering die de staat van de 
personen betreft en waarover, krachtens 
art. 764, 1°, Ger.W., het openbaar minis
terie advies moet uitbrengen, is de vraag 
tegen wie de echtscheiding op grand van 
een feitelijke scheiding van meer dan 
vijf jaar moet worden uitgesproken. (Art. 
764, 1°, Ger.W., 232 en 306 B.W.) 

3 januari 1992 390 

5. - Cassatieberoep - Draagwijdte -
Beperking. 

De regel volgens welke het Hof, op het 
cassatieberoep van het O.M. in strafza
ken, kennis neemt van alle onwettighe
den van het bestreden arrest of vonnis, 
staat niet eraan in de weg dat het O.M. 
zijn cassatieberoep vermag te beperken 
en aan het Hof enkel de kennisneming 
opdraagt van een telastlegging waarvoor 

de feitenrechter een afzonderlijke straf 
heeft uitgesproken. (Impliciet.) 

22 januari 1992 462 

6. - Mede te delen zaken - Belas
tingzaken - Advies - Vorm. 

Het O.M. waaraan, overeenkomstig 
art. 764, eerste lid, 10°, Ger.W., kennis is 
gegeven van een zaak, kan volstaan met 
het advies dat de zaak niet mededeel
baar is aan het O.M. 

23 januari 1992 465 

7. - Belastingzaken Vordering in-
zake een geschil dat o.m. betrekking 
heeft op de opheffing van een uitvoerend 
beslag tot zekerheid van een belasting
schuld - Zaak waarvan mededeling aan 
het O.M. is vereist - Geen vermelding 
van het advies van het O.M. - Gevolg. 

De vordering inzake een geschil dat 
o.m. betrekking heeft op de opheffing 
van een uitvoerend beslag tot zekerheid 
van een belastingschuld, is een vorde
ring inzake belastingen, in de zin van 
art. 764, eerste lid, 10°, Ger.W.; derhalve 
nietig is de beslissing die uitspraak doet 
over die vordering, zonder het advies 
van het O.M. te vermelden, wanneer uit 
de stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan, niet blijkt dat het advies is ge
geven. (Artt. 764, eerste lid, 10°, en 780 
Ger.W.) 

12 maart 1992 674 

8. - 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, in de regel, 
uitspraak doet zonder bijstand van het 
O.M., ontslaat geen enkele wetsbepaling, 
noch enig algemeen rechtsbeginsel die 
rechter van de verplichting om de in art. 
764, eerste lid, Ger.W. bedoelde vorderin
gen aan het O.M. mede te delen. 

12 maart 1992 674 

9. - Strafzaken - Hoger beroep -
Vermeldingen in het arrest en in het 
proces-verbaal van de terechtzitting met 
betrekking tot de vordering van het 
openbaar ministerie - Goedgekeurde 
doorhaling in het proces-verbaal van de 
terechtzitting - Gevolg. 

De goedgekeurde doorhaling in het 
proces-verbaal van de terechtzitting van 
de vermelding « het openbaar ministerie 
wordt gehoord » heeft tot gevolg dat die 
vermelding als niet bestaande wordt be
schouwd; er is derhalve geen tegenstrij
digheid tussen die doorgehaalde vermel
ding enerzijds en de vermelding in dat 
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proces-verbaal dat het onderzoek plaats 
heeft gehad volgens de voorschriften van 
artt. 190 en 210 Sv. en de vermelding in 
het niet van valsheid betichte arrest dat 
het openbaar ministerie in zijn vorderin
gen werd gehoord anderzijds. 

16 juni 1992 980 

10. - Behandeling van de zaak in 
raadkamer - Advies in openbare te
rechtzitting gegeven - Gevolg. 

W anneer de behandeling van de zaak 
in raadkamer niet uitdrukkelijk op straf
fe van nietigheid is voorgeschreven, 
heeft de omstandigheid dat het openbaar 
ministerie zijn advies in openbare te
rechtzitting heeft gegeven, niet tot ge
volg dat de beslissing nietig is. (Art. 860 
Ger.W.) 

22 juni 1992 1012 

OPENBARE ORDE 
1. - Internationale openbare orde -

Faillissement - Schuldeisers - Gelijk
heid - Individuele tenuitvoerlegging -
Verbod. 

De gelijkheid van de schuldeisers van 
een faillissement en het daaruit voort
vloeiend verbod om enige daad van indi
viduele tenuitvoerlegging te verrichten, 
zijn regels die voor de gevestigde econo
mische en sociale orde in Belgie dermate 
wezenlijk belang hebben dat ze in Belgie 
moeten worden aangemerkt als regels 
die er van internationale openbare orde 
zijn. 

26 september 1991 92 

2. - Internationale openbare orde 
FaiJJissement - Buitenlands vonnis -
Vreemde wet - Territoriale gevolgen -
Gevolg. 

De toepassing door de Belgische rech
ter, in geval van faillissement, van regels 
die worden aangemerkt als regels van 
internationale openbare orde, onderstelt 
het bestaan van een faillissement dat ge
volgen heeft in Belgii:~; de Belgische rech
ter kan niet zonder miskenning van de 
soevereiniteit van de vreemde Staat, aan 
een buitenlands vonnis van faillietverkla
ring extraterritoriale gevolgen toekennen 
die het volgens de vreemde wetgeving 
niet heeft. 

26 september 1991 92 

3. - Arbeidsovereenkomst Verbin-
tellis voor het ]even - Verbod. 

Strijdig met de openbare orde en mits
dien nietig is het beding dat de uitoefe
ning door de werkgever van het recht tot 

eenzijdige beeindiging van de arbeids
overeenkomst, behoudens wegens drin
gende reden, onmogelijk maakt. (Art. 
1780 B.W.; art. 7 Arbeidsovereenkomsten
wet.) 

30 september 1991 108 

4. - Overeenkomst- Rechten en ver
plichtingen van partijen - Tussen par
tijen - Beding- Strijdig met de open
bare orde - Gevolg. 

De beslissing dat de bedingen van een 
overeenkomst moeten worden nietig ver
klaard omdat zij zo « enorm » zijn dat zij 
strijdig zijn met de openbare orde, wordt 
naar recht verantwoord door de rechter 
die erop wijst dat de litigieuze bedingen 
« van die aard zijn dat zij de schuldeiser 
( ... ) een voordeel zouden verschaffen dat 
helemaal niet in verhouding is tot de 
schade die uit de niet-uitvoering van de 
overeenkomst kan voortvloeien ( ... en) dat 
het voor de schuldeiser van bij de aan
vang voordeliger was dat de overeen
komst niet dan we! zou worden uitge
voerd ». (Artt. 6, 1108, 1131 en 1133 B.W.) 

28 november 1991 282 

5. - Architect - Uitoefening va11 het 
beroep - Tabel van de Orde - Weige
ring van inschrijving - Werknemer -
Arbeidsovereenkomst - Bouwkundige 
opdracht - Nietigheid van de arbeids
overeenkomst. 

De arbeidsovereenkomst inzake een 
bouwkundige opdracht is strijdig met de 
openbare orde, wanneer zij is gesloten 
met een werlmemer die zodanige op
dracht niet mag uitvoeren; in dat geval 
is de overeenkomst volstrekt nietig. (Art. 
5 Architectenwet; art. 6 B.W.) 

9 december 1991 322 

6. - Burgerlijke zaken - Regels be
treffende de ontvankelijkheid van het 
hager beroep - Regels van openbare or
de. 

De wettelijke regels inzake de ontvan
kelijkheid van het hoger beroep in bur
gerlijke zaken raken de openbare orde. 

13 december 1991 346 

7. - Arbeidsongeval - Bepalingen be
treffende vorderingen tege11over de aa11-
sprakelijke derde. 

De bepalingen van de Arbeidsongeval
lenwet betreffende de rechten die de ge
troffene of zijn rechthebbenden en de ge
subrogeerde arbeidsongevallenverzeke
raar kunnen doen gelden tegenover de 
voor het ongeval aansprakelijke derde, 
zijn niet van openbare orde of van dwin-
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gend recht. (Artt. 46 en 47 Arbeidsonge
vallenwet.) 

20 januari 1992 441. 

8. - Burgerlijke rechtsvordering -
Strafvordering en burgerlij'ke rechtsvor
dering afzonderlijk ingesteld - Schor
sing van de burgerlijke rechtsvordering. 

De regel van openbare orde krachtens 
welke de burgerlijke rechtsvordering die 
niet tezelfder tijd en v66r dezelfde rech
ters als de strafvordering wordt ver
volgd, geschorst is zolang niet definitief 
beslist is over de strafvordering, wordt 
gesteld omdat het strafvonnis, t.o.v. 
de afzonderlijk ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, gezag van gewijsde 
heeft aangaande de punten die aan de 
strafvordering en aan de burgerlijke 
rechtsvordering gemeen zijn. (Art. 4 
V.T.Sv.) 

23 maart 1992 710 

9. - Burgerlijke zaken - Opdracht 
van de deskundige - Grenzen - Over
dracht van rechtsmacht. 

Het bepaalde in art. 11, eerste lid, 
Ger.W. volgens hetwelk de rechter zijn 
rechtsmacht niet kan overdragen en dus 
aan een deskundige geen andere op
dracht kan geven dan vaststellingen te 
doen of een technisch advies uit te bren
gen, raakt de openbare orde. 

14 september 1992 1099 

10.- Bekentenis- Burgerlijke zaken 
- Miskenning van een bekentenis uit 
een akte van de rechtspleging - Open
bare orde. 

De openbare orde wordt niet aangetast 
wanneer, in burgerlijke zaken, de door 
een der partijen in een akte van de 
rechtspleging gedane bekentenis wordt 
miskend. (Artt. 1354 en 1356 B.W.) 

14 september 1992 1103 

11. - Arbeidsongeval - Bepalingen 
betreffende vorderingen tegenover de 
aansprakelijke derde. 

De bepalingen van de Arbeidsongeval
lenwet betreffende de rechten die de ge
troffene of zijn rechthebbenden en de ge
subrogeerde arbeidsongevallenverzeke
raar kunnen doen gelden tegenover de 
voor het ongeval aansprakelijke derde, 
zijn niet van openbare orde of van dwin
gend recht. (Artt. 46 en 47 Arbeidsonge
vallenwet.) 

5 oktober 1992 1166 

12. - Wet inzake de organisatie van 
de tuchtgerechten - Advocaten - Bepa
lingen die de openbare orde raken. 

De regel dat de raad van de Orde van 
Advocaten kennis neemt van de tuchtza
ken door toedoen van de stafhouder is 
van wezenlijk belang voor de rechtsbede
ling en raakt de openbare orde. (Art. 475 
Ger.W.) 

9 november 1992 1287 

OPENBARE SCHENNIS VAN DE 
GOEDE ZEDEN 

Afbeeldingen - Prenten - Strijdig 
met de goede zeden - Verkoop - Voor
raad - Openbaarheid. 

De openbaarheid is geen wezenlijk be
standdeel van het misdrijf « verkoop van 
afbeeldingen of prenten die strijdig zijn 
met de goede zeden » en van het misdrijf 
" het in voorraad hebben van zodanige 
afbeeldingen of prenten met het oog op 
de verkoop of de verspreiding ''· (Art. 
383, eerste en derde lid, Sw.) 

25 november 1992 1350 

OPENBARE WERKEN 

Wegenfonds - Werken uitgevoerd in 
opdracht van het Wegenfonds - Voor
recht van de onderaannemer - Werken 
voor rekening van de Staat - Gevolg. 

Uit de bepalingen van art. 2, § 1, eer
ste, tweede en derde lid, van de wet van 
9 aug. 1955 betreffende het Wegenfonds, 
als gew. bij de wet 5 jan. 1977, volgt dat 
de aldaar bedoelde werken aan autosnel
wegen en rijkswegen die in opdracht van 
het Wegenfonds worden uitgevoerd, voor 
rekening van de Staat worden uitge
voerd, zodat de onderaannemer die wer
ken uitvoert in opdracht van het Wegen
fonds, zich kan beroepen op het voor
recht toegekend bij de wet 3 jan. 1958 
betreffende de cessies en inpandgevin
gen van schuldvorderingen op de Belgi
sche Staat uit hoofde van werken en le
veringen. 

3 april 1992 746 

OVEREENKOMST 

HOOFDSTUK I. - Begrip, vereisten 
Afdeling 1. Begrip. 
Afdeling 2. Toestemming. 
Afdeling 3. Oorzaak. 
Afdeling 4. Voorwerp. 
Afdeling 5. Vorm. 
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HOOFDSTUK II. - Rechten en verplich-
tingen van partijen 

Afdeling 1. - Tussen partijen. 
Afdeling 2. - T.a.v. derden. 

HOOFDSTUK III. - Uitlegging 

HOOFDSTUK IV. Verbindende 
kracht, niet-uitvoering 

HOOFDSTUK V. - Einde 

HOOFDSTUK VI. Internationaal 
recht 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
BEGRIP, VEREISTEN 

Afdeling 1. - Begrip. 

Afdeling 2. - Toestemming. 

1. - Vereisten - Toestemming- Ar
beidsovereenkomst - Seculiere priester 
- Godsdienstleraar. 

Uit algemene beschouwingen over de 
verplichtingen van een seculiere priester 
tegenover zijn bisschop en over het be
ginsel van de scheiding van Kerk en 
Staat, vermag de rechter niet af te lei
den dat een seculiere priester, als gods
dienstleraar, zijn toestemming niet heeft 
kunnen geven om een arbeidsovereen
komst te sluiten met de inrichtende 
macht, die een van de bisschop onder
scheiden persoon is. (Art. 1108 B.W.; art. 
3 wet van 3 juli 1978.) 

13 januari 1992 418 

Afdeling 3. Oorzaak. 

Afdeling 4. 

Afdeling 5. 

Voorwerp. 

Vorm. 

2. - Begrip, vereisten - Vorm - Ar
beidsovereenkomst voor een bepaalde 
tljd - Schriftelijke vaststelling - Dwin
gende wetsbepaling - Bescherming -
Afstand van die bescherming - Tijdstip. 

Art. 9 Arbeidsovereenkomstenwet is 
een dwingende bepaling waarin ten gun
ste van de werknemer een bescherming 
is gevestigd waarvan hij, zolang de be
staansreden ervan aanwezig is, geen af
stand kan doen; de werknemer kan daar
van inzonderheid geen afstand doen op 
het tijdstip waarop de arbeidsovereen
komst voor een bepaalde tijd schriftelijk 
wordt vastgesteld. (Art. 6 Arbeidsover
eenkomstenwet.) 

7 december 1992 1390 

HOOFDSTUK II 
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PAR

TIJEN 

Afdeling 1. - Tussen partijen. 

3. - Rechten en verplichtingen van 
partijen - Tussen partijen - Strafbe
ding - Begrip. 

De beslissing dat bedingen die als 
« straf " worden omschreven te dezen 
geen strafbedingen zijn, wordt naar 
recht verantwoord door de rechter die 
erop wijst dat de litigieuze bedingen 
« iets anders en heel wat meer zijn dan 
de door de schuldeiser bij het sluiten 
van de overeenkomst beoogde vergoe
ding van zijn schade "· (Artt. 1152, 1226 
en 1229 B.W.) 

28 november 1991 282 

4. - Rechten en verplichtingen van 
partijen - Tussen partijen - Beding -
Openbare orde - Tegenstrijdigheid -
Gevolg. 

De beslissing dat de bedingen van een 
overeenkomst moeten worden nietig ver
klaard omdat zij zo << enorm " zijn dat zij 
strijdig zijn met de openbare orde, wordt 
naar recht verantwoord door de rechter 
die erop wijst dat de litigieuze bedingen 
« van die aard zijn dat zij de schuldeiser 
( ... ) een voordeel zouden verschaffen dat 
helemaal niet in verhouding is tot de 
schade die uit de niet-uitvoering van de 
overeenkomst kan voortvloeien ( ... en) dat 
het voor de schuldeiser van bij de aan
vang voordeliger was dat de overeen
komst niet dan wei zou worden uitge
voerd "· (Artt. 6, 1108, 1131 en 1133 B.W.) 

28 november 1991 282 

5. - Rechten en verplichtingen van 
partijen - Tussen partijen - T.a. v. der
den - Niet nakomen van de contractu
ele verbintenis - Betaling van de con
tractueel bepaalde sclwdevergoeding -
Vordering tot terugbetaling tegen een 
tussenpersoon die zijn verbintenis niet is 
nagekomen - Oorzakelijk verband tus
sen de tekortkoming van de tussenper
soon en de schade van de eisende partij 
- Beoordeling. 

W anneer een partij in een overeen
komst haar verbintenis niet is nageko
men en aan de andere partij de contrac
tueel bepaalde schadevergoeding heeft 
betaald, vermag de rechter, op de vorde
ring van de eerstgenoemde partij tot te
rugbetaling tegen een tussenpersoon die 
hij met een opdracht had gelast maar 
foutief zijn verbintenis niet had nage
leefd, in feite te oordelen dat de schade 
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van de eisende partij gedeeltelijk · niet 
het gevolg is van de tekortkoming van 
de tussenpersoon. 

20 december 1991 375 

6. - Rechten en verplichtlngen van 
partijen - Tussen partijen - Uitvoering 
te goeder trouw- Misbruik van recht
Vereisten. 

Van misbruik van recht kan er sprake 
zijn als een recht zonder redelijk en vol
doende belang wordt uitgeoefend, inzon
derheid wanneer het berokkende nadeel 
buiten verhouding is tot het door de hou
der van het recht beoogde of verkregen 
voordeel. (Art. 1134, derde lid, B.W.) 

30 januari 1992 497 

7. - Rechten en verplichtingen van 
partijen - Tussen partijen - Mogelijk
heid 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 dat recht dat zij uit de wettig aange
gane overeenkomst haalt, en niet blijkt 
dat zij er misbruik van heeft gemaakt; 
binnen die perken en gelet op de regels 
inzake de bevrijdende verjaring erkent 
het impliciet dat een partij de mogelijk
heid heeft om het haar door de overeen
komst verleende recht niet onmiddellijk 
uit te oefenen. 

20 februari 1992 583 

8. - Rechten en verplichtingen van 
partijen - Tussen partijen - Met het 
uitgeoefende recht tegenstnjdige hou
ding - Weerslag op de verbintenis van 
de tegenpartij. 

De overeenkomsten die wettig zijn 
aangegaan, strekken de partijen tot wet 
en dienen te goeder trouw zonder mis
bruik van recht te worden uitgevoerd; 
het aannemen van een houding die te
genstrijdig is met het uitgeoefende recht 
kan op zichzelf geen reden zijn om een 
wederpartij te ontslaan van de verplich
ting haar verbintenis uit te voeren. (Art. 
1134 B.W.) 

5 juni 1992 941 
Afdeling 2. - T.a.v. derden. 

9. - Rechten en verplichtingen van 
partijen - T.a. v. derden - Art. 1165 
B. W. - Draagwijdte. 

Art. 1165 B.W. verbiedt niet dat, ter be
oordeling van de gevolgen uit de niet-uit
voering van een contract, rekening wordt 

gehouden met het bestaan van een over
eenkomst tussen een van de contractan
ten en een derde, alsmede met de gevol
gen van die overeenkomst. 

20 december 1991 375 

10. - Rechten en verplichtingen van 
partijen - T.a.v. derden - Artt. 1165 
B. W. - Draagwijdte. 

Een derde kan zich op het bestaan van 
een overeenkomst en op de gevolgen er
van tussen de contracterende partijen 
beroepen als verweermiddel tegen een 
vordering die een van die partijen tegen 
hem instelt. (Art. 1165 B.W.) 

17 februari 1992 572 

HOOFDSTUK III 
UITLEGGING 

11. - Uitlegging - Door partijen ge
geven kwalificatie. 

De rechter is niet gebonden door de 
kwalificatie die partijen aan de tussen 
hen gesloten overeenkomst geven. 

7 september 1992 1077 

HOOFDSTUK IV 
VERBINDENDE KRACHT, NIET-UITVOE

RING 

12. - Verbindende kracht - Misken
ning - Begrip. 

De verbindende kracht van een over
eenkomst wordt door de rechter mis
kend, wanneer hij aan de tussen partijen 
gesloten overeenkomst niet de gevolgen 
toekent die zij, volgens de uitlegging die 
hij eraan geeft, diende te hebben. (Art. 
1134 B.W.) 

23 september 1991 83 

13. - Niet-uitvoering - Schadevergoe
ding - Omvang. 

Bij foutieve niet-nakoming van een 
contractuele verbintenis moet de door de 
schuldenaar verschuldigde schadevergoe
ding alleen omvatten hetgeen een onmid
dellijk en rechtstreeks gevolg is van het 
niet-uitvoeren van de verbintenis. (Art. 
1151 B.W.) 

20 december 1991 375 

14. - Verbindende kracht - Misken
ning - Begrip. 

De verbindende kracht van een over
eenkomst wordt door de rechter mis
kend, wanneer hij aan de tussen partijen 
gesloten overeenkomst een voorwaarde 
toevoegt welke deze niet bevat. (Art. 
1134 B.W.) 

6 januari 1992 392 
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15. - Verbintenis - Niet-uitvoering 
door de schuldenaar - Schadevergoe
ding aan de schuldeiser - Moratoire in
terest op de schadevergoeding - Vereis-
te van ingebrekestelling - Begrip. 

Wanneer de schuldenaar aan zijn 
schuldeiser te kennen heeft gegeven dat 
hij zijn verbintenis niet wil nakomen, is 
een ingebrekestelling niet meer vereist 
om moratoire interest op de aan de 
schuldeiser verschuldigde schadevergoe
ding te doen !open. (Art. 1146 B.W.) 

17 januari 1992 436 

16. - Verbindende kracht, niet-uitvoe
ring - Niet-nakoming door de beide par
tijen van hun verbintenissen - Schade
vergoeding - Omvang. 

De omstandigheid dat de beide partij
en in een wederkerige overeenkomst 
hun verbintenissen niet zijn nagekomen, 
heft hun contractuele aansprakelijkheid 
niet op en evenmin hun gehoudenheid, 
naar evenredigheid van hun aandeel in 
die aansprakelijkheid, tot vergoeding 
aan de andere partij van de schade die 
het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg 
is van hun tekortkomingen. (Art. 1149 
B.W.) 

19 maart 1992 701 

17. - Verbindende kracht - Misken
ning - Begrip. 

De verbindende kracht van een over
eenkomst wordt door de rechter niet 
miskend wanneer hij met verwijzing 
naar de gemeenschappelijke bedoeling 
van de partijen, veeleer dan naar de let
terlijke zin van de bewoordingen, aan de 
overeenkomst de gevolgen toekent die 
deze te goeder trouw ten uitvoer ge
brachte overeenkomst volgens zijn uit
legging ervan, wettig tussen partijen 
heeft. (Artt. 1134, 1135 en 1156 B.W.) 

24 september 1992 1131 

HOOFDSTUK V 
EINDE 

HOOFDSTUK VI 
INTERNATIONAAL RECHT 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

OVERHEIDSOPDRACHTEN 
KEN, LEVERINGEN, 
STEN) 

(WER
DIEN-

1. - Werken uitgevoerd in opdracht 
van een gemeente - Voorlopige opleve
ring - Gemeentelijke overheid bevoegd 

o~ de voorlopige oplevering te aanvaar
den. 

De beslissing de in opdracht van een 
gemeente uitgevoerde werken al dan 
niet voorlopig te aanvaarden is een we
zenlijk element van de Ieiding van de 
werken en behoort tot de bevoegdheid 
van het college van burgemeester en 
schepenen. (Art. 90, 6°, Gemeentewet.) 

29 november 1991 288 

2. - Gezamenlijke borgstellingen -
Vrijmaking van de borgtocht -Interest 
- Berekening. 

Bij gezamenlijke borgstelling wordt de 
interest, die aan de aannemer wordt toe
gekend wegens tardieve vrijmaking van 
de borgtocht, berekend op het bedrag dat 
hij daadwerkelijk aan de borgstellings
kas heeft gestort. (Artt. 9, § 3, en 15, § 4, 
M.B. van 10 augustus 1977.) 

4 september 1992 1068 

3. - Art. 15, § 4, ME. 10 aug. 1977 -
Interest voor achterstallige betalingen -
Toepassingsgebied. 

Interest voor achterstallige betalingen, 
als bepaald bij art. 15, § 4, M.B. 10 aug. 
1977, houdende vaststelling van de alge
mene aannemingsvoorwaarden van de 
overheidsopdrachten van werken, leve
ringen en diensten, als gewijzigd bij 
M.B. 16 dec. 1980, is eisbaar op aile door 
de administratie krachtens de overeen
komst verschuldigde betalingen. 

29 oktober 1992 1269 

p 

PAND 
1. - Warrant- Koopwaar onder war

rant - Bezit - Begrip. 
De exploitant van de handelszaak be

houdt het bezit als eigenaar van de koop
waar onder warrant; die koopwaar blijft 
tot de handelszaak behoren. 

19 november 1992 1330 

2. - Handelszaak - Warrant - Pand
houdende schuldeiser met voorrecht op 
een handelszaak - Warranthouder -
Voorrechten - Samenloop - Rang. 

Bij samenloop tussen het voorrecht 
van de pandhoudende schuldeiser op de 
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handelszaak en het voorrecht van de 
warr(J.nthouder, geldt de regel dat het 
oudste voorrecht voorrang heeft. 

19 november 1992 1330 

PARITAIR COMITE 
1. - Ressort - Criterium - Activiteit 

van de onderneming; 
Het ressort van een paritair comite 

wordt in beginsel bepaald door de 
hoofdactiviteit van de betrokken onder
neming, tenzij uit het oprichtingsbesluit 
een ander criterium blijkt, zoals de ge
wone of normale activiteit van de onder
neming. (Art. 35 C.A.O.-wet.) 

9 september 1991 17 

2. - Paritair Comite voor het Bouwbe
drijf - Ressort - Activiteit bestaande 
in het plaatsen van afsluitingen. 

Een onderneming waarvan de norma
le, zij het bijkomstige, activiteit bestaat 
in het plaatsen van afsluitingen, ressor
teert onder het Paritair Comite voor het 
Bouwbedrijf. (Art. 1 K.B. 4 maart 1975.} 

9 september 1991 17 

3. - Ressort - Criterium. 
Er bestaat geen algemeen arbeidsrech

telijk beginsel volgens hetwelk een on
derneming onder een paritair comite res
sorteert, namelijk dat van de hoofdactivi
teit van de onderneming. 

17 februari 1992 574 

PARLEMENTAIRE 
BAARHEID 

ONSCHEND-

1. - Strafvordering - Hechtenis en 
vervolging van parlementslid - Voor
waarden - Schorsing van de hechtenis 
of van de vervolgingen. 

Vervolgingen tegen of aanhouding van 
parlementsleden of personen die nadien 
parlementslid worden, zijn mogelijk bui
ten de parlementaire zittijd en kunnen 
worden voortgezet tijdens die zittijd ten
zij de Kamer schorsing vordert van de 
hechtenis of van de vervolgingen. (Art. 
45 Gw.) 

17 december 1991 353 

2. - Onderzoek tegen onbekenden -
Parlementslid eventueel bij de feiten be
trokken - Wettigheid van het onderzoek 
- Vereisten. 

Wanneer tegen onbekenden een onder
zoek is ingesteld wegens feiten waarbij 
eventueel, naast anderen, een parle
mentslid betrokken zou kunnen zijn, 

vormt de omstandigheid dat de aanhan
gigmaking bij de onderzoeksrechter in 
rem geschiedt, voor het O.M. geen belet
sel om, zelfs tijdens de zitting van het 
parlement en zelfs buiten het geval van 
ontdekking op heterdaad, zonder verlof 
van de Kamer waarvan het parlements
lid deel uitmaakt, de onderzoeksrechter 
te vorderen een onderzoek in te stellen 
tegen personen die gebeurlijk mededa
der of medeplichtige zijn, voor zover ach
teraf geen enkele daad van onderzoek 
en, derhalve, van vervolging, zonder dat 
verlof wordt verricht t.a.v. het parle
mentslid. (Art. 45, eerste lid, Gw.) 

30 september 1992 1151 

3. - Onderzoek - Huiszoeking in de 
waning van een parlementslid - Wettig
heid - Vereisten. 

Niet onwettig is de huiszoeking, die 
door een onderzoeksrechter is bevolen 
en door de politie in de woning van een 
parlementslid is uitgevoerd zonder verlof 
van de Kamer waarvan het parlements
lid deel uitmaakt, zelfs als ze gedaan 
wordt tijdens de zitting van het parle
ment en zelfs buiten het geval van ont
dekking op heterdaad, wanneer niet 
blijkt dat de met het onderzoek belaste 
magistraat het voornemen had tot ver
volging van dat parlementslid. (Art. 45, 
eerste lid, Gw.) 

30 september 1992 1151 

4. - Onderzoek tegen onbekenden -
Parlementslid eventueel bij de feiten be
trokken - Wettigheid - Vereisten. 

Wanneer tegen onbekenden een onder
zoek is ingesteld wegens feiten waarbij 
eventueel, naast anderen, een parle
mentslid betrokken zou kunnen zijn, is 
onwettig het arrest dat, na te hebben be
slist dat de onderzoeksrechter regelma
tig kennis had genomen van culpose fei
ten ten laste van mededaders of mede
plichtigen die geen parlementsleden wa
ren, de door de onderzoeksrechter geda
ne of gelaste huiszoekingen nietig ver
klaart wegens schending van art. 45, 
eerste lid, Gw., zonder erop te wijzen dat 
die huiszoekingen daden van onderzoek 
waren tegen een met name genoemd 
parlementslid, zonder de Vqststellingen 
aan te geven op grond waal"'la"(l het be
sliste dat bij die huiszoekingen we_l dege
lijk het voornemen tot vervolging van 
een parlementslid bestond en zonder aan 
te duiden om welk parlementslid het 
hier ging. 

30 september 1992 1151 
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5. - Onderzoek tegen onbekenden -
Onwettige daden van onderzoek tegen 
een parlementslid - Akten enkel nietig 
t.a. v. het parlementslid. 

W anneer tegen onbekenden een onder
zoek is ingesteld en de huiszoekingen, 
die door de onderzoeksrechter bevolen 
en door de politie zijn uitgevoerd, in 
strijd met art. 45, eerste lid, Gw., daden 
van onderzoek en dus van vervolging 
blijken te zijn tegen een parlementslid, 
zijn die daden enkel t.a.v. dat parle
mentslid nietig. 

30 september 1992 1151 

PAULIAANSE 
RING 

RECHTSVORDE-

Onroerend goed met hypotheek be
zwaard - Bedrieglijke verkoop - Beta
ling van de hypothecaire schuldvorderin
gen naar aanleiding van die verkoop -
Gevolg. 

Art. 1167 B.W. wordt geschonden door 
het vonnis dat de niet preferente schuld
eiser voor zijn mogelijkheden tot execu
tie op het met bedrieglijke benadeling 
van zijn rechten vervreemde onroerend 
goed beperkt, ook al werden naar aanlei
ding van de betwiste verkoop de hypo
thecaire schuldvorderingen die het goed 
bezwaarden, uitbetaald. 

15 mei 1992 876 

PREJUDICIEEL GESCHIL 
1. - Middel waarin een vraag wordt 

opgeworpen als bedoeld in art. 28 Bijzon
dere Wet Arbitragehof - Verplichting 
voor het Hof van Cassatie - Begrip; 

Wanneer voor het Hof van Cassatie in 
een middel een vraag is opgeworpen, als 
bedoeld in art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet 
Arbitragehof, moet het Hof, in de regel, 
het Arbitragehof verzoeken op die vraag 
uitspraak te doen. (Art. 26 Bijzondere 
Wet Arbitragehof.) 

21 november 1991 253 

2. - Arbitragehof- Hof van Cassatie 
Verplichting om een prejudiciele 

vraag te stellen - Artt. 8 en 8bis Gw. -
Sociale zekerheid - Werknemers - Bij
zondere bijdrage - Werkloosheidsverze
kering. 

Het Hof van Cassatie moet zich tot het 
Arbitragehof wenden met de vraag die in 
de tegen een cassatiemiddel opgeworpen 
grand van niet-ontvankelijkheid gerezen 
is, nl. of de in art. 70 wet van 28 dec. 
1983 bepaalde bijzondere sociale-zeker-

heidsbijdrage voor de werkloosheidsver
zekering een met de artt. 6 en 6bis Gw. 
strijdig onderscheid maakt tussen de be
lastingplichtigen die gebruik hebben ge
maakt van het hun bij art. 220bis eerste 
lid, W.I.B. verleende recht en de belas
tingplichtigen die zulks niet hebben ge
daan. (Art. 26, § 1, 3°, en § 2, Bijzondere 
Wet Arbitragehof.) 

9 december 1991 317 

3. - Arbitragehof - Rechtbanken -
Verplichting om een prejudiciele vraag 
te stellen. 

Het rechtscollege waarvan de beslis
sing vatbaar is voor voorziening in cas
satie, is er niet toe gehouden het Arbi
tragehof te verzoeken om uitspraak te 
doen op een vraag over de schending 
door een wet van de artt. 6 en 6bis Gw., 
wanneer het Arbitragehof reeds uit
spraak heeft gedaan op een vraag met 
hetzelfde onderwerp. (Art. 26, § 2, derde 
lid, 1°, Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

6 april 1992 763 

4. - Middel waarin een vraag wordt 
opgeworpen, als bedoeld in art. 28 Bij
zondere Wet Arbitragehof - Verplich
ting voor het Hof van Cassatie - Begrip. 

Uit art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitra
gehof volgt dat, wanneer een in art. 26, 
§ 1, 3°, van die wet bedoelde vraag in 
een middel voor het Hof van Cassatie 
wordt opgeworpen, dit Hof niet is vrijge
steld van de verplichting om het Arbitra
gehof te verzoeken op die vraag uit
spraak te doen, als het Arbitragehof zich 
reeds in een eerder arrest bij wijze van 
prejudici(He beslissing heeft uitgespro
ken op een vraag met hetzelfde onder
werp. 

6 april 1992 763 

5. - Arbitragehof Verplichtingen 
van het Hof van Cassatie - Grenzen. 

W anneer in een middel wordt aange
voerd dat art. 6 Gw. is geschonden door
dat de gei:nterneerde geen beroep kan in
stellen tegen de beslissing van de com
missie tot bescherming van de maat
schappij over zijn verzoek tot invrij
heidstelling op proef, terwijl het O.M. 
zulks wei kan doen, is het Hof van Cas
satie niet gehouden aan het Arbitragehof 
een prejudiciele vraag te stellen, wan
neer het de voorziening moet verwerpen 
op grond dat het middel niet de bestre
den beslissing bekritiseert. (Art. 26, § 2, 
tweede lid, Bijzondere Wet Arbitrage
hof.) 

16 december 1992 1443 
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R 

RECHTBANKEN 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Bur:gerlijke zaken 
Mdeling 1. - Algemene regels. 
Mdeling 2. - Sociale zaken, bijzondere 

regels. 
HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

- Zie : Dienstplicht 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 
Mdeling 1. - Strafvordering. 
Mdeling 2. - Burgerlijke rechtsvorde-

ring. 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Algemene begrippen - Uitspraak 
bij wege van algemene en als regel gel
dende beschikking - Beslissing gegrond 
op rechtspraak. 

De rechter die zijn oordeel laat steu
nen op de rechtspraak, zonder te zeggen 
waarom hij zich daarbij aansluit, geeft 
.aan die rechtspraak een algemene en als 
regel geldende draagwijdte en schendt 
derhalve art. 6 Ger.W. 

27 januari 1992 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Mdeling 1. - Algemene regels. 

484 

2. - Burgerlijke zaken - Algemene 
regels - Bevoegdheid van de rechter
Faillissement - Buitenlands vonnis -
Vreemde wet - Territoriale gevolgen -
Gevolg. 

De toepassing door de Belgische rech
ter, in geval van faillissement, van regels 
die worden aangemerkt als regels van 
internationale openbare orde, onderstelt 
het bestaan van een faillissement dat ge
volgen heeft in Belgie; de Belgische rech-

ter kan niet zonder miskenning van de 
soevereiniteit van de vreemde Staat, aan 
een buitenlands vonnis van faillietverkla
ring extraterritoriale gevolgen toekennen 
die het volgens de vreemde wetgeving 
niet heeft. 

26 september 1991 92 

3. - Burgerlijke zaken Algemene 
regels - Taak van de rechter - Ver
plichting uitspraak te doen over aile pun
ten van de vordering - Onderzoeks
maatregel. 

Geen punt van de vordering in de zin 
van art. 1138, 3°, Ger.W. is het verzoek 
om een onderzoeksmaatregel te bevelen. 

28 oktober 1991 192 

4. - Burgerlijke zaken - Algemene 
regels - Ontkentenis van proceshande
Jing - Vereniging met rechtspersoonlijk
heid - Vertegenwoordiging - Rechts
geldigheid van de benoeming van de 
beheerders. 

De rechter die moet beslissen of een 
vereniging wettelijk wordt vertegenwoor
digd door een bepaald aantal beheerders, 
moet onderzoeken of de beheerders die 
beweren dat een proceshandeling zonder 
hun instemming niet kan worden ge
steld, rechtgeldig zijn benoemd; hij mag 
de beslissing dat de benoemingen rechts
geldig zijn, niet laten steunen op de en
kele grond dat zij in de bijlagen tot het 
Belgisch Staatsblad werden gepubli
ceerd. (Artt. 703 en 848 Ger.W.) 

28 oktober 1991 195 

5. - Burgerlijke zaken - Algemene 
regels - Taak van de rechter - Ver
plichting uitspraak te doen over aile pun
ten van de vordering - Art. 1138, 3o, 
Ger. W: - Punt van de vordering - Be
grip. 

Geen punt van de vordering, in de zin 
van art. 1138, 3o, Ger.W., is het door een 
partij aan de rechter gedane verzoek om 
een onderzoeksmaatregel te bevelen. 

23 december 1991 382 

6. - Burgerlijke zaken - Algemene 
regels - Taak van de rechter - Ver
plichting uitspraak te doen over aile pun
ten van de vordering - Art. 1138, 3o, 
Ger. W: - Punt van de vordering - Be
grip. 

Wanneer aan de rechter wordt ge
vraagd dat hij de conclusie van een par
tij laattijdig verklaart en uit het debat 
weert, levert zulks geen vordering op in 
de zin van art. 1138, 3o, Ger.W., dat al-
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leen betrekking heeft op een gevorderde 
zaak. 

26 maart 1992 720 

7. - Burgerlijke zaken - Algemene 
regels - Rechtsmacht - Taak van de 
rechter - Bepaling van de toepasselijke 
rechtsregel - Recht van verdediging. 

De rechter heeft weliswaar tot taak de 
geldende rechtsregels toe te passen op 
de gegevens die hem door de partijen 
worden voorgelegd, maar moet daarbij 
het recht van verdediging in acht nemen; 
hij mag geen vordering afwijzen wegens 
misbruik van recht als de partijen die 
rechtsgrond niet hebben aangevoerd. (Al
gemeen beginsel inzake het recht van 
verdediging.) 

11 juni 1992 962 

8. - Burgerlijke zaken - Algemene 
regels - Beslissing waardoor de rechts
macht van de rechter over een geschil
punt is uitgeput - Nieuwe beslissing 
door dezelfde rechter - Gevolg. 

Machtsoverschrijding wordt door de 
rechter gepleegd wanneer hij uitspraak 
doet over een geschilpunt dat bij hem 
niet meer aanhangig is omdat hij reeds 
vroeger in dezelfde zaak en tussen de
zelfde partijen erover definitief uit
spraak heeft gedaan. (Art. 19, eerste lid, 
Ger.W.) 

26 juni 1992 1043 

9. - Burgerlijke zaken - Algemene 
regels- Opdracht van de deskundige -
Grenzen - Overdracht van rechtsmacht 
- Openbare orde. 

Het bepaalde in art. 11, eerste lid, 
Ger.W. volgens hetwelk de rechter zijn 
rechtsmacht niet kan overdragen en dus 
aan een deskundige geen andere op
dracht kan geven dan vaststellingen te 
doen of een technisch advies uit te bren
gen, raakt de openbare orde. 

14 september 1992 1099 

10. - Burgerlijke zaken - Algemene 
regels - Bevoegdheden van de vonnis
gerechten - Deskundigenonderzoek -
Aan de deskundige gegeven opdracht -
Overdracht van rechtsmacht. 

Het deskundigenonderzoek mag enkel 
vaststellingen of een technisch advies be
treffen; de rechter die aan de deskundige 
opdracht geeft zijn advies uit te brengen 
over de gegrondheid van de vordering 
zelf, verantwoordt zijn beslissing niet 
naar recht. (Artt. 11, eerste lid, en 962 
Ger.W.) 

14 september 1992 1099 

11. Burgerlijke zaken - Algemene 
regels- Behandeling en berechting van 
de vordering - Behandeling en berech
ting op tegenspraak - Terechtzitting -
Art. 758, tweede lid, Ger. W. - Draag
wijdte. 

Dat de rechter aan de partijen het 
recht kan ontzeggen om zelf ter terecht
zitting hun conclusies en verweermidde
len voor te dragen, stelt het appelgerecht 
evenwel niet vrij van de verplichting om, 
nadat het een partij had bevolen dat zij 
zich door een advocaat zou laten bij
staan, te antwoorden op de redenen van 
de appelakte van die partij, wanneer de
ze partij, hoewel zij geen gevolg heeft 
gegeven aan het bevel van de appelrech
ter, persoonlijk is verschenen op de te
rechtzitting waarop de zaak is behan
deld. (Artt. 758, tweede lid, en 1042 
Ger.W.) 

22 oktober 1992 1229 

12. - Burgerlijke zaken - Algemene 
regels - Bevoegdheden van de 1·echter 
- Redenen voorgedragen door de partij
en - Bevoegdheid van de rechter tot 
aanvulling ervan - Grenzen. 

De rechter kan ambtshalve de door de 
partijen voorgedragen redenen aanvullen 
wanneer hij enkel steunt op regelmatig 
aan zijn beoordeling overgelegde feiten 
en noch het voorwerp noch de oorzaak 
van de eis wijzigt. 

29 oktober 1992 1267 

13. - Burgerlijke zaken - Algemene 
regels - Oorzaak van de vordering -
Ambtshalve wijziging door de rechter. 

Wanneer de vordering steunt op het 
bestaan van een arbeidsovereenkomst 
mag de rechter de vordering niet gron
den op een statutaire rechtsverhouding. 

16 november 1992 1309 

Afdeling 2. - Sociale zaken, bijzondere 
regels. 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN - ZIE 

PLICHT 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Strafvordering. 

DIENST-

14. - Strafzaken - Correctionele 
rechtbank of politierechtbank - Be
schikking tot verwijzing - Kennisne
ming - Omvang. 

In correctionele of politiezaken strekt 
de door een onderzoeksgerecht gewezen 
verwijzingsbeschikking tot kennisne-



-149-

ming door het vonnisgerecht van de 
daarin gekwalificeerde feiten, die voor
komen in de stukken aangaande het on
derzoek of het gerechtelijk vooronder
zoek waarop de beschikking is gegrond; 
een beschikking tot verwijzing wegens 
onopzettelijk doden of onopzettelijk toe
brengen van slagen of verwondingen 
draagt aan het vonnisgerecht de kennis
neming op van alle feiten die een fout 
door gebrek aan voorzichtigheid of voor
zorg opleveren, zoals zij uit het strafdos
sier blijken of voortvloeien. 

16 oktober 1991 155 

15. - Strafzaken - Onopzettelijk toe
brengen van slagen en onopzettelijk do
den - Veroordeling - Verplichting van 
de rechter. 

Wanneer een rechter kennis neemt 
van een telastlegging « onopzettelijk do
den of onopzettelijk toebrengen van sla
gen of verwondingen », behoeft hij aan 
de beklaagde niet ambtshalve op te ge
ven welke tekortkomingen aan voorzich
tigheid of voorzorg tegen hem kunnen 
worden aangevoerd. 

16 oktober 1991 155 

16. - Strafzaken - Strafvordering -
Heromschrijving van het misdrijf - Ge
volg. 

De strafrechter, die na heromschrij
ving van het ten laste gelegde feit de be
klaagde voor het heromschreven misdrijf 
veroordeelt, kan deze voor hetzelfde feit 
zoals oorspronkelijk omschreven niet 
vrijspreken. 

3 december 1991 301 

17. - Strafzaken - Strafvordering -
Veroordeling wegens een ander misdrijf 
dan dat waarvoor de beklaagde werd 
vervolgd - Wettigheid - Voorwaarden. 

In correctionele of politiezaken is niet 
onwettig de beslissing waarbij de be
klaagde wordt veroordeeld wegens een 
ander misdrijf dan waarvoor hij werd 
vervolgd, wanneer de rechter vaststelt 
dat de oorspronkelijke en de nieuwe 
kwalificatie betrekking hebben op het
zelfde feit en de beklaagde betreffende 
de nieuwe kwalificatie verweer heeft 
kunnen voeren. 

17 december 1991 348 

18. - Strafzaken - Strafvordering -
Veroordeling om een bijdrage te betalen 
voor het Bijzonder Fonds tot Hulp aan 
de Slachtoffers van Opzettelijke Geweld
daden - Aard van die bijdrage - Gevol
gen. 

De verplichting om een bijdrage te be
talen tot financiering van het Bijzonder 
Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van 
Opzettelijke Gewelddaden bij veroorde
ling tot een criminele of correctionele 
hoofdstraf is geen straf, zodat art. 2 Sw. 
op die bijdrage niet toepasselijk is. (Art. 
29 wet 1 aug. 1985.) 

17 december 1991 348 

19. - Strafzaken - Strafvordering -
Veroordeling wegens een ander misdrijf 
dan dat waarvoor de beklaagde werd 
vervolgd - Voorwaarden. 

De veroordeling wegens ten laste ge
legde heromschreven misdrijven is on
wettig, wanneer de rechter niet ten ge
noegen van recht vaststelt dat de bewe
zen verklaarde feiten dezelfde zijn als 
die waarop de vervolging was gegrond of 
hierin begrepen was. 

17 december 1991 350 

20. - Strafzaken - Strafvordering -
Veroordeling van een beklaagde wegens 
een ander misdrijf dan datgene waar
voor hij was vervolgd - Vereisten. 

De rechter kan de beklaagde alleen 
dan veroordelen wegens een ander mis
drijf dan dat waarvoor hij werd vervolgd, 
als hij vaststelt, ofwel dat het aldus in 
aanmerking genomen feit hetzelfde is 
als dat waarop de vervolging gegrond 
was, of daarin begrepen was, en dat de 
beklaagde werd verzocht verweer te voe
ren tegen de nieuwe kwalificatie, ofwel 
dat de beklaagde vrijwillig verschenen 
was wegens het afzonderlijke, tegen hem 
in aanmerking genomen feit of hiervoor 
werd gedagvaard. 

21 januari 1992 459 

21. - Strafzaken - Hoi van assisen 
- Samenstelling - Jury. 

De bepaling van art. 119 Ger.W., val
gens welke het hof van assisen zitting 
houdt bijgestaan door een jury, betreft 
de samenstelling van de strafrechts
machten en raakt de openbare orde. 

4 februari 1992 515 

22. - Strafzaken - Strafvordering -
Omschrijving van de telastlegging -
Toevoeging. 

De strafrechter vermag geen omschrij
ving toe te voegen aan diegene die aan 
het feit werd gegeven, uitgezonderd in 
geval van aanvullende dagvaarding of 
vrijwillige verschijning in eerste aanleg. 

17 november 1992 1313 
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23. - Strafzaken - Strafvordering -
Nieuwe kwalificatie van de feiten - Ver
eisten. 

In correctionele of politiezaken maakt 
de door een onderzoeksgerecht gewezen 
beschikking tot verwijzing of de dagvaar
ding om voor het vonnisgerecht te ver
schijnen niet de daarin vervatte kwalifi
catie bij de vonnisgerechten aanhangig, 
doch de feiten zoals ze blijken uit de 
stukken van het onderzoek of het opspo
ringsonderzoek en die aan de beschik
king of de dagvaarding ten gronde lig
gen; die kwalificatie is voorlopig en het 
vonnisgerecht heeft de plicht om, mits 
het recht van verdediging wordt geeer
biedigd, aan de ten laste gelegde feiten 
hun juiste omschrijving te geven, zelfs 
indien de nieuwe omschrijving het be
staan inhoudt van andere rechtsbestand
delen dan die welke de oorspronkelijke 
omschrijving inhield. 

8 december 1992 1394 

Afdeling 2. - Burgerlijke rechtsvorde
ring. 

24. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering- Bedragen door de be
klaagde niet betwist - Toekenning van 
lagere bedragen door de rechter. 

VVanneer de bedragen van de door de 
burgerlijke partij gevorderde vergoedin
gen door de beklaagde niet worden be
twist, kan de rechter deze bedragen niet 
zonder miskenning van het principe van 
de autonomie der procespartijen vermin
deren. 

28 april 1992 816 

25. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Vordering door de 
burgerlijke partij van een in vreemde 
munt aangegeven bedrag om te zetten in 
Belgische franken - Toekenning van 
een lager bedrag aan een andere wissel
koers dan de gevorderde. 

VVanneer de burgerlijke partij tot ver
goeding van haar schade de tegenwaarde 
in Belgische franken vordert van een in 
vreemde munt uitgedrukt bedrag, om te 
zetten aan de hoogste koers op de dag 
van de betaling, kan de rechter de be
klaagde niet wettig veroordelen tot een 
deel van dat bedrag, om te zetten op ba
sis van de laatste officiele koers, vastge
steld v66r de dag van de vordering. (Art. 
1138, 2°, Ger.VV.) 

22 september 1992 1127 

26. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Verjal'ing van de 
strafvordering - Tijdig ingestelde bur-

gerlijke rechtsvordering - Bevoegdheid 
van de rechter. 

De rechter, bij wie aanhangig zijn een 
door verjaring vervallen strafvordering 
en een tijdig ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, kan enkel de strafvorde
ring vervallen verklaren, zonder de ge
grondheid van die vordering te beoorde
len, maar moet daarentegen over de 
burgerlijke rechtsvordering uitspraak 
doen en, te dien einde, de gegrondheid 
van de telastlegging nagaan en gebeur
lijk vaststellen. (Artt. 26 en 27 wet 17 
april 1878.) 

27 oktober 1992 1260 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

27. - Allerlei - Art. 6.1 E. V.R.M 
Rechterlijke instantie - Begrip. 

De regel van art. 6.1 E.V.R.M. betref
fende de onafhankelijkheid en de onpar
tijdigheid is aileen van toepassing op 
een rechterlijke instantie, die materieel 
gekenmerkt wordt door haar rechtspre
kende taak, te weten op grond van 
rechtsnormen en na een vastgestelde 
procedure uitspraak te doen over geschil
len waarvoor zij bevoegd is; die regel is 
derhalve niet toepasselijk op een raad 
van de Orde van Advocaten, die moet be
slissen over een verzoek om een raadge
vend advies. 

12 maart 1992 663 

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 
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HOOFDSTUK I 
EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE 

MENS 

1. - Art. 6.2 E. V.R.M. - Vermoeden 
van onschuld - Openbaar ministerie dat 
aan het aanhangig strafdossier een ge
seponeerd strafdossier heeft toegevoegd. 

De enkele omstandigheid dat het open
baar ministerie, ter inlichting van de 
strafrechter, aan het aanhangig strafdos
sier een geseponeerd strafdossier heeft 
toegevoegd, !evert geen miskenning op 
van het recht van verdediging en doet 
geen afbreuk aan het bij art. 6.2 
E.V.R.M. bepaalde vermoeden van on
schuld. 

10 september 1991 23 

2. - Art. 6.1 E. V.R.M. Onafhanke-
lijkheid en onpartijdigheid van de rech
ter - Rechterlijke beslissing. 

Uit de enkele omstandigheid dat een 
rechter in zijn beslissing zijn voorkeur 
laat blijken voor de stelling van een der 
partijen en zijn afkeuring voor die van 
de andere partijen kan geen schending 
van art. 6.1 E.V.R.M. worden afgeleid. 

13 september 1991 46 

3. - Art. 10.1 E. V.R.M. - Recht van 
meningsuiting - Beperkingen. 

De rechter aan wie gevraagd wordt 
sancties te nemen tegen een misbruik 
van de vrijheid van meningsuiting be
gaan ten aanzien van leden van de Rech
terlijke Macht, moet naar een rechtvaar
dig evenwicht streven tussen het belang 
van de expressievrijheid en de daarop 
van toepassing zijnde beperkingsgron
den als aangewezen in art. 10.2 E.V.R.M. 

13 september 1991 46 

4. - 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 beslissingen van een commissie tot 
bescherming van de maatschappij inzake 
een verzoek tot invrijheidstelling van 
een gei:nterneerde. 

25 september 1991 90 

5. - Art. 5.3 E. V.R.M. Voorlopige 
hechtenis - Redel~ike termijn - Vereis
ten. 

De beslissing, dat de redelijke termijn 
gedurende welke een gedetineerde ver
dachte moet worden berecht of in vrij
heid gesteld niet is overschreden, is ver
antwoord wanneer het onderzoeksge
recht zegt dat de vereisten in verband 
met de openbare veiligheid in casu bij-

zonder streng zijn, dat gelet moet wor
den op het ingewikkeld karakter van de 
aan de verdachte verweten feiten en dat 
het onderzoek noch betreffende die fei
ten noch betreffende de aan medever
dachten ten laste gelegde feiten vertra
ging heeft opgelopen. (Art. 5.3 E.V.R.M.) 

25 september 1991 91 

6. - Art. 6.1 E. V.R.M. - Eerlijke be
handeling door een onafhankelijke en 
onpartijdige rechterlijke instantie 
Strafvervolging en belastingverhoging. 

Administratieve geldboeten bepaald bij 
art. 70 W.B.T.W., die neerkomen op een 
verhoging van de verschuldigde belas
ting, zijn geen straffen; bij het opleggen 
ervan wordt geen strafvervolging in de 
zin voor art. 6.1 E.V.R.M. ingesteld. 

27 september 1991 99 

7. - Art. 5.3 E. V.R.M - Voorlopige 
hechtenis - Handhaving - Redelijke 
termijn - Conclusie van de verdachte
Geen antwoord. 

Art. 5.3 E.V.R.M. en art. 9.3 I.V.B.P.R. 
houdende erkenning van het recht om 
binnen een redelijke termijn berecht te 
worden of hangende het proces in vrij
heid te worden gesteld, worden door het 
arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling geschonden wanneer het de 
voorlopige hechtenis handhaaft zonder te 
antwoorden op de conclusie waarin de 
verdachte zich beriep op vertragingen in 
het onderzoek. 

9 oktober 1991 131 

8. - Art. 5.4 E. V.R.M. Voorlopige 
hechtenis - Handhaving - Taalgebruik 
- Taal van de rechtspleging - In die 
taal gestelde stukken ·- Vertaling. 

Noch de Wet Voorlopige Hechtenis 
1990, noch art. 22 Taalwet Gerechtsza
ken, noch art. 5.4 E.V.R.M. bepalen dat 
de stukken van het dossier moeten wor
den vertaald op verzoek van een gehech
te verdachte, die is opgeroepen om te 
verschijnen v66r het onderzoeksgerecht 
dat over de handhaving van zijn voorlo
pige hechtenis uitspraak zal doen. 

9 oktober 1991 135 

9. - Art. 6.1. E. V.R.M. - Tuchtrechts
college in hager beroep - Openbaarheid 
van de behandeling en de uitspraak -
Afstand door de betrokkene. 

Van de regel van de openbaarheid van 
de behandeling en van de uitspraak, zo
als die is vastgesteld bij art. 6.1., 
E.V.R.M., kan worden afgeweken, als 
zulks de wil is van de betrokkene en 
wanneer deze vrijwillig en ondubbelzin-
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nig van die openbaarheid af~iet en zulks 
verenigbaar is met het natwnale recht. 
(Art. 24, § 1, derde lid, K.B. nr. 79 van 10 
nov. 1967, gew. bij wet 13 maart 1985.) 

11 oktober 1991 142 

10. - E. V.R.M, art. 6 - Dienstplicht 
- Toepasselijkheid. . 

Art. 6 E.V.R.M. vindt geen toepassmg 
in dienstplichtzaken. 

14 oktober 1991 154 

11. - Art. 6.3, a, E. V.R.M Draag-
wijdte. 

Aan de verplichting van art. 6.3, a, 
E.V.R.M. om de beklaagde in bijzonder
heden op de hoogte te stellen van de 
aard en de reden van de tegen hem inge
brachte beschuldiging, is voldaan wan
neer de beklaagde derwijze is verwittigd 
dat hij zijn recht van verdediging naar 
behoren heeft kunnen uitoefenen. 

16 oktober 1991 155 

12. - Art. 6.1 E. V.R.M - Recht op 
een eerlijke behandeling van de zaak -
Strafzaken - Neerlegging van stukken 
na sluiting van de debatten - Gevolgen. 

Wanneer nieuwe stukken worden over
gelegd na sluiting van de debatten, be
oordeelt de rechter in feite of het wense
lijk is de debatten te heropenen; als hij 
van oordeel is dat zulks niet hoeft, staat 
hem geen andere mogelijkheid ter be
schikking dan die stukken uit de rechts
pleging te weren; geen schending van 
het recht van verdediging of van art. 6.1 
E.V.R.M. valt af te leiden uit de enkele 
omstandigheid dat de rechter beslist 
heeft de debatten niet te heropenen. 

13 november 1991 236 

13. - Art. 5 E. V.R.M - Voorlopige 
hechtenis - Handhaving- Inzage door 
de verdachte van het dossier en de over· 
tuigingsstukken - Kamer van inbe· 
sch uldigingstelling. 

Wanneer het dossier van het gerechte
lijk onderzoek, overeenkomstig art. 22 
Wet Voorlopige Hechtenis 1990, ter be
schikking is gehouden van de verdachte 
v66r diens verschijning voor de raadka
mer, en geen enkel nieuw stuk bij ~et 
dossier is gevoegd, kan geen schendmg 
van het recht van verdediging of van art. 
5 E.V.R.M. worden afgeleid uit de enkele 
omstandigheid dat een overtuigingsstuk 
in hoger beroep niet aan de verdachte 
ter inzage is gegeven. 

13 november 1991 236 

14. - E. V.R.M - Art. 6.1 - Hoger be
roep - Appelrechter verzwaart de door 

de eerste rechter uitgesproken straf -
Eenstemmigheid niet vereist door die be
paling. 

Art. 6.1 E.V.R.M. bepaalt niet dat het 
appelgerecht met eenparige stemmen 
uitspraak moet doen wanneer het de 
door de eerste rechter uitgesproken straf 
verzwaart. 

21 november 1991 252 

15. - Art. 6 E. V.R.M Art. 14 
L V.B.P.R. - Openbaarheid van de te
rechtzittingen - Voorlopige hechtenis
Toepasselijkheid. 

De bepalingen van de artt. 6 E.V.R.M. 
en 14 I.V.B.P.R. betreffende de openbaar
heid van de terechtzittingen zijn niet 
toepasselijk op de onderzoeksgerechten 
wanneer die uitspraak doen over de 
voorlopige hechtenis. 

17 december 1991 353 

16. - Handhaving van de voorlopige 
hechtenis - Art. 5.3 E. V.R.M - Rede
lijke termijn - Beslissing uitsluitend ge
grond op overwegingen in verband met 
de ernst van de feiten en de openbare 
veiligheid - Schending. 

De artt. 5.3 E.V.R.M. en 9.3 I.V.B.P.R. 
worden geschonden, wanneer het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling, waarbij handhaving van de voorlo
pige hechtenis wordt bevolen, na te heb
ben vastgesteld dat de behandeling van 
de zaak een ongewone en onverant
woorde vertraging heeft opgelopen, be
slist dat de redelijke termijn van de 
hechtenis niet is overschreden en die be
slissing uitsluitend grondt op overwegin· 
gen in verband met de ernst van de fei
ten en de openbare veiligheid. 

18 december 1991 360 

17. - Art. 6.1 E. V.R.M - Belasting
recht - Draagwijdte. 

Noch art. 6.1 E.V.R.M. noch art. 14 
I.V.B.P.R. zijn van toepassing ~p ~e ge
schillen over rechten en verphchtmgen 
in belastingzaken, tenzij de rechtspl~
ging in belastingzaken leidt of kan lei
den tot een naar aanleiding van een 
strafvordering uitgesproken straf in de 
zin van die bepalingen. 

23 januari 1992 471 

18. - Art. 6 E. V.R.M - Art. 14.3 
L V.B.P.R. - Beslissingen van de onder
zoeksgerechten inzake voorlopige hechte
nis. 

De bepalingen van de artt. 6 E.V.R.M. 
en 14.3 I.V.B.P.R. zijn niet van toepas
sing op de beslissingen van de onder-
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zoeksgerechten die uitspraak doen inza
ke voorlopige hechtenis. 

28 januari 1992 489 

19. - Art. 5.2 E. V.R.M Voorlopige 
hechtenis - Bevel tot aanhouding - Be
tekening - Geen vertaling van het bevel 
tot aanhouding in een voor de verdachte 
verstaanbare taal. 

Bij de betekening van het bevel tot 
aanhouding aan de verdachte is de toe
voeging van een vertaling van het bevel 
tot aanhouding in een voor hem ver
staanbare taal niet vereist. (Art. 18, 51, 
Wet Voorlopige Hechtenis; art. 5.2 
E.V.R.M.) 

28 januari 1992 489 

20. - Art. 3. E. V.R.M - Doodstraf -
Onmenselijke of vernederende straf of 
beha.ndeling. 

Een beslissing waarbij een rechtscolle
ge de doodstraf uitspreekt en de wijze 
van tenuitvoerlegging ervan bepaalt in 
een land waar die straf bestaat, vormt 
op zich geen onmenselijke of vernede
rende behandeling in de zin van art. 3. 
E.V.R.M. 

29 januari 1992 494 

21. - AI't. 6 E. V.R.M - Recht op een 
eerlijke behandeling van de zaak - Ifof 
van assisen - Behandeling ter zitting -
Door de gezworenen afgelegde eed -
Betekenis. 

De overeenkomstig art. 312 Sv. door de 
gezworenen afgelegde eed biedt de voor 
een eerlijk proces vereiste waarborg te
gen discriminatie op grond van ras, gods
dienst en politieke of andere overtuiging. 

4 februari 1992 515 

22. - Art. 6 E. V.R.M - Recllt op een 
eerlijke behandeling van de zaak - Hoi 
van assisen - Beha.ndeling ter zitting -
Onderzoek en debatten - Schorsing -
Verbinding met de buitenwereld - Ver
bod - Draagdwijdte. 

Het feit dat het onderzoek en de de
batten voor het hof van assisen op het 
einde van iedere zittingsdag geschorst 
worden voor de nodige nachtrust en dat 
de gezworenen alsdan het gerechtsge
bouw kunnen verlaten om zich naar huis 
te begeven levert op zich geen misken
ning op van het recht op een eerlijke be
handeling van de zaak. 

4 februari 1992 515 

23. - Art. 6.1 E. V.R.M - Eerlijk pro
ces - Inkomstenbelastingen - Adminis
tratieve geldboeten. 

In de onderstelling dat art. ti.l. 
E.V.R.M. van toepassing is op een belas
tingprocedure, die geleid heeft of kon lei
den tot het opleggen van de bij art. 335 
W.I.B. bepaalde geldboete, levert het 
door de belastingplichtige aangevoerde 
gebrek aan motivering van het arrest 
van het hof van beroep, dat uitspraak 
doet over het beroep van de belasting
plichtige, geen schending op van dat arti
kel, aangezien niet vaststaat dat het pro
ces niet eerlijk is geweest of dat het 
recht van verdediging van de belasting
plichtige is geschonden. 

20 februari 1992 591 

24. - Art. 6.1 E. V.R.M - Eerlijk pro
ces - Gebrek aa.n redengeving - Be
grip. 

In de onderstelling dat art. 6.1. 
E.V.R.M. van toepassing is op een belas
tingprocedure, die geleid heeft of kon lei
den tot het opleggen van de bij art. 335 
W.l.B. bepaalde geldboete, levert het 
door de belastingplichtige aangevoerde 
gebrek aan motivering van het arrest 
van het hof van beroep, dat uitspraak 
doet over het beroep van de belasting
plichtige, geen schending op van dat arti
kel, aangezien niet vaststaat dat het pro
ces niet eerlijk is geweest of dat het 
recht van verdediging van de belasting
plichtige is geschonden. 

20 februari 1992 591 

25. - Art. 6. E. V.R.M Uitlevering 
- Onderzoeksgerechten - Uitvoerbaar
verklaring l'an het door de vreemde ge
rechtelijke overheid verleende 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. 

25 februari 1992 608 

26. - Art. 6.1, E. V.M.R. Recht op 
een eerlijk proces - Strafzaken -
Strafvordering - Verklaring van de be
klaagde niet opgetekend in het zittings
blad. 

Geen schending van het recht van de 
beklaagde op een eerlijk proces valt af te 
leiden uit het enkele feit dat de door 
hem voor de eerste rechter afgelegde 
verklaring niet is opgetekend in het zit
tingsblad, nu de beklaagde de mogelijk
heid heeft gekregen zijn opmerkingen 
naar voren te brengen en de door het 
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O.M. tegen hem ingebrachte gegevens 
vrij te betwisten. (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

26 februari 1992 611 

27. - Art. 6 E. V.R.M. Art. 14 
L V.B.P.R. - Uitlevering - Onderzoeks
gerechten - Uitvoerbaarverldaring van 
het doOI' de buitenlandse overheid ver
leende bevel tot aanhouding. 

De artt. 6 E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R. 
houden geen verband met het recht van 
verdediging voor de onderzoeksgerech
ten die uitspraak doen over de uitvoer
baarverklaring van het door de buiten
landse overheid verleende bevel tot aan
houding. 

3 maart 1992 632 

28. - Art. 5.3 E. V.R.M - Uitlevering. 
Art. 5.3 E.V.R.M. is niet van toepassing 

op de persoon tegen wie een uitleve
ringsprocedure wordt gevoerd, met vrij
heidsbeneming als bedoeld in lid 1, f, 
van die bepaling. 

3 maart 1992 632 

29. - Art. 6.1 E. V.R.M Recht van 
de beklaagde op een eerlijk proces -
Begrip - Beklaagde gedwongen om te
gen zichzelf te getuigen of een bekente
nis af te leggen. 

Het recht van de beklaagde op een 
eerlijk proces impliceert dat hij niet er
toe gedwongen kan worden tegen zich
zelf te getuigen of een bekentenis af te 
leggen. (Art. 6.1 E.V.R.M.; art. 14.1 en 
14.3, g, I.V.B.P.R.) 

11 maart 1992 657 

30. - Art. 6.1 E. V.R.M Recht van 
de beklaagde op een eerlijk proces -
Begrip - Beklaagde veroordeeld op ba
sis van de bekentenissen van een gewe
zen medebeklaagde, die als getuige was 
ondervraagd. 

Geen schending van het recht van de 
beklaagde op een eerlijk proces valt af te 
leiden uit de enkele omstandigheid dat 
de beklaagde onder meer is veroordeeld 
op basis van de bekentenissen van een 
gewezen medebeklaagde, die voor het 
appelgerecht als getuige werd verhoord 
na de in kracht van gewijsde gegane be
slissing van de eerste rechter waarbij de 
schuld van die medebeklaagde werd 
vastgesteld en de opschorting van de uit
spraak van de veroordeling te zijnen 
gunste werd bevolen. (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

11 maart 1992 657 

31. - Art. 6.1 E. V.R.M - Recht op 
een onafhankelijke en onpartijdige rech-

terlijke instantie - Rechterlijke instan
tie - Begrip. 

De regel van art. 6.1 E.V.R.M. betref
fende de onafhankelijkheid en de onpar
tijdigheid is aileen van toepassing op 
een rechterlijke instantie, die materieel 
gekenmerkt wordt door haar rechtspre
kende taak, te weten op grond van 
rechtsnormen en na een vastgestelde 
procedure uitspraak te doen over geschil
len waarvoor zij bevoegd is; die regel is 
derhalve niet toepasselijk op een raad 
van de Orde van Advocaten, die moet be
slissen over een verzoek om een raadge
vend advies. 

12 maart 1992 663 

32. - Art. 6.1 E. V.R.M Recht op 
een eerlijke behandeling van zijn zaak 
- Begrip. 

Uit de enkele omstandigheid dat het 
door de raad van de Orde van Advocaten 
aan de rechterlijke instantie gegeven ad
vies van partijdigheid zou kunnen wor
den verdacht, valt niet af te leiden dat 
de zaak niet eerlijk werd behandeld, in 
de zin van art. 6.1 E.V.R.M.; zulks is in
zonderheid het geval wanneer partijen 
zich over de beweerde partijdigheid na
der hebben kunnen verklaren. 

12 maart 1992 663 

33. - Art. 14 E. V.R.M - Non-discri
minatie - Toepassingsgebied. 

Art. 14 E.V.R.M. staat niet op zichzelf; 
die bepaling kan enkel worden aange
voerd in verband met het genot van de 
door het Verdrag en de daarbij horende 
protocollen toegekende rechten en vrij
heden. 

12 maart 1992 663 

34. - Art. 8 E. V.R.M - Eerbiediging 
van het prive-leven en gezinsleven -
Schijnhuwelijk - Nietigverklaring -
Vereisten. 

Wanneer het hof van beroep een hu
welijk nietig verklaart op grond van de 
regelmatig voorgelegde stukken waaruit 
het afleidt dat het om een schijnhuwelijk 
gaat, doet het geen afbreuk aan het 
recht te huwen en mengt het zich niet in 
het prive-leven en gezinsleven van de 
partijen. (Artt. 8 en 12 E.V.R.M.) 

19 maart 1992 705 

35. - Art. 12 E. V.R.M - Recht te hu
wen - Schijnhuwelijk - Nietigverkla
ring. 

Wanneer het hof van beroep een hu
welijk nietig verklaart op grond van de 
regelmatig voorgelegde stukken waaruit 
het afleidt dat het om een schijnhuwelijk 
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gaat, doet het geen afbreuk aan het 
recht te huwen en mengt het zich niet in 
het prive-leven en gezinsleven van de 
partijen. (Artt. 8 en 12 E.V.R.M.) 

19 maart 1992 705 

36. - Art. 6.2 E V.R.M - Vermoeden 
van onschuld - Begrip. 

Geen schending van het in art. 6.2 
E.V.R.M. vastgelegde vermoeden van on
schuld kan worden afgeleid uit het enke
le feit dat de rechtbank, rechtdoende op 
een tijdig en naar aanleiding van een 
strafvervolging ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, enerzijds, verjaring van 
de strafvordering vaststelt en, ander
zijds, op de vordering van de burgerlijke 
partij uitspraak doet, na bij een gemoti
veerde beslissing te hebben vastgesteld 
dat de aan de beklaagde verweten feiten 
bewezen zijn. 

25 maart 1992 718 

37. - Recht op bijstand van een tolk 
- Art. 6.3.e E. V.R.M - Toepassingsge
bied. 

Art. 6.3.e E.V.R.M. krachtens hetwelk 
een ieder die wegens een strafbaar feit 
wordt vervolgd, het recht heeft zich kos
teloos te doen bijstaan door een tolk, in
dien hij de taal welke ter zitting wordt 
gebezigd, niet verstaat of niet spreekt, 
heeft slechts betrekking op de debatten 
v66r de vonnisgerechten en niet op de 
uitspraak van het vonnis of van het ar
rest. 

8 april 1992 769 

38. - Art. 14 Jo 8.1. E. V.R.M. - Discri
minatieverbod - Natuurlijk kind - Erf
recht - Art. 756 B. W: (oud). 

Art. 756 B.W. (oud), dat krachtens art. 
107 van de wet van 31 maart 1987 in 
werking is gebleven voor nalatenschap
pen die zijn opengevallen voordat die 
nieuwe wet van kracht werd, is strij dig 
met art. 14 Jo 8.1 E.V.R.M., in zoverre 
het van toepassing is op sedert 13 juni 
1979 opengevallen nalatenschappen. 

15 mei 1992 862 

39. - Art. 6.1 E. V.R.M - Redelijke 
termijn - Overschrijding - 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. 

27 mei 1992 917 

40. - Art. 6.1 E V.R.M Redelijke 
termijn - Overschrijding - Gevolgen. 

De gevolgen van de overschrijding van 
de in art. 6.1 E.V.R.M. bedoelde termijn 
moeten worden beoordeeld in het licht 
van de bewijslevering enerzijds, en in 
verband met het aan die feiten te verbin
den strafgevolg anderzijds. 

27 mei 1992 917 

41. - Art. 6.1 E. V.R.M - Recht op 
een onpartijdige rechterlijke instantie -
Be grip. 

Gebrek aan onafhankelijkheid en on
partijdigheid van de rechter valt niet af 
te leiden uit de enkele omstandigheid 
dat diezelfde magistraat in een andere 
zaak ten laste van dezelfde beklaagde 
zitting heeft genomen, ook al vertonen 
beide zaken dezelfde problematiek. 

2 juni 1992 936 

42. - E V.R.M, art. 6.1 - Onafhanke
lijke en onpartijdige rechterlijke instan
tie - Orde van Architecten - Raad van 
beroep - Hoger beroep door de natio
nale raad - Deelname aan het debat -
Toetsing. 

Uit de enkele omstandigheid dat de 
raad van beroep van de Orde van Archi
tecten en de nationale raad van die orde 
organen zijn van dezelfde publiekrechte
lijke rechtspersoon, kan niet worden af
geleid dat de raad van beroep als recht
sprekend college niet onafhankelijk en 
niet onpartijdig zou zijn, ook al neemt 
de nationale raad, aan wie de wet het 
recht toekent hoger beroep in te stellen, 
aan het debat deel. 

5 juni 1992 944 

43. - Art. 5.3 E V.R.M Voorlopige 
hechtenis - Redelijke termijn - Be
grip. 

Het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling dat de voorlopige 
hechtenis handhaaft op grond dat de re
delijke termijn als bedoeld in art. 5.3 
E.V.R.M. niet is overschreden, is verant
woord wanneer het wijst op het uitzon
derlijk ingewikkeld karakter van de 
zaak, de gewelddadige ontsnapping van 
de verdachte, zijn vlucht naar het buiten
land en de ontdekking van nieuwe aan
wijzingen die aanvullende onderzoekin
gen noodzakelijk hebben gemaakt. 

10 juni 1992 958 

44. - Art. 6 E. V.R.M - Toepassings
gebied - Onderzoeksgerechten - Voor
lopige hechtenis. 

Art. 6. E.V.R.M. is in beginsel niet van 
toepassing op de voor de onderzoeksge-
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rechten gevoerde procedure inzake voor
lopige hechtenis. 

10 juni 1992 958 

45. - Art. 5.4 E. V.R.M Voorlopige 
hechtenis - Kamer van inbeschuldiging
stelling - Mededeling van het dossier 
aan de verdediging - Wijze van mede
deling. 

Noch art. 30 Wet Voorlopige Hechtenis 
20 juli 1990 noch art. 5.4 E.V.R.M. bepa
len dat het dossier aan de verdachte 
moet worden medegedeeld voor de te
rechtzitting van de kamer van inbeschul
digingstelling die uitspraak moet doen 
over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis, wanneer hij daarvan overeen
komstig art. 22, tweede lid, van die wet 
inzage heeft kunnen nemen voor de te
rechtzitting van de raadkamer, tenzij na
dien nieuwe stukken bij het dossier zijn 
gevoegd. 

10 juni 1992 958 

46. - Art. 5.2 E. V.R.M - Be paling 
m.b.t. de arrestatie en niet m.b.t. de 
handhaving van de voorlopige hechtenis. 

Art. 5.2 E.V.R.M. luidens hetwelk iede
re gearresteerde op de hoogte moet wor
den gebracht van de redenen van zijn ar
restatie en van aile beschuldigingen 
welke tegen hem zijn ingebracht, heeft 
betrekking op de arrestatie en niet op de 
latere beslissingen tot handhaving van 
de voorlopige hechtenis. 

10 juni 1992 958 

47. - Artt. 6.1 en 6.3, d, E. V.R.M -
Artt. 14.1 en 14.3, e, L V.P.B.R. - Strafza
ken - Eerlijke behandeling van de zaak 
- Getuige a charge - Milieurecht -
Ambtenaren van 0. V.A.M - Vooronder
zoek. 

De wapengelijkheid tussen partijen 
wordt niet miskend en de ambtenaren 
van O.V.A.M. treden niet op als getuige a 
charge in de zin van de bepalingen van 
het E.V.R.M. en het I.V.P.B.R. wanneer 
het strafonderzoek in milieuzaken voort
durend onder de Ieiding en het toezicht 
van de procureur des Konings is ge
schied en hij zich heeft Iaten bijstaan 
door de wettelijk daartoe bevoegde amb
tenaren van O.V.A.M. die de hoedanig
heid hebben van gerechtelijke politie en 
technisch bevoegd zijn. 

30 juni 1992 1045 

48. - Art. 5.2 E. V.R.M - Toepassings
gebied. 

Art. 5.2 E.V.R.M. heeft betrekking op 
de arrestatie en niet op de latere beslis-

singen tot handhaving van de voorlopige 
hechtenis. 

20 juli 1992 1050 

49. - Art. 6 E. V.R.M Toepassings-
gebied. 

Art. 6 E.V.R.M. is in beginsel niet van 
toepassing op de voor de onderzoeksge
rechten gevoerde procedure inzake voor
lopige hechtenis. 

20 juli 1992 1050 

50. - Art. 3 E. V.R.M Tuchtzaken 
- Sanctie buiten verhouding tot de 
ernst van het misdriji 

W anneer een beslissing van een raad 
van beroep van de Orde van Geneeshe
ren ten laste van een geneesheer de 
sanctie uitspreekt van schorsing in het 
recht de geneeskunde uit te oefenen ge
durende een periode van twee jaar en de 
geneesheer, die tegen die beslissing cas
satieberoep heeft ingesteld, in een mid
del betoogt dat die sanctie duidelijk bui
ten verhouding staat tot de ernst van het 
hem ten laste gelegde misdrijf en bijge
volg het beginsel van de evenredigheid 
miskent dat is vastgelegd in art. 3 
E.V.R.M., beslist het Hof dat het middel 
niet kan worden aangenomen, als uit de 
vaststellingen en overwegingen van de 
bestreden beslissing niet blijkt dat de 
ten laste van eiser uitgesproken sanctie 
duidelijk buiten verhouding staat tot de 
ernst van de feiten. 

17 september 1992 1121 

51. - Art. 5.2 E. V.R.M - Toe passings
steer. 

Art. 5.2 E.V.R.M. heeft betrekking op 
de arrestatie en niet op de latere beslis
singen tot handhaving van de voorlopige 
hechtenis. 

14 oktober 1992 1199 

52. - Art. 6.1 E. V.R.M - Strafzaken 
- Onpartijdige rechterlijke instantie -
Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling 
- Verzoek ingediend voor de kamer be
last met de correctionele zaken in hager 
beroep - Beoordeling - Beslissing ten 
grande - Dezelfde rechter. 

Uit de enkele omstandigheid dat de 
rechter, na van een zaak kennis te heb
ben genomen bij de beoordeling van een 
door de beklaagde overeenkomstig art. 
27, § 1, 2°, Wet Voorlopige Hechtenis 20 
juli 1990 ingediend verzoek tot voorlopi
ge invrijheidstel!ing, van dezelfde zaak 
kennis neemt voor de beslissing ten 
gronde kan geen schending van art. 6.1 
E.V.R.M. worden afgeleid. 

21 oktober 1992 1225 
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53. - Art. 6.1 E. V.R.M. - Recht op 
een onpartijdige rechterlijke instantie -
Be grip. 

Geen schending van art. 6.1 E.V.R.M. 
valt af te leiden uit de enkele omstandig
heid dat de magistraat die, overeenkom
stig art. 117 Ger.W., aan een lid van het 
hof van beroep opdracht heeft gegeven 
om het hof van assisen voor te zitten 
maar tijdens de zitting noch aan de be
handeling, noch aan de berechting van 
de zaak van de beschuldigde deel heeft 
genomen, deel heeft uitgemaakt van de 
kamer van inbeschuldigingstelling die 
uitspraak heeft gedaan over de handha
ving van diens voorlopige hechtenis. 

2 december 1992 1382 

54. - E. V.R.M, art. 6.1 - L V.B.P.R., 
art. 14 - Recht op toegang tot een rech
terlijke instantie - Bevel tot onmiddel
Jijke aanhouding - Ontvankelijkheids
voorwaarden van de voorziening in cas
satie. 

De regel dat het cassatieberoep dat in
gesteld wordt door een beklaagde tegen 
het arrest, waarbij hij tot een vrijheids
straf is veroordeeld en waarbij zijn on
middellijke aanhouding is bevolen, 
slechts ontvankelijk is indien hij die zich 
voorziet, zich effectief in hechtenis be
vindt, houdt geen miskenning in van de 
artt. 6.1, E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R., nu 
het recht op toegang tot een rechterlijke 
instantie daardoor niet wordt ontzegd, 
maar enkel een bijkomende redelijke 
vereiste is, gesteld om een cassatievoor
ziening regelmatig te kunnen instellen. 

8 december 1992 1400 

55. - Art. 8.1 - Vaststelling van over
spel door gerechtsdeurwaarder. 

Het recht op prive-leven en op on
schendbaarheid van de waning wordt 
niet miskend door de enkele omstandig
heid dat in afwezigheid van de bewoner, 
en voorafgaandelijk aan een vaststelling 
van overspel in die waning, de krachtens 
art. 1016bis Ger.W. genomen presiden
tii:ile beschikking niet wordt medege
deeld aan de bewoner. (Art. 10 Gw.; art. 
8.1 E.V.R.M.). 

18 december 1992 1453 

56. - E. V.R.M, art. 2.1. 
Art. 2 E.V.R.M. includeert de bescher

ming van het leven van het kind v66r 
zijn geboorte. 

22 december 1992 1462 

HOOFDSTUK II 
INTERNATIONAAL VERDRAG BURGER

RECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN 

57. - Art. 9.3 L V.B.P.R. - Voorlopige 
hechtenis - Handhaving - Redelijke 
termijn - Conclusie van de verdachte -
Geen antwoord. 

Art. 5.3 E.V.R.M. en art. 9.3 I.V.B.P.R. 
houdende erkenning van het recht om 
binnen een redelijke termijn berecht te 
worden of hangende het proces in vrij
heid te worden gesteld, worden door het 
arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling geschonden wanneer het de 
voorlopige hechtenis handhaaft zonder te 
antwoorden op de conclusie waarin de 
verdachte zich beriep op vertragingen in 
het onderzoek. 

9 oktober 1991 131 

58. - Handhaving van de voorlopige 
hechtenis - Art. 9.3 L V.B.P.R. - Rede
lijke termijn - Beslissing uitsluitend ge
grond op overwegingen in verband met 
de ernst van de feiten en de openbare 
veiligheid - Schending. 

De artt. 5.3 E.V.R.M. en 9.3 I.V.B.P.R. 
worden geschonden, wanneer het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling, waarbij handhaving van de voorlo
pige hechtenis wordt bevolen, na te heb
ben vastgesteld dat de behandeling van 
de zaak een ongewone en onverant
woorde vertraging heeft opgelopen, be
slist dat de redelijke termijn van de 
hechtenis niet is overschreden en die be
slissing uitsluitend grondt op overwegin
gen in verband met de ernst van de fei
ten en de openbare veiligheid. 

18 december 1991 360 

59. - Art. 14 L V.B.P.R. - Belasting
recht - Draagwijdte. 

Noch art. 6.1 E.V.R.M. noch art. 14 
I.V.B.P.R. zijn van toepassing op de ge
schillen over rechten en verplichtingen 
in belastingzaken, tenzij de rechtsple
ging in belastingzaken leidt of kan lei
den tot een naar aanleiding van een 
strafvordering uitgesproken straf in de 
zin van die bepalingen. 

23 januari 1992 471 

60. - Art. 13 L V.B.P.R. - Uitlevering. 
Art. 13 I.V.B.P.R. is niet van toepas-

sing op de procedure inzake uitlevering. 
3 maart 1992 632 

61. - Art. 14.1 L V.B.P.R. - Recht van 
de beklaagde op een eerlijk proces -
Begrip - Beklaagde gedwongen om te
gen zichzelf te getuigen of een bekente
nis af te Jeggen. 
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Het recht van de beklaagde op een 
eerlijk proces impliceert dat hij niet er
toe gedwongen kan worden tegen zich
zelf te getuigen of een bekentenis af te 
leggen. (Art. 6.1 E.V.R.M.; art. 14.1 en 
14.3, g, I.V.B.P.R.) 

11 maart 1992 657 

62. - Art. 14.3, g, I. V.B.P.R. Verbod 
om een beklaagde ertoe te dwingen te
gen zichzelf te getuigen of een bekente
nis af te Jeggen - Begrip. 

Het recht van de beklaagde op een 
eerlijk proces impliceert dat hij niet er
toe gedwongen kan worden tegen zich
zelf te getuigen of een bekentenis af te 
leggen. (Art. 6.1 E.V.R.M.; art. 14.1 en 
14.3, g, I.V.B.P.R.) 

11 maart 1992 657 

HOOFDSTUK III 
INTERNATIONAAL VERDRAG ECONOMI-

SCHE SOCIALE EN CULTURELE 
RECHTEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

RECHT VAN VERDEDIGING 
1. - Strafzaken - Strafvordering 

Openbaar ministerie dat aan het aanhan
gig strafdossier een geseponeerd straf
dossier heeft toegevoegd. 

De enkele omstandigheid dat het open
baar ministerie, ter inlichting van de 
strafrechter, a an het aanhangig strafdos
sier een geseponeerd strafdossier heeft 
toegevoegd, !evert geen miskenning op 
van het recht van verdediging en doet 
geen afbreuk aan het bij art. 6.2 
E.V.R.M. bepaalde vermoeden van on
schuld. 

10 september 1991 23 

2. - Taalgebruik - Vonnissen en ar
resten - Strafzaken - Franse rechts
pleging - In het Nederlands gestelde 
stukken - Ontbreken van een vertaling. 

Wat het taalgebruik betreft, wordt het 
recht van verdediging onder meer ge
waarborgd door het recht van de partij
en om de in een andere taal dan die van 
de rechtspleging gestelde stukken te 
doen vertalen, de voorgestelde vertaling 
te betwisten of een officii:He vertaling 
aan te vragen, behoudens het recht van 
de rechter om, zo nodig, die vertaling 
ambtshalve te gelasten. 

11 september 1991 27 

3. - Strafzaken - Sluiting van de de
batten - Nieuw stuk- Neerlegging
Heropening van de debatten - Verplich
ting van de rechter - Voorwaarde. 

De rechter is niet verplicht een her
opening van de debatten te bevelen wan
neer na sluiting ervan een stuk wordt 
neergelegd dat niet als overtuigingsstuk 
voor de rechter moet dienen. 

11 september 1991 27 

4. - RechteTlijke beslissing. 
Uit de enkele omstandigheid dat een 

rechter in zijn beslissing zijn voorkeur 
laat blijken voor de stelling van een der 
partijen en zijn afkeuring voor die van 
de andere partijen kan geen miskenning 
van het recht van verdediging worden af
geleid. 

13 september 1991 46 

5. - Dienstplicht - Herkeuringsraad 
- Inobservatiestelling - Geen nieuwe 
oproeping - Schriftelijk verweer en in
dienen van stukken. 

De dienstplichtige die met toepassing 
van artikel 45, § 3, Dienstplichtwet na 
zijn inobservatiestelling niet opnieuw 
door de herkeuringsraad wordt opgeroe
pen om te verschijnen, kan zijn verweer 
schriftelijk voeren en de stukken indie
nen die hij dienstig acht. 

30 september 1991 113 

6. - Strafzaken - Toevoeging van 
stukken - Geen kennisgeving aan de 
beklaagde. 

Miskenning van bet recht van verdedi
ging en van het contradictoir karakter 
van de debatten valt niet af te leiden uit 
het enkele feit dat de beklaagde van de 
voeging van een stuk bij het dossier van 
de zaak v66r het openen van de debatten 
in boger beroep niet formeel in kennis 
werd gesteld en dat de verslaggever in 
zijn verslag niet naar dat stuk zou heb
ben verwezen, nu de beklaagde van de 
inhoud van het dossier kennis kan ne
men. 

8 oktober 1991 126 

7. - 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. 

14 oktober 1991 154 
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8. - Strafzaken - Neerlegging van 
stukken na sluiten van de debatten -
Gevolgen. 

Wanneer nieuwe stukken worden over
gelegd na sluiting van de debatten, be
oordeelt de rechter in feite of het wense
lijk is de debatten te heropenen; als hij 
van oordeel is dat zulks niet hoeft, staat 
hem geen andere mogelijkheid ter be
schikking dan die stukken uit de rechts
pleging te weren; geen schending van 
het recht van verdediging of van art. 6.1 
E.V.R.M. valt af te leiden uit de enkele 
omstandigheid dat de rechter beslist 
heeft de debatten niet te heropenen. 

13 november 1991 236 

9. - Voorlopige hechtenis - Handha
ving- Inzage door de verdachte van het 
dossier en de overtuigingsstukken - Ka
mer van inbeschuldigingstelling. 

Wanneer het dossier van het gerechte
lijk onderzoek, overeenkomstig art. 22 
Wet Voorlopige Hechtenis 1990, ter be
schikking is gehouden van de verdachte 
v66r diens verschijning voor de raadka
mer, en geen enkel nieuw stuk bij het 
dossier is gevoegd, kan geen schending 
van het recht van verdediging of van art. 
5 E.V.R.M. worden afgeleid uit de enkele 
omstandigheid dat een overtuigingsstuk 
in hager beroep niet aan de verdachte 
ter inzage is gegeven. 

13 november 1991 236 
10. - Strafzaken - Strafvordering -

Beklaagde, aangezocht om verweer te 
voeren over een anders gekwalificeerde 
telastlegging - Veroordeling wegens de 
oorspronkelljke telastlegging - Gevolg 
t.a. v. het recht van verdediging. 

Dat de beklaagde is aangezocht om 
verweer te voeren over een anders ge
kwalificeerde telastlegging en dat hij 
vervolgens is veroordeeld wegens de oor
spronkelijke telastlegging levert niet 
noodzakelijk schending op van het recht 
van verdediging. 

4 december 1991 307 

11. - Strafzaken - Aanbod van de 
rechter tot verdaging van de zaak -
Weigering van de verdediging - Pleidooi 
- Verzoek om verdaging van de zaak -
Weigering van de rechter. 

W anneer een verdachte het voorstel 
van de rechter om de zaak te verdagen 
met het oog op een betere voorbereiding 
van zijn verdediging heeft afgewezen, 
mag de rechter weigeren in te gaan op 
het door de verdediging na haar pleidooi 
gedane verzoek om verdaging. 

4 december 1991 311 

12. - Strafzaken - Sportwedstrijden 
- Dopingpraktijk - Positief resultaat 
van de analyse van een urinemonster -
Slechts een erkend laboratorium voor 
een eventuele tegenanalyse - Gevolg. 

In geval van positief resultaat van de 
analyse van een urinemonster moet de 
overheid die de monsterneming heeft be
volen, een afschrift van het proces-ver
baal overleggen aan de gecontroleerde 
persoon met toevoeging van een lijst van 
de erkende laboratoria om het de betrok
kene mogelijk te maken het tweede 
monster te laten analyseren in een door 
hem gekozen erkend laboratorium; de 
enkele omstandigheid dat er slechts een 
erkend laboratorium bestaat schendt het 
recht van verdediging niet. (Art. 7, § 2, 
K.B. 24 nov. 1978 betreffende de mon
sterneming van urine en bevoorrading 
bij sportcompetities en de analyse ervan, 
gewijzigd bij art. 8 besluit van de Vlaam
se Executieve van 14 jan. 1987.) 

10 december 1991 324 

13.- Voorlopige hechtenis- Aanhou
ding - Bevel tot aanhouding - Vooraf
gaande ondervraging - Mededeling aan 
de verdachte - Mogelijkheid dat een be
vel tot aanhouding zal worden verleend 
- Opmerkingen van de verdachte- Be
grip. 

Dat de onderzoeksrechter, alvorens 
een bevel tot aanhouding te verlenen, de 
verdachte hoort ter zake dat zodanig be
vel tegen hem kan worden uitgevaar
digd, houdt verband met het recht van 
verdediging; het is in dat opzicht vol
doende dat de verdachte de mogelijkheid 
gekregen heeft om zijn opmerkingen be
treffende de feiten en zijn persoonlijke 
toestand naar voren te brengen. (Art. 16, 
§ 2, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.) 

18 december 1991 362 

14. - Tuchtzaken - Orde van Genees
heren - Inzage van tuchtdossier- Toe
voeging van een stuk tijdens het geding. 

Het recht van verdediging en het recht 
om inzage te nemen van het tuchtdossier 
zijn niet miskend door de enkele om
standigheid dat nieuwe stukken v66r het 
sluiten van het debat aan het tuchtdos
sier werden toegevoegd zonder dat de 
betrokkene daarover werd ingelicht, 
wanneer uit niets blijkt dat aan de be
trokken geneesheer of aan zijn raads
man niet de gelegenheid werd geboden 
om van de nieuwe stukken kennis te ne
men. (Art. 31 K.B. van 6 feb. 1970.) 

3 januari 1992 388 
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15. - Dienstplichtzaken - Herkeu
ringsraad - lnzage van het dossier. 

De dienstplichtige mag aan de herkeu
ringsraad inzage van zijn dossier vragen; 
hij mag zich bij de inzage laten bijstaan 
of vertegenwoordigen door een advocaat 
of een gevolmachtigde die geen doctor in 
de geneeskunde is. (Art. 43, § 2, Dienst
plichtwet.) 

20 januari 1992 454 

16. - lnkomstenbelastingen Voor-
ziening voor het hof van beroep - Stuk
ken met betrekking tot de betwisting -
Laattijdige neerlegging. 

Uit de enkele omstandigheid dat de di
recteur der belastingen niet overeenkom
stig art. 281 W.I.B. de stukken m.b.t. de 
betwisting onmiddellijk na ontvangst 
van de betekening van de voorziening 
voor het hof van beroep heeft neerge
legd, volgt niet noodzakelijk dat het 
recht van verdediging van de belasting
plichtige is geschonden. 

23 januari 1992 471 

17.- Strafzaken - Voorlopige hechte
nis - Bevel tot aanhouding in een voor 
de verdachte verstaanbare taal. 

Uit de enkele omstandigheid dat bij de 
betekening van het bevel tot aanhouding 
aan de verdachte geen vertaling van het 
bevel tot aanhouding in een voor hem 
verstaanbare taal werd gevoegd, kan 
niet worden afgeleid dat het recht van 
verdediging is miskend. 

28 januari 1992 489 

18.- Strafzaken - Voorlopige hechte
nis - Handhaving - Verdedigingspro
blemen tussen een verdachte en een 
door hem vrijelijk gekozen raadsman -
Taak van de rechter. 

Het staat niet aan de rechter de verde
digingsproblemen op te lassen die zich, 
wegens gebrek aan taalkennis, voordoen 
tussen een verdachte, opgeroepen om 
voor het onderzoeksgerecht te verschij
nen in verband met de handhaving van 
zijn voorlopige hechtenis, en de vrijelijk 
door hem gekozen raadsman. 

28 januari 1992 489 

19. - Strafzaken - Hoi van assisen 
- Samenstelling - Jury. 

De omstandigheid dat de beschuldigde 
voor het hof van assisen moet verschij
nen niettegenstaande hij er de voorkeur 
aan geeft voor beroepsmagistraten te 
verschijnen en niet voor een jury, !evert 
geen miskenning op van het recht van 
verdediging. 

4 februari 1992 515 

20. - Bloedproef - Tegenexpertise -
Kennisgevingen - lnhoud. 

De door art. 10, derde lid, K.B. 10 juni 
1959 voorgeschreven kennisgeving door 
het laboratorium aan de rechterlijke 
overheid van de aan de betrokkene geda
ne mededeling, betreft enkel die medede
ling als dusdanig en niet de uitslag zelf 
van de tweede analyse; de niet-vermel
ding van het analyseresultaat miskent 
het recht van verdediging van de be
klaagde niet. 

25 februari 1992 605 

21. - Strafzaken - Voorlopige hechte
nis - Handhaving - Verdachte die be
weert in de onmogelijkheid te verkeren 
op de terechtzitting van het onderzoeks
gerecht te verschijnen -Recht van zijn 
advocaat om hem te vertegenwoordigen 
en een conclude neer te leggen - Ver
plichting van het onderzoeksgerecht om 
op die conclusie te antwoorden. 

W anneer een verdachte tegen wie een 
bevel tot aanhouding is verleend, be
weert in de onmogelijkheid te verkeren 
om te verschijnen op de terechtzitting 
van het onderzoeksgerecht, dat uitspraak 
moet doen over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis, en zijn advocaat de 
machtiging vraagt om zijn client te ver
tegenwoordigen, handelt die advocaat 
noodzakelijkerwijze, in het kader en bin
nen de perken van die vraag, namens en 
voor rekening van de verdachte die hij 
bijstaat, welk gevolg het gerecht aan die 
vraag ook verleent; de advocaat die een 
dergelijke machtiging vraagt, heeft het 
recht om voor het onderzoeksgerecht een 
conclusie neer te leggen waarin hij de 
gegevens in feite of in rechte aanvoert 
waarop zijn vraag berust; het onder
zoeksgerecht is verplicht op een derge
lijke conclusie te antwoorden (art. 23, 2° 
en 4°, Wet Voorlopige Hechtenis 1990); al
gemeen beginsel van het recht van ver
dediging. 

26 februari 1992 612 

22. - Voorlopige hechtenis - Handha
ving - Schending - Begrip. 

Uit de omstandigheid dat de verdachte 
of diens raadsman geen kennis heeft ge
had van het gehele dossier kan geen 
schending van het recht van verdediging 
worden afgeleid, wanneer de verdachte 
die door zijn raadsman werd bijgestaan 
de hem voorgestelde verdaging van de 
zaak heeft geweigerd. 

11 maart 1992 659 

23. - Stukken regelmatig aan de rech
ter overgelegd - Stukken in een andere 
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taal gesteld dan die van de procedure -
Stukken niet in aanmerking genomen -
Gevolg. 

Het recht van verdediging wordt ge
schonden wanneer de rechter stukken 
die hem regelmatig zijn overgelegd, wei
gert in aanmerking te nemen, op grond 
alleen dat die stukken in een andere taal 
zijn gesteld dan die van de procedure. 

13 maart 1992 679 

24. - Strafzaken - Recht op bijstand 
van een talk - Art. 6.3.e E. V.R.M -
Toepassingsgebied. 

Art. 6.3.e E.V.R.M. krachtens hetwelk 
een ieder die wegens een strafbaar feit 
wordt vervolgd, het recht heeft zich kos
teloos te doen bijstaan door een tolk, in
dien hij de taal welke ter zitting wordt 
gebezigd, niet verstaat of niet spreekt, 
heeft slechts betrekking op de debatten 
v66r de vonnisgerechten en niet op de 
uitspraak van het vonnis of van het ar
rest. 

8 april 1992 769 

25. - Strafzaken - Talk - Ambtshal
ve aanwijzing - Art. 332 Sv. - Toepas
singsgebied. 

Art. 332 Sv. naar luid waarvan ingeval 
de beschuldigde, de getuigen of een van 
hen niet dezelfde taal of hetzelfde idi
oom spreken, de voorzitter ambtshalve, 
op straffe van nietigheid, een tolk be
noemt, heeft enkel betrekking op de de
batten v66r de vonnisgerechten en niet 
op de uitspraak van het vonnis of arrest. 

8 april 1992 769 

26. - Dienstplichtzaken - Herkeu
ringsraad - Inzage van het dossier. 

De dienstplichtige mag aan de herkeu
ringsraad inzage van zijn dossier vragen; 
hij mag zich bij de inzage laten bijstaan 
of vertegenwoordigen door een advocaat 
of een gevolmachtigde die geen doctor in 
de geneeskunde is. (Art. 43, § 2, Dienst
plichtwet.) 

13 april 1992 784 

27. - Strafzaken Deskundigenver-
slag - Deskundige ten onrechte als ge
rechtelijk deskundige bestempeld. 

De bewijskracht van het deskundigen
verslag en het recht van verdediging 
worden miskend door de rechter die dit 
verslag ten onrechte aan een gerechts
deskundige of aan een door het parket 
aangestelde gerechtsdeskundige toe
schrijft zonder de partijen in de gelegen
heid te stellen zich te verdedigen tegen 
de verhoogde bewijswaarde die hij aan 
het verslag hecht door de toekenning 

van een onjuiste hoedanigheid aan de 
deskundige. 

19 mei 1992 889 

28. - Burgerlijke zaken - Taak van 
de rechter - Afwijzing van een vorde
ring - Aanwerving van rechtsgronden 
door partijen. 

De rechter heeft weliswaar tot taak de 
geldende rechtsregels toe te passen op 
de gegevens die hem door de partijen 
worden voorgelegd, maar moet daarbij 
het recht van verdediging in acht nemen; 
hij mag geen vordering afwijzen wegens 
misbruik van recht als de partijen die 
rechtsgrond niet hebben aangevoerd. (Al
gemeen beginsel inzake het recht van 
verdediging.) 

11 juni 1992 962 

29. - Belastingzaken - Inkomstenbe
lastingen - Voorziening voor het hoi 
van beroep - Oproeping van een partij 

1 aan de opgegeven woonplaats - Wijzi
ging van woonplaats. 

Wanneer de belastingplichtige, die zijn 
woonplaats heeft gewijzigd na het indie
nen van een fiscale voorziening tegen de 
beslissing van de directeur der belastin
gen, ter zitting van het hof van beroep 
niet verschijnt hoewel hij regelmatig 
werd opgeroepen aan de in zijn beroep 
opgegeven woonplaats, kan het hof, zon
der schending van het recht van verdedi
ging, een arrest wijzen dat geacht wordt 
op tegenspraak te zijn gewezen wanneer 
de belastingplichtige zelf zijn actuele 
woonplaats niet kenbaar heeft gemaakt. 

12 juni 1992 972 

30. - Algemeen rechtsbeginsel. 
Het recht van verdediging is een alge

meen rechtsbeginsel dat voor alle ge
rechten geldt, ook als de wetgever de uit
oefening ervan niet of slechts ten dele 
heeft geregeld. 

19 juni 1992 999 

31. - Rekenhof - Procedure - Ver
oordeling van rekenplichtige - Draag
wijdte. 

De veroordeling door het Rekenhof 
van een rekenplichtige tot betaling van 
het verschuldigde tekort is met misken
ning van het recht van verdediging ge
schied, wanneer niet blijkt dat de veroor
deelde ervan in kennis is gesteld dat 
tegen hem een geding werd gevoerd en 
evenmin blijkt dat hij ten processe ver
weer heeft kunnen voeren. 

19 juni 1992 999 
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32. - Strafzaken - Eerlijke behande
Jing van de zaak - Getuige a charge -
Milieurecht - Ambtenaren van 0. V:A.M. 
- Vooronderzoek. 

De wapengelijkheid tussen partijen 
wordt niet miskend en de ambtenaren 
van O.V.A.M. treden niet op als getuige a 
charge in de zin van de bepalingen van 
het E.V.R.M. en het I.V.P.B.R. wanneer 
het strafonderzoek in milieuzaken voort
durend onder de leiding en het toezicht 
van de procureur des Konings is ge
schied en hij zich heeft laten bijstaan 
door de wettelijk daartoe bevoegde amb
tenaren van O.V.A.M. die de hoedanig
heid hebben van gerechtelijke politie en 
technisch bevoegd zijn. 

30 juni 1992 1045 

33. - Vordering in rechte Toepas-
sing door de rechter van een vreemde 
rech tsbepaling. 

Wanneer geen partij opgeworpen heeft 
dat vreemd recht moet worden toege
past, vermag de rechter niet toepassing 
te maken van dat vreemd recht, zonder 
de partijen de gelegenheid te hebben ge
geven desaangaande te concluderen. 

4 september 1992 1070 

34. - Strafzaken - Vonnis van de po
Jitierechtbank - Hoger beroep van de 
procureur des Konings - Aide van bete
kening - Vermeldingen - Beklaagde in 
staat om zijn recht van verdediging uit 
te oefenen. 

De beklaagde kan zijn recht van ver
dediging uitoefenen wanneer hij uit de 
aide van betekening van het hoger be
roep van het openbaar ministerie met 
aanwijzing van het beroepen vonnis en 
dagvaarding voor de correctionele recht
bank kennis kon nemen van hetgeen 
hem ten laste wordt gelegd. 

8 september 1992 1084 

35. - Burgerlijke zaken - Verplich
ting voor de rechter om de heropening 
van de debatten te bevelen - Exceptie 
van onbevoegdheid - Beslissing waarbij 
de rechter de Rechterlijke Macht ambts
halve onbevoegd verklaart. 

De appelrechter is krachtens de artt. 
774, tweede lid, en 1042 Ger.W. verplicht 
de heropening van de debatten te beve
len, alvorens de vordering geheel of ge
deeltelijk af te wijzen, op grond van een 
exceptie van onbevoegdheid, nietigheid, 
verjaring, verval of niet-ontvankelijk
heid, of van enige andere exceptie die de 
partijen voor hem niet hadden ingeroe
pen; die bepalingen alsook het algemeen 

beginsel van het recht van verdediging 
worden geschonden door het arrest dat 
de Rechterlijke Macht ambtshalve onbe
voegd verklaart zonder de partijen de ge
legenheid te hebben gegeven om hun op
merkingen dienaangaande naar voren te 
brengen v66r de sluiting der debatten of 
zonder dienaangaande de heropening 
van de debatten te hebben bevolen. 

14 september 1992 1104 

36. - Strafzaken - Verzoek tot her
opening van de debatten - Verplichting 
van de rechter. 

De rechter beoordeelt, in strafzaken, 
weliswaar op onaantastbare wijze de 
noodzaak of de raadzaamheid van een 
gevraagde heropening van de debatten, 
maar zijn beslissing dienaangaande 
moet uit zijn vonnis blijken; het recht 
van verdediging wordt geschonden wan
neer uit de rechterlijke beslissing niet 
blijkt dat de rechter over het verzoek tot 
heropening van de debatten uitspraak 
gedaan heeft. 

16 september 1992 1118 

37. - Voorlopige hechtenis - Handha
ving - Hoger beroep - Kamer van in
beschuldigingstelling - Rechtspleging -
Dossier - Mededeling. 

Het recht van verdediging van een ver
dachte die verschijnt om uitspraak te ho
ren doen over de handhaving van zijn 
voorlopige hechtenis wordt niet geschon
den als het hof van beroep, kamer van 
inbeschuldigingstelling, die verdachte de 
mogelijkheid biedt van zijn dossier inza
ge te nemen door een verdaging toe te 
staan binnen de termijn van art. 30, § 3, 
tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis 
1990. 

14 oktober 1992 1199 

38. - Burgerlijke zaken - Ambtshal
ve door de rechter aangevoerde reden -
Miskenning - Vereiste. 

De rechter, die zijn beslissing steunt 
op een ambtshalve voorgedragen reden 
die uit regelmatig aan zijn beoordeling 
overgelegde feiten is afgeleid, miskent 
het recht van verdediging niet. 

29 oktober 1992 1267 

39. - Strafzaken - Onderzoeksge
rechten - Regeling van de procedure -
Buitenvervolgingstelling - Burgerlijke 
partij- Verzoek om een aanvullend on
derzoek - Afwijzing - Motivering. 

Wanneer de burgerlijke partij voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling, die 
uitspraak moet doen over de regeling 
van de procedure, een verzoek indient 
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om een aanvullend onderzoek, is de wei
gering van dat gerecht om een nader on
derzoek te bevelen, regelmatig gemoti
veerd en naar recht verantwoord, als het 
op grond van de gegevens die het preci
seert, beslist dat er tegen de verdachte 
geen bezwaren voorhanden zijn en dat 
de gevraagde onderzoeksverrichtingen 
niet nodig zijn om de waarheid aan de 
dag te brengen. 

18 november 1992 1317 

40. - Strafzaken - Strafvordering -
Nieuwe kwalificatie van de feiten -
Heropening der debatten. 

Het recht van verdediging van de be
klaagde wordt niet miskend wanneer de 
rechter de debatten heropent om de par
tijen de mogelijkheid te bieden hun ver
weermiddelen voor te brengen in ver
band met de nieuwe omschrijving van de 
feiten. 

8 december 1992 1394 

41. - Hof van assisen - Tussenarrest 
- Verzoek tot het beluisteren van ge
luidsbanden - Afwijzing - Motivering. 

Het recht van verdediging wordt niet 
geschonden door een tussenarrest van 
het hof van assisen waarbij een verzoek 
tot het beluisteren van geluidsbanden 
wordt afgewezen, op grond dat de gezwo
renen erover zullen beschikken tijdens 
hun beraadslaging, zoals ze ook zullen 
beschikken over de processen-verbaal 
met de weergave van de inhoud ervan, 
aangezien het beluisteren ervan overbo
dig lijkt en het debat nodeloos zou rek
ken. (Art. 341 Sv.) 

16 december 1992 1442 

RECHTERLIJK GEWIJSDE 

HOOFDSTUK I. - Gezag 
Afdeling 1. - Algemene begrippen. 
Afdeling 2. - Belastingzaken. 
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken - Zie : 

Dienstplicht. 
Afdeling 5. - Strafzaken. 
Afdeling 6. - Tuchtzaken. 
Afdeling 7. - Verkiezingszaken. 
Afdeling 9. - Allerlei. 

HOOFDSTUK II. - Kracht 

HOOFDSTUK I 
GEZAG 

Afdeling 1. - Algemene begrippen. 

1. - Gezag van gewijsde - Algemene 
begrippen - Beslissing in strafzaken -

Betwisting in burgerlijke zaken - Gezag 
van gewijsde - Grenzen. 

Het gezag van gewijsde van een beslis
sing van de correctionele rechtbanken 
waarbij een aangestelde en zijn op
drachtgever, als burgerrechtelijk aan
sprakelijke partij, op grond van art. 27, 
tweede lid, wet van 10 maart 1925 op de 
elektriciteitsvoorziening, worden veroor
deeld, staat niet eraan in de weg dat de 
burgerlijke rechter, op een vordering van 
de opdrachtgever tegen zijn verzekeraar, 
onderzoekt of die opdrachtgever ook 
geen fout heeft begaan waardoor het 
schadegeval mede is ontstaan. 

9 april 1992 769 
Afdeling 2. - Belastingzaken. 

Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

2. - Gezag - Burgerlijke zaken 
Levensonderhoud - Na echtscheiding -
Nieuwe of veranderde omstandigheden 
- Wijziging van de uitkering - Wette
Jijke grondslag. 

De door de wet geschapen mogelijk
heid om op grond van nieuwe of gewij
zigde omstandigheden rechterlijke be
slissingen inzake levensonderhoud of 
uitkering na echtscheiding te herzien be
rust niet op de relativiteit van het gezag 
van het rechterlijk gewijsde zoals dat in 
artt. 23 tot 27 Ger.W. is omschreven, 
maar op specifieke wetsbepalingen, zoals 
de artt. 209 en 301, § 3, B.W., 584 en 1280 
Ger.W. 

8 november 1991 228 

3. - Gezag van gewijsde - Burger
Jijke zaken - Huwelijk - Vrederechter 
- Dringende voorlopige maatregel. 

De beslissing genomen door de vrede
rechter op grond van art. 223 B.W. houdt 
een dringende voorlopige maatregel in 
en heeft derhalve geen gezag van gewijs
de ten aanzien van de beslissing die de 
rechtbank op grond van art. 306 B.W. 
neemt over de schuldvraag. 

3 januari 1992 390 

4. - Gezag - Burgerlijke zaken -
Uitleggend arrest - Bevoegdheid van de 
rechter. 

De rechter heeft het recht zijn vroege
re beslissing uit te leggen voor zover de 
beschikkingen ervan onduidelijk of dub
belzinnig zijn, zonder dat hij evenwel 
hetgeen werkelijk is beslist kan wijzigen 
of aanvullen of nog een vaststelling er
aan kan toevoegen die vereist is voor de 
wettelijkheid van de beslissing. (Art. 793, 
Ger.W.) 

27 februari 1992 615 
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5. - Gezag - Burgerlijke zaken -
J.Vliddel waarin aan het hoi van beroep 
wordt verweten dat het de draagwijdte 
van het beroepen vonnis heeft miskend 
- Middel dat niet berust op het gezag 
van gewijsde. 

W anneer in een middel a an het hof 
van beroep wordt verweten dat het de 
draagwijdte van het beroepen vonnis 
heeft miskend, berust het niet op het ge
zag van het rechterlijk gewijsde van dat 
vonnis, maar op schending van de be
wijskracht ervan; derhalve niet ontvan
kelijk is dat middel als daarin geen be
roep wordt gedaan op schending van 
artt. 1319 e.v. B.W. 

12 maart 1992 669 

6. - Gezag - Burgerlijke zaken -
Eindvonnis - Onderscheid. 

Een rechter steunt niet op het gezag 
van gewijsde van een vroegere rechter
lijke beslissing, wanneer hij oordeelt dat 
over het hem voorgelegde geschil reeds 
definitief uitspraak is gedaan, namelijk 
door een beslissing waarbij de rechter 
zijn rechtsmacht over dat geschilpunt 
volledig heeft uitgeoefend. (Artt. 19 en 24 
Ger.W.) 

19 maart 1992 703 

7. - Gezag - Burgerlijke zaken -
Veroordeling tot bepaling van levenson
derhoud - Latere vordering tot betaling 
van moratoire interest. 

Wanneer de rechter een provisionele 
uitkering tot levensonderhoud en een bij
drage tot levensonderhoud heeft toege
kend aan een persoon die geen mora
toire interest heeft gevraagd, kan hij het 
gezag van gewijsde van zijn beslissing 
niet opwerpen tegen een latere vordering 
tot betaling van moratoire interest. (Art. 
23 Ger.W.) 

19 maart 1992 706 

Afdeling 4. - Dienstplichtzaken - Zie : 
Dienstplicht. 

Afdeling 5. - Strafzaken. 

8. - Gezag - Algemene begrippcn 
Strafzaken - Betu:isting in burgerlijke 
zaken - Gezag van gewijsde. 

Art. 4 V.T.Sv. verbiedt dat de beslissin
gen op de strafvordering opnieuw wor
den betwist ter gelegenheid van een bur
gerlijk proces; zodanige beslissingen heb
ben gezag van rechterlijk gewijsde erga 
omnes. 

12 september 1991 32 

9. - Gezag - Beslissing op de burger
lijke rechtsvordering- Grenzen van het 
gezag van gewijsde. 

De beslissing van de strafrechter op de 
burgerlijke rechtsvordering die met toe
passing van art. 4 V.T.Sv. terzelfder tijd 
als de strafvordering voor hem werd ver
volgd, heeft slechts gezag van rechterlijk 
gewijsde binnen de perken van art. 23 
Ger.W. 

12 september 1991 32 

10. - Gezag - Strafzaken - Burger
lijke rechtsvordering - Grenzen. 

Het gezag van gewijsde geldt enkel 
voor datgene waarop de beslissing, met 
betrekking tot de betwisting die voor de 
rechter is gebracht en waarover de par
tijen tegenspraak hebben kunnen voe
ren, noodzakelijk, al ware het impliciet, 
be rust. 

17 september 1991 64 

11. - Gezag van gewijsde - Strafza
ken - Beslissing van de strafrechter 
door tegenstrijdigheid aangetast - Ge
volg t.a. v. de burgerlijke rechter. 

De burgerlijke rechter is niet gebon
den door de beslissing van de strafrech
ter die door tegenstrijdigheid is aange
tast. 

6 januari 1992 395 

12. - Gezag - Strafzaken - Afzon
derlijke straiten wegens verkeersovertre
dingen resp. slagen of verwondingen uit 
onvoorzichtigheid - Gevolg m.b.t. de 
burgerlijke rechtsvordering van de verze
keraar. 

Wanneer de strafrechter afzonderlijke 
straffen heeft uitgesproken wegens ver
keersovertredingen enerzijds en slagen 
of verwondingen uit onvoorzichtigheid 
anderzijds, kan de burgerlijke rechter, 
die kennis neemt van het verhaal van de 
verzekeraar tegen de veroordeelde, niet 
beslissen dat de verkeersovertredingen 
hebben bijgedragen tot de door de ge
troffene geleden schade. 

11 juni 1992 963 

13. - Strafzaken - Arbeidsongeval -
Schade - Beslissing van het strafge
recht - Beslissing van het arbeidsge
recht - Gezag van het strafrechtelijk 
gewijsde t.a.v. de burgerlijke rechter. 

Het gezag van het strafrechtelijk ge
wijsde t.a.v. de burgerlijke rechter dat, 
in de regel, verbonden is aan de vaststel
lingen inzake de omvang van de schade 
in geval van een misdrijf waarvan de 
schade een bestanddeel is en waarvan 
de kwalificatie en de straf verandert 
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naar gelang van de omvang van het na
deel, geldt niet voor het arbeidsgerecht 
dat te beslissen heeft op een vordering 
tot betaling van wettelijke vergoedingen 
inzake arbeidsongevallen. (Art. 74, eerste 
lid, Arbeidsongevallenwet.) 

12 oktober 1992 1192 

14. - Gezag - Strafzaken - Vervol
ging wegens een strafbaar feit van v66r 
een veroordeling - Beoordeling door de 
rechter of de feiten al dan niet een enkel 
strafbaar feit opleveren - Vereisten en 
gevolg. 

Wanneer de feitenrechter vaststelt dat 
er voor misdrijven reeds vroeger een de
fi_nitieve strafrechtelijke veroordeling is 
mtgesproken en dat andere als misdrijf 
aangemerkte feiten die bij hem aanhan
gig zijn gemaakt, v66r die beslissing zijn 
gepleegd, dient hij, alvorens te beslissen 
of de feiten al dan niet een strafbaar feit 
opleveren, na te gaan of de dader met 
een en hetzelfde opzet heeft gehandeld; 
aileen als de feitenrechter vaststelt dat 
de. gezamenlijke feiten wegens de een
held van opzet een enkel strafbaar feit 
opleveren, mag hij wegens het rechter
lijk gewijsde van de vroegere beslissing 
en wegens het verval van de strafvorde
ring die er het gevolg van is, niet beslis
sen of de dader van de feiten die voor 
hem zijn gebracht, zich al dan niet daar
aan heeft schuldig gemaakt. 

24 november 1992 1345 
Afdeling 6. - Tuchtzaken. 

15.- Gezag- Tuchtzaken - Eindbe
slissing - Onderscheid. 

. Niet ontvankelijk is het middel, dat 
zlCh aileen beroept op schending van de 
artt. 23 tot 26 Ger.W. en waarbij het 
recht wordt betwist van een tuchtraad 
van beroep van de Orde van Advocaten 
om kennis te nemen van een definitief 
beslecht geschilpunt betreffende de ont
v~n~elijkheid van een vordering tot her
zlenmg van een beslissing, waarbij aan 
een advocaat een tuchtmaatregel wordt 
opgeleg~, aangezien zodanig middel geen 
betrekkmg heeft op die bepalingen inza
ke rechterlijk gewijsde. 

21 november 1991 255 

Afdeling 7. 

Afdeling 9. 

Verkiezingszaken. 

Allerlei. 

HOOFDSTUK II 
KRACHT 

RECHTERLIJKE MACHT 
1. - Wanbedrijf ten laste gelegd aan 

een magistraat in het hof van beroep of 
in_ een arbeidshof of van het parket bij 
die gerechten - Bevoegdheid van de 
tweede kamer van het Hoi 

Nadat de procureur-generaal bij het 
Hof van Cassatie van de minister van 
Justitie de stukken heeft ontvangen over 
een wanbedrijf dat wordt ten laste ge
legd aan een magistraat in een hof van 
beroep of in een arbeidshof of van een 
~agistraat van het parket bij een van 
d1e gerechten en nadat hij desnoods aan
vullende inlichtingen heeft ingewonnen 
of doen inwinnen, maakt hij door een 
schriftelijke vordering de zaak aanhan
gig bij de tweede kamer van het Hof· het 
Hof, dat in raadkamer uitspraak do~t op 
de mondelinge vordering van de procu
reur-generaal, beslist dat er geen grond 
bestl;tat tot verdere vervolging van die 
mag1straat of verwijst de zaak ofwel 
naar een hof van beroep ofwel naar de 
eerste voorzitter van .een hof van beroep 
opdat deze een mag1straat aanwijst die 
het ambt van onderzoeksmagistraat zal 
waarnemen, waarbij gezegd hof van be
roep of gezegde magistraat moet worden 
aangewezen buiten het rechtsgebied van 
het hof waartoe de vervolgde magistraat 
behoort. (Artt. 479, 481, 482 en 483 Sv.) 

15 oktober 1991 155 

2. - Geschillen over burgerlijke rech
ten - Art. 92 Gw. - Draagwijdte. 

Door de kennisneming van de geschil
len over burgerlijke rechten bij uitslui
ting toe te kennen aan de hoven en 
rechtbanken, stelt art. 92 Gw. alle bur
gerlijke rechten onder de bescherming 
van de Rechtelijke Macht· ter verwezen
lijking van die bescher~ing heeft de 
grondwetgever geen rekening gehouden 
met de ho~.danigheid van de gedingvoe
rende parhJen en evenmin met de aard 
van de handelingen waardoor een recht 
wordt geschonden, maar wei en uitslui
tend met de aard van het recht waarover 
het geschil loopt. 

19 december 1991 364 

3. - Wenselijkheid van de regeling 
van de progressiviteit van een belasting 
- Geen toetsing door de rechter. 

De rec~~er ':ermag niet de gepastheici 
of ':Ven~ehJkhe1d te beoordelen van de re
geh~g mzake progressiviteit van een be
lastmg, o.m. van een provinciebelasting. 

30 april 1992 823 
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4. - Wenselijkheid van een handeling 
van de bestuursoverheid - Toezichtsbe
voegdheid van de Rechterlijke Macht. 

De Rechterlijke Macht vermag de 
wenselijkheid van een handeling van de 
bestuursoverheid niet te beoordelen. 

1 juni 1992 923 

5. - Ongeoorloofde schending van een 
subjectief recht door de bestuursover
heid - Voorkomen of herstellen van die 
schending - Bevoegdheid van de Rech
terlijke Macht. 

De Rechterlijke Macht is bevoegd om 
een onrechtmatige schending van een 
burgerlijk recht zowel te voorkomen als 
te herstellen, ongeacht wie die schending 
heeft begaan; zulks geldt voor elke fou
tieve aantasting van een subjectief recht 
door de administratieve overheid. 

1 juni 1992 923 

6. - Ongeoorloofde schending van een 
subjectief recht door de bestuursover
heid - Voorkomen of herstellen van die 
schending - Bevoegdheid van de Rech
terlijke Macht. 

De Rechterlijke Macht is bevoegd om, 
zonder de opportuniteit van een maatre
gel van de bestuursoverheid te beoorde
len, de nodige maatregelen te bevelen 
om een ogenschijnlijk foutieve krenking 
van een subjectief recht te doen beeindi
gen of te voorkomen. (Art. 584 Ger.W.). 

27 november 1992 1361 

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 

1. - Algemene begrippen - Samen
steliing van het rechtscollege - Indie-

nen van conclusie - Prejudiciele vraag 
- Antwoord - Voortzetting van de de
batten - Subsidiaire conclusie niet op
nieuw ingediend - Antwoord - Anders 
samengesteld rechtscollege - Gevolg. 

Nietig is de beslissing wanneer ze is 
gewezen door een hof van beroep waar
van een lid de terechtzitting niet heeft 
bijgewoond waarop het debat is geopend 
door indiening van een conclusie, zonder 
dat het debat nadien volledig is hervat of 
de conclusie opnieuw is ingediend, ook al 
werd intussen een prejudiciele vraag ge
steld aan het Arbitragehof en heeft dit 
hof daarop geantwoord, terwijl het hof 
van beroep echter antwoordt op een con
clusie die subsidiair was m.b.t. het ver
zoek om een prejudiciele vraag. (Art. 779 
Ger.W.) 

2 september 1992 1059 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

2. - Burgerlijke zaken -Art. 109bis 
Ger. W. - Hoi van beroep - Kamer met 
een raadsheer - Bevoegdheid - Echt
scheidingsgeding - Dringende en voor
Jopige maatregelen. 

Het hoger beroep betreffende de tij
dens een echtscheidingsgeding te nemen 
dringende en voorlopige maatregelen 
moet aan een kamer van het hof van be
roep met een raadsheer worden toegewe
zen, aangezien dergelijke vorderingen 
geen verband houden met de staat van 
personen, waarvan het bewijs of de vast
stelling noch het doel noch het gevolg is 
van die vorderingen. (Art. 109bis Ger.W.) 

31 oktober 1991 209 

3. - Burgerlijke zaken - Samenstel
ling van het rechtscollege - Beslissing 
over een geschilpunt - Heropening van 
de debatten - Latere debatten - De
zelfde partijen - Ander geschilpunt -
Wijziging van het rechtscollege. 

Art. 779, eerste lid, Ger.W., vereist niet 
dat de rechter, die de debatten over een 
geschilpunt bijwoont, ook tegenwoordig 
is geweest bij vroegere debatten over an
dere, tussen dezelfde partijen bestaande 
geschilpunten die hebben geleid tot een 
afzonderlijke beslissing zonder dat het 
debat over dat geschilpunt begonnen 
was. 

28 november 1991 286 



HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN - ZIE DIENST-

PLICHT 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

4. - Strafzaken - Commissie tot be
scherming van de maatschappij - Des
kundigenopdracht vervuld door een lid 
ervan - Art. 292 Ger. W: 

Het vervullen van een deskundigenop
dracht kan niet worden beschouwd als 
de uitoefening van een rechterlijke 
macht, in de zin van art. 292 Ger.W. 

25 september 1991 90 

5. - Straizaken - Samenstelling van 
het rechtscollege - Behandeling- Von
nis- Uitspraak - Rechtscollege -An
dere samenstelling - Gevolg. 

Nietig is het vonnis, uitgesproken door 
drie rechters van wie er een de terecht
zitting niet heeft bijgewoond waarop de 
zaak is behandeld. (Art. 779, eerste lid, 
Ger.W.) 

22 januari 1992 462 

6. - Straizaken - Hoi van assisen -
Samenstelling - Jury. 

De bepaling van art. 119 Ger.W., val
gens welke het hof van assisen zitting 
houdt bijgestaan door een jury, betreft 
de samenstelling van de strafrechts
machten en raakt de openbare orde. 

4 februari 1992 515 

7. - Strafzaken - Samenstelling van 
het rechtscollege. 

Nietig is het vonnis van de correctio
nele rechtbank, wanneer wegens tegen
strijdigheid tussen de vermeldingen, 
enerzijds, in het proces-verbaal van de 
terechtzitting waarop de zaak. is behan
deld, anderzijds, in het proces-verbaal 
van de terechtzitting waarop het vonnis 
is uitgesproken en in het vonnis zelf, on
mogelijk kan worden nagegaan of de 
zaak is behandeld door het voorgeschre
ven aantal rechters. 

19 februari 1992 577 

8. - Straizaken - Samenstelling van 
het rechtscollege. 

Nietig is het vonnis van de correctio
nele rechtbank waaruit blijkt, ook al is 
het uit een niet genummerde en niet 
goedgekeurde schrapping, dat de zaak is 
behandeld, dat het O.M. gevorderd heeft 
en dat de partijen gepleit hebben voor 
een rechtscollege bestaande uit vier 
rechters. (Art. 78 Sv.; artt. 78 en 779 
Ger.W.) 

20 mei 1992 893 
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9. - Straizaken - Hoger beroep -
Vermeldingen in het arrest en in het 
proces-verbaal van de terechtzitting met 
betrekking tot de vordering van het 
openbaar ministerie - Goedgekeurde 
doorhaling in het proces-verbaal van de 
terechtzitting - Gevolg. 

De goedgekeurde doorhaling in het 
proces-verbaal van de terechtzitting van 
de vermelding << het openbaar ministerie 
wordt gehoord » heeft tot gevolg dat die 
vermelding als niet bestaande wordt be
schouwd; er is derhalve geen tegenstrij
digheid tussen die doorgehaalde vermel
ding enerzijds en de vermelding in dat 
proces-verbaal dat het onderzoek plaats 
heeft gehad volgens de voorschriften van 
artt. 190 en 210 Sv. en de vermelding in 
het niet van valsheid betichte arrest dat 
het openbaar ministerie in zijn vorderin
gen werd gehoord anderzijds. 

16 juni 1992 980 

10. - Strafzaken - Samenstelling van 
het rechtscollege - Proces-verbaal van 
de terechtzitting - Tegenstrijdige ver
meldingen. 

Nietig is de beslissing van het strafge
recht die onder meer gegrond is op een 
proces-verbaal van de terechtzitt~ng 
waarin het verhoor van een getmge 
wordt vastgesteld, terwijl dat proces-ver
baal de tegenwoordigheid van drie rech
ters vermeldt, doch enkel is ondertekend 
door een vierde, als voorzitter. 

28 oktober 1992 1263 

11. - Strafzaken - Samenstelling van 
het rechtscollege - Beslissing waarbij 
de berechting van de zaak wordt uitge
steld - Latere beslissing over de grand 
van de zaak. 

De beslissing waarbij de berechting 
van de zaak wordt uitgesteld, en de late
re beslissing over de zaak zelf behoeven 
niet door dezelfde rechters te worden ge-
we zen. 

8 december 1992 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

1394 

12. - Tuchtzaken - Gemengde raad 
van beroep van de Orde van Dierenart
sen - Geen proces-verbaal van de te
rechtzitting - Onmogelijkheid vooi' het 
Hoi om de samenstelling van het rechts
college na te gaan - Nietige beslissing. 

W anneer de tekst van de conclusie, die 
door een tuchtrechtelijk vervolgde die
renarts is neergelegd voor de gemengde 
raad van beroep van de Orde van Die
renartsen, de door de voorzitter van de 
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raad van beroep ondertekende vermel
ding bevat dat die tekst is neergelegd op 
de openbare terechtzitting van een wel
bepa.alde datum en uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat van die terechtzitting een pro
ces-verbaal is opgemaakt, kan het Hof, 
ter oorzake van die leemte, onmogelijk 
nagaan of de bestreden beslissing, naar 
het vereiste van art. 779, eerste lid, 
Ger.W., is gewezen door rechters die aile 
zittingen over de zaak hebben bijge
woond; weshalve die beslissing nietig is. 

5 november 1992 1280 

13. - Tuchtzaken - Advocaten - Wet 
inzake de organisatie van de tuchtge
rechten - Bepalingen die de openbare 
orde raken. 

De regel dat de raad van de Orde van 
Advocaten kennis neemt van de tuchtza
ken door toedoen van de stafhouder is 
van wezenlijk belang voor de rechtsbede
ling en raakt de openbare orde. (Art. 475 
Ger.W.) 

9 november 1992 1287 

14. - Tuchtzaken Samenstelling 
van het rechtscollege - Art. 779 Ger. W: 
- Toepassing. 

lngevolge art. 779 Ger.W., dat in tucht
zaken toepasselijk is, dienen de !eden 
van de raa.d van beroep van de Orde van 
Geneesheren die hebben meegewerkt 
aan de beslissing, noodzakelijkerwijs de 
terechtzitting bij te wonen waarop zij is 
uitgesproken, tenzij toepassing is ge
maakt van het tweede lid van voor
noemd artikel. 

19 november 1992 1336 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

RECHTERLIJKE TUCHT 
1. - Rechter - Vertegenwoordiging 

- Onmogelijkheid om in persoon te ver
schijnen. 

Wanneer de rechter, die tuchtrechte
lijk wordt vervolgd voor de algemene 
vergadering van het Hof, in de onmoge
lijkheid verkeert om in persoon op de 
zitting te verschijnen, kan het Hof zijn 
advocaat machtigen om hem te vertegen
woordigen. 

19 februari 1992 580 

2. - Rechter - Gedrag - Begrip. 
De rechter die bij een in kracht van 

gewijsde gegaan arrest is veroordeeld ter 
zake dat hij opzettelijk brand gesticht 
heeft in een woning, terwijl hij moest 
vermoeden dat zich daarin op het ogen
blik van de brand een of meer personen 
bevonden, heeft door zijn gedrag ernstig 
afbreuk gedaan aan de waardigheid van 
zijn ambt, en is niet meer waardig deel 
te nemen aan de uitoefening van de 
Rechterlijke Macht; het Hof ontzet hem 
derhalve uit zijn ambt. 

19 februari 1992 580 

3. - Plaatsvervangend rechter Ge-
drag - Begrip. 

De rechter die bij een in kracht van 
gewijsde gegaan arrest is veroordeeld 
wegens misbruik van vertrouwen, heeft 
door zijn gedrag ernstig afbreuk gedaan 
aan de waardigheid van zijn ambt en is 
derhalve niet meer waardig deel te ne
men aan de uitoefening van de Rechter
lijke Macht; het Hof ontzet hem derhalve 
uit zijn ambt. (Art. 404, 405 en 409 
Ger.W.) 

19 oktober 1992 1213 

JRECHTSBEGINSELEN (ALGEME
NE) 

1. - Tuchtrechter in hager beroep ver
zwaart de door de eerste rechter uitge
sproken straf - Eenstemmigheid niet 
vereist door een algemeen rechtsbegin
sel. 

Er bestaat geen algemeen rechtsbegin
sel dat het tuchtrechtscollege in hoger 
beroep verplicht om met eenparige stem
men uitspraak te doen wanneer het de 
door het rechtscollege in eerste aanleg 
uitgesproken straf verzwaart. 

21 november 1991 252 

2. - Proces - Goede trouw. 
Er bestaat geen algemeen rechtsbegin

sel volgens hetwelk het proces te goeder 
trouw moet worden gevoerd. 

6 december 1991 315 

3. - Rechtsverwerking. 
« Rechtsverwerking » levert geen alge

meen rechtsbeginsel op. 
6 december 1991 315 

4. - Strafzaken - Straf - Persoon
lijk karakter. 

Ret algemeen beginsel van het per
soonlijk karakter van de straf wordt ge
schonden door de rechter die de beklaag-
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de tot een straf veroordeelt, doch aan
neemt dat het bestrafte misdrijf door 
iemand anders kan gepleegd zijn. 

4 februari 1992 514 

5.- Begrip. 
Er bestaat geen algem.een arbeidsrech

telijk beginsel volgens hetwelk een on
derneming onder een paritair comite res
sorteert, namelijk dat van de hoofdactivi
teit van de onderneming. 

17 februari 1992 574 

6. - Subjectief recl1t Tenietgaan 
van dat recht. 

Er bestaat geen algemeen rechtsbegin
sel volgens hetwelk een subjectief recht 
tenietgaat wanneer de houder van dat 
recht een houding aanneemt die ob
jectief onverenigbaar is met dat recht. 

20 februari 1992 583 

7. - Beginsel van behoorlijk bestuur 
- Recht op rechtszekerheid. 

De algemene beginselen van behoor
lijk bestuur, die ook ten aanzien van de 
administratie der belastingen gelden, 
sluiten het recht op rechtszekerheid in; 
dat recht houdt o.m. in dat de burger 
moet kunnen vertrouwen op wat door 
hem niet anders kan worden opgevat 
dan als een vaste gedrags- of beleidsre
gel van de overheid. 

27 maart 1992 727 

8. - Strafzaken - Tweede veroorde
ling wegens hetzelfde feit - Schending 
van het algemeen rechtsbeginsel « non 
bis in idem ». 

Het verbod, volgens hetwelk de rech
ter een beklaagde niet mag veroordelen 
wegens feiten waarvoor deze reeds vroe
ger was veroordeeld, is een algemeen 
rechtsbeginsel. 

5 mei 1992 837 

9. - Algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelk de rechter onpartijdig moet zijn 
- Strafzaken - Onderzoeksrechter die 
voordien als rechter in kart geding zijn 
mening te kennen heeft gegeven over de 
feiten. 

Wanneer de onderzoeksrechter, voor
aleer hij met het onderzoek in de zaak 
was belast, als rechter in kort geding 
zijn mening te kennen heeft gegeven 
over de door de burgerlijke partij aange
klaagde feiten, hebben de appelrechters 
uit de inhoud van de door die magistraat 
in kort geding gewezen beschikking wet
tig kunnen afleiden dat het latere optre
den van die magistraat als onderzoeks
rechter in de zaak bij de bekl~agden 

gewettigde twijfel kon doen ontstaan aan 
zijn geschiktheid om de feiten a charge 
en a decharge te onderzoeken, en derhal
ve hebben ze wettig kunnen beslisssen 
dat geen van de stukken van het voorbe
reidend onderzoek voor hen bruikbaar 
was om zich een overtuiging te vormen 
omtrent de eventuele schuld van de be
klaagden. (Algemeen rechtsbeginsel vel
gens hetwelk de rechter onpartijdig moet 
zijn.) 

13 mei 1992 846 

10. - Beginsel van behoorlijk bestuur 
- Belastingzalren - Bezwaartermijn in
zaire inkomstenbelastingen. 

De bij art. 272 W.I.B. bepaalde termijn 
is een vervaltermijn, welke behoudens 
overmacht niet kan worden verlengd; het 
arrest dat, zonder vast te stellen, dat de 
belastingschuldige door overmacht ver
hinderd is geweest een regelmatig be
zwaarschrift binnen deze termijn in te 
dienen, het buiten bedoelde termijn inge
diende bezwaar tijdig verklaart wegens 
een schending van een beginsel van be
hoorlijk bestuur door de administratie 
der belastingen, is derhalve niet naar 
recht verantwoord. 

29 mei 1992 919 

11. - Recht op een onafilankelijke en 
onpartijdige rechterlijlre instantie - Or
de van Architecten -· Raad van beroep 
- Hoger bemep door de nationale raad 
- Deelname aan het debat - Toetsing. 

Uit de enkele omstandigheid dat de 
raad van beroep van de Orde van Archi
tecten en de nationale raad van die orde 
organen zijn van dezelfde publiekrechte
lijke rechtspersoon, kan niet worden af
geleid dat de raad van beroep als recht
sprekend college niet onafhankelijk en 
niet onpartijdig zou zijn, ook al neemt 
de nationale raad, aan wie de wet het 
recht toekent hoger beroep in te stellen, 
aan het debat deel. 

5 juni 1992 944 

12. - Reclltsmisbruik Sanctie op 
het misbruik. 

De sanctie op misbruik van recht be
staat niet in het verbeuren van dat 
recht, maar in het opleggen van de nor
male uitoefening ervan of in het herstel 
van de schade ten gevolge van dat mis
bruik. 

11 juni 1992 965 

13. - Strafzaken - Persoonlijk karak
ter van de straiten. 

Het algemeen beginsel van het per
soonlijk karakter van de straffen wordt 
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geschonden door de rechter die de be
klaagde tot een straf veroordeelt, en die 
daarbij te kennen geeft, niet dat naar 
zijn oordeel die beklaagde het hem ten 
laste gelegde feit heeft gepleegd, maar 
dat hij hem strafbaar acht bij toepassing 
van een beweerd wettelijk schuldvermoe
den. 

3 november 1992 1275 

14. - Strafzaken Twijfel lwmt de 
beklaagde ten goede - Begrip. 

Het beginsel volgens hetwelk twijfel 
ten goede komt aan de beklaagde, wordt 
niet geschonden door de rechter die te 
kennen geeft dat hij de menselijke ze
kerheid heeft verworven dat de beklaag
de het feit pleegde en elke redelijke twij
fel nopens diens schuld uitgesloten acht. 

10 november 1992 1294 

RECHTSBIJSTAND 
1. - Hoi van Cassatie - Belastingza

ken - Ontvankelijk verzoekschrift -
Voorwaarden. 

Wanneer het geschil tot de bevoegd
heid van het Hof van Cassatie behoort, 
is het verzoek om rechtsbijstand dat ter 
griffie van het hof van beroep is inge
diend, niet ontvankelijk. (Art. 670 
Ger.W.) 

18 oktober 1991 168 

2. - Voorziening in cassatie - Per
soon door wie cassatieberoep kan wor
den ingesteld. 

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.) 

13 oktober 1992 1196 

RECHTSMISBRUIK 
1. - Procesrechtsmisbruik - Begrip 

- Laattijdige conclusie. 
Het neerleggen van een aanvullende 

conclusie op de terechtzitting die voor de 
behandeling van de zaak is vastgesteld, 
kan door de rechter als een rechtsmis
bruik worden aangemerkt op grond van 
de vaststellingen dat die conclusie buiten 
de in art. 748 Ger.W. bepaalde termijnen 
werd genomen en de neerlegging ervan 
tot doel had de procesgang te vertragen 
en aldus het belang van de wederpartij 
te schaden. 

14 februari 1992 557 

2. - Procesrechtsmisbruik - Laattij
dige conclusie - Sanctie. 

Wanneer een partij een aanvullende 
conclusie buiten de in art. 748 Ger.W. be
paalde termijnen heeft genomen en de 
rechter vaststelt dat de neerlegging er
van tot doel heeft de procesgang te ver
tragen, en aldus het belang van de we
derpartij te schaden, kan hij die conclu
sie uit het debat weren. 

14 februari 1992 557 

3.- Begrip. 
De weigering om een verdeler te be

voorraden kan een rechtsmisbruik ople
veren en gestraft worden als een hande
ling die strijdig is met de eerlijke 
handelsgebruiken; de rechter oordeelt 
wettig dat een weigering van bevoorra
ding onrechtmatig is, wanneer hij erop 
wijst dat die weigering niet gegrond is 
op objectieve criteria, maar strekt tot uit
sluiting van een nieuwe verdeler wiens 
vestiging concurrentiegevaar oplevert 
voor verdelers die reeds in de geogra
fische nabijheid zijn gevestigd maar aan 
wie evenwel geen enkel recht van alleen
verkoop is verleend. (Art. 54, Handels
praktijkenwet.) 

24 september 1992 1129 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrip
pen : reden, recl1tsgroiJd. 

HOOFDSTUK II. - Bij afwezigheid van 
conclusie 

Afdeling 1. 
Afdeling 2. 
Afdeling 3. 
Afdeling 4. 
Afdeling 5. 
Afdeling 6. 
Afdeling 7. 
Afdeling 9. 

Algemeen. 
Belastingzaken. 
Burgerlijke zaken. 
Dienstplichtzaken. 
Strafzaken. 
Tuchtzaken. 

- Verkiezingszaken. 
- Allerlei. 

HOOFDSTUK III. - Op conclusie 
Afdeling 1. Algemeen, begrip conclu-

sie. 
Afdeling 2. 
Afdeling 3. 
Afdeling 4. 
Afdeling 5. 
Afdeling 6. 
Afdeling 7. 
Afdeling 9. 

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

- Allerlei. 
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HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN RED EN, 

RECHTSGROND. 

1. - Algemene begrippen - Belasting
zaken - Inkomstenbelastingen - Be
roep voor het hoi van beroep - Eisende 
part1j - Verstek - Arrest - Motivering 
- Verplichting voor de rechter. 

Het hof van beroep behoeft niet te ant
woorden op de door de belastingschuldi
ge tot staving van zijn beroep aangevoer
de middelen, wanneer die overeenkom
stig art. 286, eerste lid, W.I.B., voor dat 
hof opgeroepen belastingschuldige noch 
verschenen noch vertegenwoordigd is op 
de terechtzitting tijdens welke de zaak is 
behandeld en dus die middelen niet ter 
beoordeling aan de rechter heeft voorge
legd. 

24 oktober 1991 186 

2. - Begrip en aard van een rechts
grond - Strafzaken - Strafvordering -
Tegenstijdigheid - Begrip. 

Het hof van beroep dat de vervolging 
niet ontvankelijk verklaart die de ar
beidsauditeur heeft ingesteld wegens 
overtredingen van de wetten en verorde
ningen in aangelegenheden die behoren 
tot de bevoegdheid van de arbeidsgerech
ten, kan niet zonder in tegenspraak te 
vervallen, beslissen, enerzijds, dat het 
met de kennisneming van een feit belas
te strafgerecht niet de samenhang kon 
vaststellen tussen dat feit en de feiten 
waarvan het onderzoek door de onder
zoeksrechter nog aan de gang is en 
waarvan het uiteraard geen kennis kan 
nemen, en, anderzijds, dat de arbeidsau
diteur niet bevoegd was om het bevel tot 
dagvaarding te geven nadat de procureur 
des Konings de onderzoeksrechter gevor
derd had een onderzoek in te stellen 
naar bankbreuk, op grond dat de sociaal
rechtelijke feiten waarvan het gerecht 
kennis had genomen, samenhang ver
toonden met de bankbreuk waarvan het 
onderzoek door de onderzoeksrechter 
nog aan de gang is. 

13 mei 1992 850 

3. - Begrip en aard van een reden -
Burgerlijke zaken - Tegenstrijdige re
denen - Begrip. 

De aangevoerde tegenstrijdigheid in 
de redengeving waarvan het onderzoek 
de uitlegging, door het Hof, van de door 
de bestreden beslissing toegepaste wets
bepalingen veronderstelt, staat niet ge
lijk met een gemis aan redenen en houdt 

dus geen verband met het vormvereiste 
van art. 97 Gw. 

14 mei 1992 856 

4. - Algemene begrippen - Motive
ring van de strafmaat. 

Art. 195, tweede lid, Sv. houdt niet in 
dat voor iedere opgelegde straf of maat
regel de maat met een verschillende mo
tivering moet worden verantwoord. 

15 september 1992 1113 

5. - Algemene begrippen - Dubbel
zinnigheid - Begrip. 

Een beslissing is gegrond op dubbel
zinnige redenen, wanneer de redenen op 
verscheidene wijzen kunnen worden uit
gelegd; een dergelijke beslissing is niet 
regelmatig met redenen omkleed als zij 
volgens een van die uitleggingen wette
lijk verantwoord is en volgens de andere 
niet. 

24 november 1992 1345 

HOOFDSTUK II 
BIJ AFWEZIGHEID VAN CONCLUSIE 

Afdeling 1. 

Afdeling 2. 

Mdeling 3. 

Algemeen. 

Belastingzaken. 

Burgerlijke zaken. 

6. - Bij afwezigheid van conclusie 
Burgerlijke zaken - Beslissing waarin 
toepassing wordt gemaakt van een wets
bepaling - Geen vaststelling dat de 
voorwaarden voor de toepassing van die 
bepaling zijn vervuld. 

Een wetsbepaling wordt niet geschon
den door het enkele feit dat de rechter 
die deze wetsbepaling toepasselijk ver
klaart, niet vaststelt dat alle voorwaar
den voor de toepassing ervan vervuld 
zijn, onverminderd de verplichting voor 
de rechter op de conclusie te antwoor
den. 

15 oktober 1992 1201 
Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 

7. - Bij afwezigheid van conclusie -
Dienstplichtzaken - Antwoord op over
gelegde stukken. 

De herkeuringsraad dient niet te ant
woorden op door de dienstplichtige over
gelegde geneeskundige verklaringen en 
verslagen. 

14 oktober 1991 154 
Afdeling 5. - Strafzaken. 

8. - Bij afwezigheid van conclusie -
Strafzaken - Straf - Motivering - Art. 
195, tweede lid, Sv. 
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De rechter voldoet niet aan de bijzon
dere motiveringsverplichting van art. 
195, tweede lid, Sv., wanneer hij de be
klaagde veroordeelt tot de geldboete en 
de ontzetting, die krachtens art. 84 Sw., 
benevens de gevangenisstraf, mogen 
worden uitgesproken, als hij niet ver
meldt waarom hij die facultatieve straf
fen uitspreekt. 

18 september 1991 67 

9. - Bij afwezigheid van conclusie -
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorde
ring - Grondslag - Misdrijf - Wetsbe
paling- Aanwijzing- Verplichting van 
de rechter - Grens. 

Bij ontstentenis van betwisting om
trent de wetsbepaling tot strafbaarstel
ling van het feit waarop de burgerlijke 
rechtsvordering is gegrond, behoeft de 
rechter die alleen over de burgerlijke be
langen beslist, die wetsbepaling niet aan 
te wijzen. (Art. 97 Gw.) 

9 oktober 1991 133 

10. - Bij afwezigheid van conclusie -
Strafzaken - Verplichting voor de rech
ter zijn beslissing te motiveren - Per
ken. 

De verplichting voor de rechter zijn 
beslissing te motiveren, verplicht hem 
niet de redenen van zijn beweegredenen 
aan te geven. 

3 december 1991 301 

11. - Bij afwezigheid van conclusie -
Strafzaken - Vermelding van de wets
bepalingen waarbij de bestanddelen van 
het misdrijf worden bepaald - Wettig
heid. 

De veroordelende beslissing, die het 
bestaan van de bestanddelen van het 
strafbaar feit vaststelt zonder aile wets
bepalingen te vermelden die deze be
standdelen bepalen, is niet naar recht 
met redenen omldeed. 

3 december 1991 304 

12. - Bij afwezigheid van conclusie -
Strafzaken - Appelgerecht - Redenge
ving - Redenen van de eerste rechter 
- Overneming - Begrip. 

W anneer in een arrest een veroorde
lende beslissing van de correctionele 
rechtbank wordt bevestigd op grond dat 
« de door de eerste rechter opgelegde ge
vangenisstraf en geldboete een wettige 
en passende sanctie opleveren voor het 
misdrijf van de beklaagde », neemt dat 
arrest de motivering over waarop het be
roepen vonnis die beslissing grond. (Art. 
97 Gw.) 

22 januari 1992 460 

13. - Bij afwezigheid van conclusie -
Strafzaken - Straf - Keuze - Rede
nen ·- Art. 195, tweede lid, Sv. 

Aan de bijzondere motiveringsverplich
ting van art. 195, tweede lid, Sv. wordt 
niet voldaan door het arrest dat noch 
door een eigen motivering, doch door 
overneming van die van de eerste rech
ter, de redenen vermeldt waarom het hof 
van beroep, binnen de vrije beoordeling 
die de wet hem daarbij overlaat, die be
paalde straf heeft uitgesproken. (Art. 2 
wet van 27 april 1987 .) 

22 januari 1992 460 

14. - Bij afwezigheid van conclusie -
Strafzaken - Straf - Motivering - Art. 
195, tweede lid, Sv. 

Art. 195 Sv., gew. bij art. 2 wet van 27 
april 1987, betreffende de motivering van 
de keuze en de maat der uitgesproken 
straffen, is niet van toepassing op het 
hof van assisen. 

4 februari 1992 515 

15. - Bij afwezigheid van conclusie -
Stmfzaken - Straf - Redengeving -
Vervangende gevangenisstraf. 

Onwettig is de beslissing die de duur 
van de door de eerste rechter vastgestel
de vervangende gevangenisstraf verlengt 
zonder opgave van redenen. 

31 maart 1992 740 

16. - Bij afwezigheid van conclusie -
Strafzaken - Bij verstek gewezen be
slissing - Verweer in het exploot van 
verzet - Verplichting om dat verweer te 
beantwoorden - Vereisten. 

De strafrechter behoeft niet te ant
woorden op de middelen die door de be
klaagde in het exploot van verzet tegen 
een bij verstek gewezen beslissing wor
den uiteengezet, als de opposant op de 
terechtzitting niet heeft verklaard dat hij 
die middelen bij conclusie herneemt. 
(Impliciet.) 

12 mei 1992 843 

17. - Bij afwezigheid van conclusie -
Strafzaken - Redengeving - Begrip. 

Bij gebreke van voor hem genomen 
conclusie, omkleedt de feitenrechter zijn 
beslissing over de schuldvraag regelma
tig met redenen door het ten laste geleg
de feit in de bewoordingen van de wet 
bewezen te verklaren. 

2 juni 1992 936 

18. - Bij afwezigheid van conclusie -
Strafzaken - Regelmatige motivering -
Overname van de vordering van het 
O.M. 
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Niets verhindert het hof van beroep, 
kamer van inbeschuldigingstelling, inza
ke uitlevering, de redenen van de verde
ring van de procureur-generaal over te 
nemen, wanneer deze een regelmatige 
motivering opleveren. 

17 augustus 1992 1053 

19. - Bij afwezigheid van conclusie -
Strafzaken - Strafvordering - Veroor
deling - Te vermelden wetsbepalingen. 

Wil een veroordeling op de strafvorde
ring naar recht met redenen zijn om
kleed, dan is vereist dat, ofwel in de ei
gen redengeving, ofwel door verwijzing 
naar de beroepen beslissing, met name 
opgave wordt verstrekt van de wetsbepa
lingen waarin de bestanddelen van het 
tegen de beklaagde bewezen verklaarde 
misdrijf zijn omschreven. (Art. 97 Gw.) 

16 september 1992 1119 

20. - Bij afwezigheid van conclusie -
Strafzaken - Strafvordering - Veroor
deling - Wetsbepalingen. 

Om naar recht met redenen te zijn 
omkleed, moet de op de strafvordering 
gewezen veroordelende beslissing onder 
meer melding maken van de wetsbepa
lingen waarbij de bestanddelen van het 
misdrijf en een straf worden bepaald. 
(Art. 97 Gw.) 

21 oktober 1992 1218 

21. - Bij afwezigheid van conclusies 
- Strafzaken - Ten Jaste gelegd feit -
Oorspronkelijke omschrijving - Vrij
spraak - Heromschrijving - Veroorde
ling - Gevolg. 

Tegenstrijdig is de beslissing luidens 
welke een en hetzelfde feit in zijn oor
spronkelijke wettelijke omschrijving niet 
bewezen en in een andere omschrijving 
wel bewezen wordt verklaard. 

17 november 1992 1314 

Afdeling 6. - Tuchtzaken. 

22. - Tuchtzaken - Bij afwezigheid 
van conclusie - Onderzoek ter zitting -
Vermeldingen. 

Ook in tuchtzaken behoeft de rechter 
bij ontstentenis van een daartoe strek
kende conclusie niet te vermelden welk 
onderzoek hij ter zitting heeft gedaan 
noch welke de gegevens zijn die dat on
derzoek heeft opgeleverd. 

13 december 1991 348 

Afdeling 7. 

Afdeling 9. 

Verkiezingszaken. 

Aller lei. 

HOOFDSTUK III 
OP CONCLUSIE 

Afdeling 1. - Algemeen, begrip conclu
sie. 

Afdeling 2. - Belastingzaken. 

23. - Op conclusie - Belastingzaken 
- Geen antwoord op de conclusie - In
komstenbelastingen - Voorziening v66r 
het hof van beroep - Middel - Conclu
sie v66r het hof van beroep waarin naar 
de voorziening wordt verwezen - Geen 
antwoord op het middel. 

Niet regelmatig met redenen omkleed 
is het arrest waarin niet wordt geant
woord op een middel dat de belasting
plichtige in zijn voorziening v66r het hof 
van beroep tegen de beslissing van de di
recteur der belastingen heeft voorgedra
gen, hoewel in de conclusie van de belas
tingplichtige v66r het hof van beroep 
naar de voorziening werd verwezen. (Art. 
97 Gw.) 

6 april 1992 761 
Afdeling 3. - Burgerlijke zaken. 

24. - Op conclusie - Burgerlij]ce za
ken - Vonnis of arrest geacht op tegen
spraak te zijn gewezen - Partij niet ver
schenen - Conclusie ter gl'iffie neerge
Jegd - Antwoord. 

De rechter die met toepassing van art. 
751 Ger.W. een vonnis uitspreekt dat ge
acht wordt op tegenspraak te zijn gewe
zen, behoeft niet te antwoorden op de ter 
griffie neergelegde doch niet ter terecht
zitting voor de rechter genomen conclu
sie. 

7 november 1991 225 

25. - Op conclusie - Burgerlijke za
ken - Debat - Conclusie - Vonnis -
Alvorens recht te doen - Onderzoeks
maatregel - Getuigenissen - Vonnis na 
onderzoek - Verplichting van de rech
ter. 

Doet de rechter uitspraak na een door 
hem bij vonnis alvorens recht te doen 
bevolen getuigenverhoor, dan moet hij 
antwoorden op de conclusie die de partij
en v66r dat vonnis hebben genomen, 
voor zover die conclusie na dat getuigen
verhoor nog ter zake dienend is. (Art. 97 
Gw.; art. 780 Ger.W.) 

16 januari 1992 430 

26. - Op conclusie - Burgerlijke za
ken - Geen conclusie in het dossier -
Vaststelling dat een conclusie is gena
men. 

Wanneer, in burgerlijke zaken, een 
middel is afgeleid uit het gebrek aan 
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antwoord op de conclusie en de bestre
den beslissing vaststelt dat een partij 
een conclusie heeft genomen doch die 
conclusie in het dossier niet voorkomt en 
de bewoordingen ervan niet zijn overge
nomen in de bestreden beslissing of in 
andere processtukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, kan het Hof niet 
nagaan of de beslissing regelmatig is ge
motiveerd. (Art. 97 Gw.) 

19 oktober 1992 1211 

Afdeling 4. - Dienstplichtzaken. 

Afdeling 5. - Strafzaken. 

27. - Op conclusie - Strafzaken 
Verzoek om de beklaagde te mogen ver
tegenwoordigen - Verwerping - Moti
vering. 

De rechter dient de door de raadsman 
bij conclusie en met aanvoering van re
denen gevraagde machtiging om de af
wezige beklaagde te mogen vertegen
woordigen, te beantwoorden. 

24 september 1991 86 

28. - Op conclusie - Geen antwoord 
- Strafzaken - Voorlopige hechtenis -
Redelijke termijn. 

Art. 5.3 E.V.R.M. en art. 9.3 I.V.B.P.R. 
houdende erkenning van het recht om 
binnen een redelijke termijn berecht te 
worden of hangende het proces in vrij
heid te worden gesteld, worden door het 
arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling geschonden wanneer het de 
voorlopige hechtenis handhaaft zonder te 
antwoorden op de conclusie waarin de 
verdachte zich beriep op vertragingen in 
het onderzoek. 

9 oktober 1991 131 

29. - Op conclusie Strafzaken -
Geen antwoord- Redenen - Begrip. 

Niet regelmatig met redenen omkleed 
is het vonnis of arrest dat niet antwoordt 
op een duidelijk en omstandig verweer
middel waarin een objectief en contro
leerbaar gegeven wordt aangevoerd. 
(Art. 97 Gw.) 

9 oktober 1991 132 

30. - Op conclusie Strafzaken -
Voorlopige hechtenis - Verdachte die 
beweert in de onmogelijkheid te verke
ren op de terechtzitting van het onder
zoeksgerecht te verschijnen - Conclusie 
van de advocaat waarin hij de machti
ging vraagt om de verdachte te vertegen
woordigen - Verplichting om op die con
clusie te antwoorden. 

W anneer een verdachte tegen wie een 
bevel tot aanhouding is verleend, be-

weert in de onmogelijkheid te verkeren 
om te verschijnen op de terechtzitting 
van het onderzoeksgerecht, dat uitspraak 
moet doen over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis, en zijn advocaat de 
machtiging vraagt om zijn client te ver
tegenwoordigen, handelt die advocaat 
noodzakelijkerwijze, in het kader en bin
nen de perken van die vraag, namens en 
voor rekening van de verdachte die hij 
bijstaat, welk gevolg het gerecht aan die 
vraag ook verleent; de advocaat die een 
dergelijke machtiging vraagt, heeft het 
recht om voor het onderzoeksgerecht een 
conclusie neer te leggen waarin hij de 
gegevens in feite of in rechte aanvoert 
waarop zijn vraag berust; het onder
zoeksgerecht is verplicht op een derge
lijke conclusie te antwoorden (art. 23, 2° 
en 4°, Wet Voorlopige Hechtenis 1990); 
algemeen beginsel van het recht van ver
dediging. 

26 februari 1992 612 

31. - Op conclusie Strafzaken -
Conclusie genomen voor de eerste rech
ter - Niet opnieuw ingediend voor de 
appelrechter - Geen verplichting voor 
de appelrechter daarop te antwoorden. 

De appelrechter behoeft niet te ant
woorden op een voor de eerste rechter 
genomen conclusie, als een partij zich 
ertoe beperkt vagelijk naar de gronden 
van die conclusie te verwijzen, zonder 
dat zij deze voor het appelgerecht over
neemt; de vage verwijzing naar « het be
toog in de in de eerste aanleg genomen 
conclusie » kan niet als een overneming 
van die conclusie worden beschouwd. 

27 mei 1992 915 

32. - Op conclusie - Strafzaken -
Conclusies genomen voor de eerste rech
ter - Niet hernomen voor de appelrech
ter. 

De appelrechter dient de voor de eer
ste rechter genomen conclusies niet te 
beantwoorden. 

2 juni 1992 936 

33. - Op conclusie Conclusie niet 
beantrvoord - Strafzaken - Onder
zoeksgerechten - Regeling van de pro
cedure - Buitenvervolgingstelling -
Burgerlljke partij - Verzoek om een 
aanvullend onderzoek - Afwijzing -
1Vfotivering. 

Wanneer de burgerlijke partij voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling, die 
uitspraak moet doen over de regeling 
van de procedure, een verzoek indient 
om een aanvullend onderzoek, is de wei-
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gering van dat gerecht om een nader on
derzoek te bevelen, regelmatig gemoti
veerd en naar recht verantwoord, als het 
op grond van de gegevens die het preci
seert, beslist dat er tegen de verdachte 
geen bezwaren voorhanden zijn en dat 
de gevraagde onderzoeksverrichtingen 
niet nodig zijn om de waarheid aan de 
dag te brengen. 

18 november 1992 1317 
Afdeling 6. - Tuchtzaken. 

Afdeling 7. Verkiezingszaken. 

Afdeling 9. - Allerlei. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Burgerlijke zaken 

HOOFDSTUK III. - Strafzaken 
Afdeling 1. - Algemene regels. 
Afdeling 2. - Tussen vonnisgerechten. 
Afdeling 3. - Tussen raadkamer en poli-

tierechtbank. 
§ 1. Aard van het misdrijf, wanbedrijf. 
§ 2. Verschillende misdrijven, samen-

hang. 
§ 3. Verzachtende omstandigheden. 
§ 4. Militair. 
§ 5. Minderjarige. 
§ 6. Omstandigheden na de verwij

zing. 
§ 9. Allerlei. 

Afdeling 4. - Tussen raadkamer en cor
rectionele rechtbank. 

§ 1. Aard van het misdrijf, misdaad. 
§ 2. Verschillende misdrijven, samen-

hang. 
§ 3. Verzachtende omstandigheden. 
§ 4. Militair. 
§ 5. Minderjarige. 
§ 6. Omstandigheden na de verwij

zing. 
§ 9. Aller lei. 

Afdeling 5. - Tussen onderzoeksrech
ters of -gerechten. 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Algemene begrippen - Strafza
ken - Strafvordering vervallen wegens 
verjaring - Geen aanleiding tot regeling 
van rechtsgebied. 

Er is geen regeling van rechtsgebied 
nodig, wanneer uit de procedure blijkt 
dat de strafvordering verjaard was op 

het ogenblik dat het geschil inzake be
voegdheid is ontstaan. 

17 augustus 1992 1051 

HOOFDSTUK II 
BURGERLIJKE ZAKEN 

2. - Burgerlijke zaken - Faillisse
ment door twee rechtbanken van koop
handel uitgesproken. 

Er is grond tot regeling van rechtsge
bied wanneer een faillissement open 
wordt verklaard bij twee door verschil
lende rechtscolleges gewezen en in 
kracht van gewijsde gegane vonnissen. 
(Artt. 645 e.v. Ger.W.) 

9 oktober 1992 1187 

HOOFDSTUK III 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Algemene regels. 

Afdeling 2. - Tussen vonnisgerechten. 

3. - Strafzaken - Tussen vonnisge
rechten - Verwijzing van een verdachte 
naar twee verschillende correctionele 
rechtbanken - Samenhang. 

Wanneer dezelfde verdachte bij be 
schikkingen van twee raadkamers naar 
twee correctionele rechtbanken is verwe
zen wegens feiten waarvan het Hof van 
Cassatie de kennelijke samenhang vast
stelt, een van de zaken is verdaagd en 
de andere « overgedragen is aan de pro
cureur des Konings "• vernietigt het Hof, 
bij regeling van rechtsgebied, een van de 
beschikkingen alsmede de daaruit voort
vloeiende beslissingen en verwijst het de 
desbetreffende zaak naar een van de be
trokken rechtbanken om er te worden 
gevoegd bij de reeds bij die rechtbank 
aanhangige zaak. 

30 september 1992 1156 

4. - Strafzaken - Tussen vonnisge
rechten - Beklaagde bij afzonderlijke 
beschikkingen wegens versch11lende lei
ten verwezen naar correctionele recht
banken die niet ressorteren onder het 
rechtsgebied van hetzelfde hoi van be
roep - Verzoek tot regeling van rechts
gebied gegrond op samenhang - Ver
zoekschrift van de beklaagde - Beoor
deling door het Hoi 

Wanneer een beklaagde, die bij twee 
afzonderlijke beschikkingen wegens ver
schillende feiten is verwezen naar cor
rectionele rechtbanken die niet ressorte
ren onder het rechtsgebied van hetzelfde 
hof van beroep, tot staving van een ver
zoek tot regeling van rechtsgebied aan
voert dat er een positief conflict van 
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rechtsmacht is ontstaan wegens samen
hang tussen de misdrijven waarvoor hij 
werd verwezen, gaat het Hof na, nadat 
het heeft vastgesteld dat tegen de boven
genoemde beschikkingen vooralsnog 
geen rechtsmiddel openstaat, of uit de 
processtukken blijkt dat er tussen de 
misdrijven een verband van zodanige 
aard lijkt te bestaan dat een goede 
rechtsbedeling de gezamenlijke berech
ting ervan door een zelfde rechter ver
eist; in bevestigend geval regelt het Hof 
het rechtsgebied door een van de be
schikkingen van het onderzoeksgerecht 
te vernietigen in zoverre zij het vonnis
gerecht heeft aangewezen en verwijst 
die zaak naar de andere correctionele 
rechtbank. (Art. 526 Sv.) 

8 december 1992 1402 

Afdeling 3. - Tussen raadkamer en poli
tierechtbank. 

§ 1. Aard van het misdrijf, wanbedrijf. 

§ 2. Verschillende misdrijven, samen
hang. 

§ 3. Verzachtende omstandigheden. 

5. - Strafzaken - Tussen raadkamer 
en politierechtbank - Verzachtende om
standigheden - Beschikking van de 
raadkame1· waarbij een wanbedrijf wordt 
gecontraventionaliseerd Vonnisge
recht dat zich onbevoegd verklaart inge
volge een na de beschikking van de 
raadkamer gebleken omstandigheid 
waardoor op het feit een zwaardere cor
rectionele straf komt te staan. 

Wanneer, nadat de raadkamer met 
aanneming van verzachtende omstandig
heden een beklaagde naar de politie
rechtbank heeft verwezen, die politie
rechtbank zich onbevoegd heeft ver
klaard, op grand dat na de verwijzende 
beschikking een daaraan voorafgegane 
omstandigheid is gebleken waardoor op 
het feit een zwaardere correctionele straf 
komt te staan, toetst het Hof, op een ver
zoek tot regeling van rechtsgebied, of te
gen de beschikking van de raadkamer in 
de huidige stand van de rechtspleging 
geen rechtsmiddel kan worden aange
wend en de beslissing van het vonnisge
recht in kracht van gewijsde is gegaan 
en of de vaststellingen van de feitenrech
ter juist zijn; zo ja, vernietigt het Hof de 
beschikking van de raadkamer en ver
wijst de zaak naar dezelfde raadkamer, 
anders samengesteld. 

17 augustus 1992 1051 
§ 4. Militair. 

§ 5. Minderjarige. 

§ 6. Omstandigheden na de verwij
zing. 

§ 9. Allerlei. 

6. - Strafzaken - Tussen raadkamer 
en politierechtbank - Allerlei - Be
schikking tot verwijzing naar de politie
rechtbank - Vonnis van onbevoegdheid 
- Beklaagde met voorrecht van rechts
macht - Vernietiging van de beschik
king - Verwijzing naar de procureur-ge
neraal bij het hoi van beroep. 

W anneer een beschikking van de raad
kamer een verdachte naar de politie
rechtbank verwezen heeft, deze zich on
bevoegd heeft verklaard omdat de be
klaagde voorrecht van rechtsmacht ge
noot en door het hof van beroep moest 
worden berecht, tegen de beschikking 
vooralsnog geen enkel rechtsmiddel 
openstaat, het vonnis in kracht van ge
wijsde is gegaan en de beslissing van de 
rechtbank gegrond lijkt, vernietigt het 
Hof, beslissende tot regeling van rechts
gebied, de beschikking van de raadka
mer en verwijst het de zaak naar de pro
cureur-generaal bij het hof van beroep. 

13 mei 1992 854 

7.- Strafzaken - Tussen raadkamer 
en politierechtbank - Beschikking van 
de raadkamer - Verwijzing van de ver
dachte naar de politierechtbank en bui
tenvervolgingstelling voor hetzelfde feit, 
anders omschreven - Onbevoegdverkla
ring door de politierechtbank - Rege
Jing van rechtsgebied - Vernietiging 
van de beschikking van de raadkamer -
Verwijzing van de zaak naar de raadka
mer, anders samengesteld. 

Wanneer, nadat de raadkamer een ver
dachte naar de politierechtbank heeft 
verwezen uit hoofde van overtreding van 
het Wegverkeersreglement en tevens 
verklaard heeft dat er geen reden tot 
vervolging is wegens onopzettelijk doden 
en onopzettelijke slagen of verwondin
gen, de politierechtbank zich daarop on
bevoegd verklaart omdat die respectieve 
tenlasteleggingen een zelfde feit schij
nen uit te maken, wordt het rechtsgebied 
geregeld door vernietiging van die be
schikking van de raadkamer die niet ver
mocht een verdachte voor eenzelfde feit 
terzelfder tijd naar het vonnisgerecht te 
verwijzen en buiten vervolging te stellen 
en wordt de zaak verwezen naar dezelf
de raadkamer, anders samengesteld. 

29 september 1992 1146 
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Afdeling 4. - Tussen raadkamer en cor
rectionele rechtbank. 

§ 1. Aard van het misdrijf, misdaad. 

8. - Stralzaken - Tussen raadkamer 
en correctionele rechtbank - Aard van 
het misdnjf - Niet correctionaliseerbare 
misdaad - Beschikking tot verwijzing 
- Vonnis houdende onbevoegdverkla
ring - Vernietiging van de beschikking 
- Verdachte in hechtenis - Verwijzing 
naar de anders samengestelde raadka
mer. 

Wanneer de raadkamer, na aanneming 
van verzachtende omstandigheden, ver
dachten naar de correctionele rechtbank 
heeft verwezen wegens een misdaad die 
door het onderzoeksgerecht niet kan 
worden gecorrectionaliseerd, en het von• 
nisgerecht zich onbevoegd heeft ver
klaard, regelt het Hof het rechtsgebied, 
vernietigt het de beschikking van de 
raadkamer en, wanneer het vaststelt dat 
een van de verdachten nag altijd gehecht 
is, verwijst het de zaak naar dezelfde, 
doch anders samengestelde raadkamer. 

20 november 1991 246 

9. - Strafzaken - Tussen raadkamer 
en correctionele rechtbank - Aard van 
het misdrijf - Niet correctionaliseerbare 
misdaad - Beschikking tot verwijzing 
- Vonnis houdende onbevoegdverkla
ring - Vernietiging van de beschikking 
- Verdachte in hechtenis - Verwijzing 
naar de anders samengestelde raadka
mer. 

Wanneer de raadkamer, na aanneming 
van verzachtende omstandigheden, een 
verdachte naar de correctionele recht
bank heeft verwezen wegens een mis
daad, die door het onderzoeksgerecht 
niet kan worden gecorrectionaliseerd, en 
het vonnisgerecht zich onbevoegd heeft 
verklaard, regelt het Hof het rechtsge
bied, vernietigt het de beschikking van 
de raadkamer en, wanneer het vaststelt 
dat de verdachte nog altijd gehecht is, 
verwijst het de zaak naar dezelfde, doch 
anders samengestelde raadkamer. 

29 januari 1992 496 

10. - Strafzaken - Tussen raadka
mer en col'I'ectionele rechtbank - Aard 
van het misdrijf - Niet correctionali
seerbare misdaad - Beschikking tot ver
wijzing - Arrest houdende onbevoegd
verklaring - Vernietiging van de be
schikking - Verdachte in hechtenis -
Verwijzing naar de anders samengestel
de raadkamer. 

Wanneer de raadkamer, na aanneming 
van verzachtende omstandigheden, een 
verdachte naar de correctionele recht
bank heeft verwezen wegens een mis
daad, die door het onderzoeksgerecht 
niet kon worden gecorrectionaliseerd, en 
het vonnisgerecht zich onbevoegd heeft 
verklaard, regelt het Hof het rechtsge
bied, vernietigt het de beschikking van 
de raadkamer en, als de verdachte nog 
altijd aangehouden is, verwijst het de 
zaak naar dezelfde, doch anders samen
gestelde raadkamer. 

20 mei 1992 901 

§ 2. Verschillende misdrijven, samen
hang. 

11. - Strafzaken - Tussen raadka
mer en correctionele rechtbank - Be
schikking van de raadkamer die verschil
lende verdachten wegens misdaden en 
wanbedrijven naar de correctionele 
rechtbank verwijst zonder verzachtende 
omstandigheden aan te nemen voor de 
misdaden - Onbevoegdverklaring van 
de correctionele rechtbank - Vemieti
ging van de beschikking - Verwijzing 
van de zaak naar de kamer van inbe
sch uldigingstelling. 

Wanneer de raadkamer verdachten 
wegens misdaden en wanbedrijven, zon
der aanneming van verzachtende om
standigheden voor de misdaden, naar de 
correctionele rechtbank verwijst en de 
correctionele rechtbank zich wegens sa
menhang voor het geheel onbevoegd ver
klaart, wordt door het Hof, op een ver
zoek tot regeling van rechtsgebied, na te 
hebben vastgesteld dat op dat ogenblik 
geen enkel rechtsmiddel openstaat tegen 
de beschikking en dat de beslissing van 
de correctionele rechtbank in kracht van 
gewijsde is gegaan zelfs t.a.v. een ver
dachte die niet voor de rechtbank is ver
schenen, maar die, bij gebrek aan be
lang, geen ontvankelijk rechtsmiddel 
kan instellen tegen die beslissing, dat uit 
de strijdigheid ervan een geschil over 
rechtsmacht is ontstaan dat de proces
gang belemmert, dat de feiten samen
hangend lijken te zijn en de onbevoegd
verklaring verantwoord is, de beschik
king vernietigd, en wordt de zaak door 
het Hof naar de kamer van inbeschuldi
gingstelling verwezen. 

15 januari 1992 429 

12. - Strafzaken - Tussen raadka
mer en correctionele rechtbank - Be
schikking van de raadkamer die meerde
re beklaagden wegens misdaden naar de 
correctionele rechtbank verwijst zonder 
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verzachtende omstandigheden aan te ne
men - Onbevoegdverklaring van het 
vonnisgerecht- Vernietiging van de be
schikking - Verwijzing van de zaak 
naar de kamer van inbeschuldigingstel
ling. 

Wanneer de raadkamer, zonder aanne
ming van verzachtende omstandigheden, 
beklaagden wegens misdaden naar de 
correctionele rechtbank verwijst en het 
vonnisgerecht zich onbevoegd verklaart, 
vernietigt het Hof, op een verzoek tot re
geling van rechtsgebied, de beschikking 
van de raadkamer en verwijst het de 
zaak naar de kamer van inbeschuldiging
stelling, na te hebben vastgesteld, ener
zijds, dat op dat ogenblik tegen de be
schikking van de raadkamer geen 
rechtsmiddel openstaat en de beslissing 
van het vonnisgerecht in kracht van ge
wijsde is gegaan zelfs t.a.v. de beklaagde 
die niet is verschenen, maar die, bij ge
brek aan belang, geen ontvankelijk 
rechtsmiddel kan instellen tegen die be
slissing, en, anderzijds, dat uit de strij
digheid ervan een geschil over rechts
macht is ontstaan dat de procesgang 
belemmert en de onbevoegdverklaring 
verantwoord is. 

17 augustus 1992 1057 

§ 3. Verzachtende omstandigheden. 

§ 4. Militair. 

§ 5. Minderjarige. 

§ 6. Omstandigheden na de verwij
zing. 

13. - Strafzaken - Tussen raadka
mer en correctionele rechtbank - Om
standigheden na de verwijzing - Correc
tionalisering Vonnisgerecht onbe
voegd - Gevolgen. 

Wanneer de raadkamer, met aanne
ming van verzachtende omstandigheden, 
een van misdaad verdacht persoon naar 
de correctionele rechtbank heeft verwe
zen en die rechtbank zich onbevoegd 
heeft verklaard op grond dat, na de be
schikking tot verwijzing, is gebleken van 
een omstandigheid waardoor het feit bij 
de wet met een zwaardere criminele 
straf wordt gestraft, stelt het Hof, op een 
verzoek tot regeling van rechtsgebied, 
vast dat tegen de beschikking vooralsnog 
geen rechtsmiddel openstaat, dat het 
vonnis of arrest van onbevoegdverkla
ring in kracht van gewijsde is gegaan en 
dat de vermeldingen van de feitenrech
ter juist schijnen te zijn, waarna het de 
beschikking vernietigt en de zaak naar 

de kamer van inbeschuldigingstelling 
verwijst. 

15 april 1992 790 
§ 9. Allerlei. 

Afdeling 5. - Tussen onderzoeksrech
ters of -gerechten. 

14. - Strafzaken - Tussen onder
zoeks- en vonnisgerechten - Allerlei -
Voorlopige hechtenis - Titel van de 
hechtenis. 

W anneer het Hof, bij de regeling van 
het rechtsgebied, de beschikking van de 
raadkamer waarbij een verdachte naar 
de correctionele rechtbank wordt verwe
zen, al is het maar ten dele, vernietigt 
en vaststelt dat wegens die vernietiging 
de afzonderlijke beschikking van de 
raadkamer, waarbij op de dag van de 
verwijzing wordt beslist dat de verdachte 
aangehouden blijft, geen bestaansreden 
meer had, wordt de titel van hechtenis 
t.a.v. die verdachte gevormd door de be
slissing van het onderzoeksgerecht 
krachtens welke die verdachte in hechte
nis was ten tijde van de regeling van de 
rechtspleging; de gevolgen van laatstge
noemde beslissing, die vanaf de dag van 
de regeling van de rechtspleging opge
schort waren, zijn opnieuw van kracht 
op de dag van de regeling van rechtsge
bied. 

11 maart 1992 661 

REKENHOF 
Grondwettelijke opdracht - Veroorde

ling van rekenplichtige - Recht van ver
dediging - Draagwijdte. 

De veroordeling door het Rekenhof 
van een rekenplichtige tot betaling van 
het verschuldigde tekort is met misken
ning van het recht van verdediging ge
schied, wanneer niet blijkt dat de veroor
deelde ervan in kennis is gesteld dat 
tegen hem een geding werd gevoerd en 
evenmin blijkt dat hij ten processe ver
weer heeft kunnen voeren. 

19 juni 1992 999 

RUST- EN OVERLEVINGSPEN
SIOEN 

HOOFDSTUK I. - Werknemers 

HOOFDSTUK II. - Zelfstandigen 

HOOFDSTUK III. - Vrijwillig verzeker-
den 
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HOOFDSTUK IV. - Gewaarborgd inko
men voor bejaarden 

HOOFDSTUK I 
WERKNEMERS 

1. - Werknemers - Vergoeding we
gens invaliditeit- Italiaans invaliditeits
pensioen. 

In de regel is een Italiaans invalidi
teitspensioen een vergoeding wegens in
validiteit die in de weg staat aan de be
taling van een Belgisch overlevingspen
sioen. (Art. 25 K.B. nr. 50 van 24 okt. 
1967, zoals het luidde in 1977.) 

27 januari 1992 479 

2. - Werknemei'S - Vergoeding we
gens invaliditeit - Begrip. 

De vergoeding wegens invaliditeit die 
in de weg staat aan de betaling van een 
overlevingspensioen is de vergoeding 
waardoor een algehele of een gedeelte
lijke ongeschiktheid wordt hersteld. (Art. 
25 K.B. nr. 50 van 24 okt. 1967). 

27 januari 1992 479 

3. - Werknemers - Toekenningsvoor
waarden - Genot van bepaalde vergoe
dingen - Gevolgen. 

Het genot van bepaalde vergoedingen 
brengt voor de overlevende echtgenoot 
niet mee dat hij elk recht op een overle
vingspensioen verliest, maar heeft tot ge
volg dat het een recht onder opschorten
de voorwaarde wordt. (Art. 25 K.B. nr. 50 
van 24 okt. 1967). 

27 januari 1992 479 

HOOFDSTUK II 
ZELFSTANDIGEN 

HOOFDSTUK III 
VRIJWILLIG VERZEKERDEN 

HOOFDSTUK IV 
GEWAARBORGD INKOMEN VOOR BEJAAR

DEN 

4. - Gewaarborgd inkomen voor be
jaarden - Italiaanse ouderdomsuitke
ring - Samenloop - Loontrekkende -
Onderdaan van een Lid-Staat - E.G.
Verordening (E.E.G.) nr. 1408/71, artt. 3, 
4, 46 en 51 - Uitlegging - Prejudicieel 
geschil - H v.J. 

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, zoals de artt. 
3, 4, 46 en 51 van verordening (E.E.G.) 
nr. 1408/71 van 14 juni 1971 noodzakelijk 

is om een uitspraak van het Hof van 
Cassatie mogelijk te maken in casu in 
een zaak van samenloop van een Itali
aanse ouderdomsuitkering met een door 
de Belgische wetgeving a an een bej aarde 
gewaarborgd inkomen, wendt het Hof 
zich, in de regel, tot het Hof van Justitie 
opdat die bij wijze van prejudiciiHe be
slissing uitspraak doet. (Art. 177 E.E.G.
Verdrag.) 

10 februari 1992 530 

s 

SAMENHANG 
1. - Strafzaken - Strafvordering -

Samenhang tussen sociaalrechtelijke en 
andere feiten - Tegenstrijdigheid. 

Het hof van beroep dat de vervolging 
niet ontvankelijk verklaart die de ar
beidsauditeur heeft ingesteld wegens 
overtredingen van de wetten en verorde
ningen in aangelegenheden die behoren 
tot de bevoegdheid van de arbeidsgerech
ten, kan niet zonder in tegenspraak te 
vervallen, beslissen, enerzijds, dat het 
met de kennisneming van een feit belas
te strafgerecht niet de samenhang kon 
vaststellen tussen dat feit en de feiten 
waarvan het onderzoek door de onder
zoeksrechter nog aan de gang is en 
waarvan het uiteraard geen kennis kan 
nemen, en, anderzijds, dat de arbeidsau
diteur niet bevoegd was om het bevel tot 
dagvaarding te geven nadat de procureur 
des Konings de onderzoeksrechter gevor
derd had een onderzoek in te stellen 
naar bankbreuk, op grond dat de sociaal
rechtelijke feiten waarvan het gerecht 
kennis had genomen, samenhang ver
toonden met de bankbreuk waarvan het 
onderzoek door de onderzoeksrechter 
nog aan de gang is. 

13 mei 1992 850 

2. - Strafzaken Beoordeling -
Tijdstip. 

De samenhang in strafzaken moet be
oordeeld worden naar het tijdstip waar
op de rechtbank geadieerd wordt. (Artt. 
226 en 227 Sv.) 

9 juni 1992 947 
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3. - Strafzaken - Uitbreiding van be
voegdheid - Vrijspraak van de telastleg
ging waarmee de samenhang wordt vast
gesteld - Gevolg. 

De door de samenhang ontstane uit
breiding van bevoegdheid van de straf
rechtbank blijft behouden, ook a! spreekt 
de rechter vrij van de telastlegging waar
mee de samenhang wordt vastgesteld. 
(Artt. 226 en 227 Sv.) 

9 juni 1992 947 

4. - Strafzaken - Begrip - Gevallen. 
Er bestaat samenhang, niet enkel in 

de gevallen bepaald bij art. 227 Sv., doch 
telkens wanneer de rechter oordeelt dat, 
in het belang van een goede rechtsbede
ling, dient te worden beslist bij een zelf
de uitspraak over meerdere strafbare fei
ten, die hetzij door een zelfde beklaagde, 
hetzij door meerdere beklaagden werden 
gepleegd. 

29 september 1992 1143 

SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN 

1. - Opeenvolgende eigenhandige tes
tamenten - Onzekere dagtekening -
Nietigheid - Herroepbaarheid - Vast
stellingen door de rechter. 

Wanneer opeenvolgende en tegenstrij
dige eigenhandige testamenten werden 
opgesteld en de datum van een van die 
wilsbeschikkingen onzeker is, vermag de 
rechter daaruit af te leiden dat die wils
beschikking nietig is en de ongeldigheid 
vast te stellen van het aldus niet-gedag
tekend testament, zonder dat hij ambts
halve hoeft te onderzoeken of om enige 
inhoudelijke reden, ook a! zou die, zoals 
een miskenning van art. 895 B.W., de 
openbare orde raken, het wei gedagte
kend testament nietig zou kunnen zijn. 

15 november 1991 240 

2. - Schenking - Inkorting - Art. 
923 B. W. - Dwingende bepaling voor de 
schenker. 

Art. 923 B.W., inzake de rangorde 
waarin schenkingen die het beschikbaar 
gedeelte overschrijden moeten worden 
ingekort, is van dwingend recht voor de 
schenker, maar de begiftigde mag afzien 
van het aanvoeren ervan. 

19 december 1991 369 

3. - Schenking - Inkorting Art. 
923 B. W. - Nietigverklaring van een 

vermomde schenking - Geen inkorting 
van een latere schenking. 

Art. 923 B.W. wordt geschonden door 
de rechter die een schuldbekentenis ver
nietigt omdat hij oordeelt dat het gaat 
om een vermomde schenking die het be
schikbaar gedeelte overschrijdt, zonder 
een latere schenking te hebben ingekort. 

19 december 1991 369 

4. - Schenking onder echtgenoten -
Vermomde schenking - Inkorting. 

Een vermomde schenking onder echt
genoten is niet nietig maar moet eventu
eel worden ingekort tot het beschikbaar 
gedeelte. (Art. 1099 B.W.) 

19 december 1991 369 

SCHIP, SCHEEPVAART 
Zeevaart - Schade aan de Jading 

Aansprakelijkheid van de vervoerder -
Ontheffing - Fout bij de behandeling 
van het schip - Begrip. 

Het niet-voorkomen dat ballastwater 
in de laadruimen van het schip binnen
dringt, is geen fout bij de behandeling 
van het schip, maar een gebrek aan de 
zorg voor de lading, dat de vervoerder 
niet ontheft van zijn aansprakelijkheid 
voor de schade aan de lading. (Art. 91, 
§IV, 2o, a, Zeewet.) 

25 september 1992 1139 

SCHULDVERGELIJKING 
Opeisbare schulden - Opeisbaar ka

rakter - Begrip. 
Wanneer een partij wordt veroordeeld 

tot betaling van een geldsom bij een von
nis, dat vatbaar is voor hoger beroep 
maar dat « bij voorraad uitvoerbaar is 
verklaard, niettegenstaande voorziening 
en zonder borgstelling », is die geldsom 
op de datum van dat vonnis opeisbaar. 
(Art. 1291 B.W.) 

26 november 1992 1350 

SLAGEN EN VERWONDINGEN, 
DO DEN 

HOOFDSTUK I. - Onopzettelijk toe
brengen van verwondingen en onop
zettelijk doden 

HOOFDSTUK II. - Opzettelijk toebren
gen van verwondingen en opzettelijk 
dod en 



HOOFDSTUK I 
ONOPZETI'ELIJK TOEBRENGEN VAN VER

WONDINGEN EN ONOPZETI'ELIJK DO
DEN 

1. - Onopzettelijk toebrengen van sla
gen en verwondingen en onopzettelijk 
doden - Veroordeling - Verplichting 
van de rechter. 

Wanneer een rechter kennis neemt 
van een telastlegging « onopzettelijk do
den of onopzettelijk toebrengen van sla
gen of verwondingen », behoeft hij aan 
de beklaagde niet ambtshalve op te ge
ven welke tekortkomingen aan voorzich
tigheid of voorzorg tegen hem kunnen 
worden aangevoerd. 

16 oktober 1991 155 

2. - Onopzettelijk toebrengen van sla
gen en verwondingen en onopzettelijk 
doden - Gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg - Beoordeling door de feiten
rechter. 

W anneer een rechter kennis neemt 
van een telastlegging « onopzettelijk do
den of onopzettelijk toebrengen van sla
gen of verwondingen » beoordeelt hij, 
aan de hand van de hem voorgelegde ge
gevens, welke feiten een gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg kunnen ople
veren. 

16 oktober 1991 155 

3. - Onopzettelijk toebrengen van ver
wondingen en onopzettelijk doden -
Toediening van stoffen die de dood kun
nen teweegbrengen of de gezondheid 
zwaar kunnen schaden - Begrip. 

Art. 421 Sw. kent aan het begrip « stof
fen • geen beperkte draagwijdte toe, zo
dat met therapeutische doeleinden toege
diende radioactieve stralen hiervan niet 
uitgesloten zijn. 

8 december 1992 1394 

4. - Onopzettelijk toebrengen van ver
wondingen - Fout - Begrip. 

Elke fout, hoe licht oak, kan een ge
brek aan voorzichtigheid of voorzorg in 
de zin van art. 418 Sw. opleveren. 

15 december 1992 1437 

5. - Onopzettelijk toebrengen van ver
wondingen - Fout - Oorzakelijk ver
band. 

De rechter die aan de zijde van een bij 
een verkeersongeval betrokken partij 
een fout vaststelt, kan die partij slechts 
van overtreding van de artt. 418-420 Sw. 
vrijspreken mits hij vaststelt dat ook 
zonder die fout de verwondingen van het 
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slachtoffer zich zouden hebben voorge
daan zoals ze zich in concreto voordeden. 

15 december 1992 1437 

HOOFDSTUK II 
OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VER

WONDINGEN EN OPZETI'ELIJK DODEN 

SOCIALE ZEKERHEID 

HOOFDSTUK I. - Werknemers 

HOOFDSTUK II. - Mijnwerkers 

HOOFDSTUK III. - Schepelingen 

HOOFDSTUK IV. - Sociaal statuut van 
de zelfstandigen 

HOOFDSTUK V. - Overzeese sociale 
zekerheid 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
WERKNEMERS 

1. - Werknemers - Bijdragen 
Werkgeversbijdragen - 'l'ijdelijke ver
mindering - Maatregel ter bevordering 
van de tewerkstelling - Werkgever, 
schuldenaar van de Rijksdienst voor So
dale Zekerheid - Begrip. 

Wanneer de werkgever zijn schuld je
gens de Rijksdienst voor Sociale Zeker
heid binnen de voorgeschreven termij
nen betaalt, heeft hij recht op de wette
lijke vermindering van de werkgeversbij
dragen voor sociale zekerheid ter bevor
dering van de tewerkstelling. (Art. 1 wet 
24 jan. 1977; artt. 8 K.B. nr. 17 van 9 
maart 1982; art. 6 K.B. nr. 111 van 15 
dec. 1982; art. 4 K.B. nr. 495 van 31 dec. 
1986; art. 6 K.B. nr. 498 van 31 dec. 1986; 
art. 126 Programmawet 30 dec. 1988.) 

9 september 1991 13 

2. - Werknemers - Bijzondere bij
drage - Werkloosheidsverzekering -
Bijdrageplicht - Inkomsten - Bedrag 
- Roerende inkomsten. 

De bijzondere sociale-zekerheidsbijdra
ge voor de werkloosheidsverzekering is 
oak verschuldigd door de personen van 
wie het nettobedrag van de in de perso
nenbelasting belastbare inkomsten pas 
meer bedraagt dan drie miljoen frank 
als daarbij de niet aangegeven roerende 
inkomsten meegerekend worden. (Artt. 
60 en 70 wet van 28 dec. 1983.) 

9 december 1991 317 
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3. - Werknemers - Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid - Art. 4, tweede lid, 
Arbeidsovereenkomstenwet - Handels
vertegenwoordiger - Wettelijk vermoe
den - Beroep op dat vermoeden. 

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
kan zich beroepen op het in art. 4, twee
de lid, Arbeidsovereenkomstenwet geves
tigde wettelijk vermoeden volgens het
welk niettegenstaande elke uitdrukke
lijke bepaling van de overeenkomst of 
bij het stilzwijgen ervan, de overeen
komst gesloten tussen opdrachtgever en 
tussenpersoon, welke ook de benaming 
zij, als een arbeidsovereenkomst voor 
handelsvertegenwoordigers beschouwd 
wordt, tenzij het tegendeel wordt bewe-
zen. 

27 januari 1992 485 

4. - Werknemers - Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid - Art. 4, tweede lid, 
Arbeidsovereenkomstenwet - Handels
vertegenwoordiger - Wettelijk vermoe
den - Beroep op dat vermoeden. 

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
kan zich beroepen op het in art. 4, twee
de lid, Arbeidsovereenkomstenwet geves
tigde wettelijk vermoeden volgens het
welk, niettegenstaande elke uitdrukke
lijke bepaling van de overeenkomst of 
bij het stilzwijgen ervan, de overeen
komst gesloten tussen opdrachtgever en 
tussenpersoon, welke ook de benaming 
zij, als een arbeidsovereenkomst voor 
handelsvertegenwoordigers beschouwd 
wordt, tenzij het tegendeel wordt bewe-
zen. 

23 november 1992 1343 

5. - Werknemers - Bijdrageplicht -
Gesubsidieerde universitaire instelling 
- Personeel bedoeld in art. 41 wet 27 ju
li 1971. 

De door de Staat gesubsidieerde uni
versitaire instelling is verplicht de aan 
de sociale-zekerheidsinstelling verschul
digde bijdragen te betalen voor het per
soneel bedoeld in art. 41 wet 27 juli 1971, 
ook al heeft zij overeenkomstig dit arti
kel een statuut voor dat personeel opge
maakt. 

30 november 1992 1365 

HOOFDSTUK II 
MIJNWERKERS 

HOOFDSTUK III 
SCHEPELINGEN 

HOOFDSTUK IV 
SOCIAAL STATUUT VAN DE ZELFSTANDI

GEN 

6. - Sociaal statuut van de zelfstandi
gen - Bijdrageplicht - Vrijstelling -
Uitoefening van een andere beroepsbe
zigheid - Voorwaarde. 

De zelfstandige wiens bedrijfsinkom
sten als zelfstandige niet een bepaalde 
som bedragen, is aileen dan vrijgesteld 
van betaling van sociale-zekerheidsbij
dragen als zelfstandige op grond dat hij 
naast de beroepsbezigheid als zelfstandi
ge gewoonlijk en hoofdzakelijk een an
dere beroepsbezigheid uitoefent, wan
neer aan laatstbedoelde beroepsbezig
heid een Belgisch pensioenstelstel is 
verbonden. (Art. 35, § 1, K.B. 19 dec. 
1967.) 

30 november 1992 1364 

HOOFDSTUK V 
OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN 

Loterij - Verrichting bestemd om 
winst te verschaffen - Begrip. 

Door « verrichtingen die bestemd zijn 
om winst te verschaffen door het lot » 
dient te worden begrepen iedere verrich
ting die de hoop wekt op een mogelijke 
winst door middel van het lot; het is niet 
vereist dat door de deelnemer aan de lo
terij een inzet zou zijn gedaan of dat 
voor hem enig risico van verlies zou be
staan. 

15 september 1992 1114 

SPORTWEDSTRIJDEN 

Dopingpraktijk - Positief resultaat 
van de analyse van een urinemonster -
Slechts een erkend Jaboratorium voor 
een eventuele tegenanalyse - Gevolg 
t.a. v. het recht van verdediging. 

In geval van positief resultaat van de 
analyse van een urinemonster moet de 
overheid die de monsterneming heeft be
volen, een afschrift van het proces-ver
baal overleggen aan de gecontroleerde 
persoon met toevoeging van een lijst van 
de erkende laboratoria om het de betrok
kene mogelijk te maken het tweede 
monster te laten analyseren in een door 
hem gekozen erkend laboratorium; de 
enkele omstandigheid dat er slechts een 
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erkend laboratorium bestaat schendt het 
recht van verdediging niet. (Art. 7, § 2, 
K.B. 24 nov. 1978 betreffende de mon
sterneming van urine en bevoorrading 
bij sportcompetities en de analyse ervan, 
gewijzigd bij art. 8 besluit van de Vlaam
se Executieve van 14 jan. 1987.) 

10 december 1991 324 

STAAT 

Aansprakelijkheid van de Staat - Mi
nisteriele departementen - Eenheid en 
ondeelbaarheid van de Staat - Invloed. 

Ondanks de eenheid en de ondeelbaar
heid van de Staat kunnen verschillende 
ministeriiHe departementen aansprake
lijk zijn zonder dat de aansprakelijkheid 
van het ene enige invloed heeft op de 
aansprakelijkheid van het andere. 

27 februari 1992 617 

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 

HOOFDSTUK II 
BOUWVERGUNNING 

HOOFDSTUK III 
(OPGEHEVEN) 

HOOFDSTUK IV 
(OPGEHEVEN) 

HOOFDSTUK V 
(OPGEHEVEN) 

HOOFDSTUK VI 
SANCTIE - HERSTEL; BETALING MEER

WAARDE 

1. - Herstel van de plaats in de vorige 
staat - Voorwaarden. 

W anneer een rechter een veroordeling 
uitspreekt wegens overtreding van art. 
64 van de Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw, kan hij het herstel van de 
plaats in de vorige staat enkel bevelen 
als hij ondubbelzinnig vaststelt dat die 
maatregel nog noodzakelijk is om de ge
volgen van het misdrijf te doen verdwij
nen, mede gelet op de wijzigingen die 
ondertussen zijn aangebracht in de door 
het bestuur verleende vergunningen. 
(Art. 65 Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw.) 

27 november 1991 279 

2. - Sancties - Aard. 
De veroordeling, op grond van art. 65, 

§ 1, c, Stedebouwwet, tot een bedrag ge
lijk aan de gehele door het goed verkre
gen meerwaarde of een deel daarvan 
strekt tot herstel door het tenietdoen van 
de gevolgen van de wetsovertreding, in 
dat geval een onwettige verrijking; de 
genoemde wetsbepaling, die van straf
rechtelijke aard is, moet zo worden uit
gelegd dat de te betalen geldsom geen 
betrekking heeft op een geleden schade 
maar op het geheel of een deel van de 
wederrechtelijke verrijking. 

11 februari 1992 538 

3. - Meerwaarde door het misdrijf 
verkregen - Interest. 

Op het bedrag van de meerwaarde die 
het geed door het misdrijf heeft verkre
gen en tot betaling waarvan de beklaag
de wordt veroordeeld, loopt geen inte
rest. 

11 februari 1992 538 

4. - Herstel - Veroordeling tot het 
betalen van een geldsom, gelijk aan de 
meerwaarde - Aard van die beslissing. 

De veroordeling tot het betalen van 
een geldsom, gelijk aan de meerwaarde 
die het goed door de inbreuk op de Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw 
heeft verkregen, is een vorm van terug
gave en van civielrechtelijke aard, al is 
de vordering hiertoe verbonden met de 
strafvordering. 

25 februari 1992 602 

5. - Sanctie - Herstel - Burgerlijke 
partij - Gemeente en gewest - Veroor
deling tot betaling meerwaarde - Op die 
sam verschuldigde interesten 

De veroordeling tot betaling van een 
geldsom gelijk aan de gehele door het 
goed verkregen meerwaarde of een deel 
daarvan, strekt tot herstel door het te
nietdoen van de gevolgen van de wets
overtreding, in dit geval een onrechtma-
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tige verrijking; op zodanige geldsommen 
kunnen geen vergoedende interesten 
maar wei moratoire interesten lopen. 

25 februari 1992 602 

6.- Hen·tel van de plaats in de vorige 
staat - Dwangsom - Toepasselijkheid. 

De strafrechter kan een dwangsom 
opleggen ten einde de tenuitvoerlegging 
te verzekeren van het bevel tot herstel 
van de plaats in de vorige staat, welke 
burgerrechtelijke maatregel krachtens 
de Wet Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw door het strafgerecht, op vordering 
van de gemachtigde ambtenaar of van 
het college van burgemeester en schepe
nen, moet worden uitgesproken als ver
plichte aanvulling van de strafrechtelijke 
veroordeling. (Art. 1385bis, Ger.W.; art. 
65 Wet Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw.) 

10 maart 1992 650 

7. - He1·stel van de plaats in de vorige 
staat - Vordering van de gemachtigde 
ambtenaar - Maatregel die tot de straf
vordering behoort - Dwangsom - Wet
tigheid. 

Wanneer inzake stedebouw de rechter, 
ten verzoeke van de gemachtigde ambte
naar, het herstel van de plaats in de vo
rige staat beveelt, laat art. 1, § 1, van de 
eenvormige Beneluxwet toe dat een 
dwangsom wordt opgelegd ten einde de 
tenuitvoerlegging te verzekeren van die 
maatregel welke, ofschoon van burger
rechtelijke aard, tot de strafvordering be
hoort. (Art. 1, § 1, eenvormige wet beho
rende bij de Benelux-Overeenkomst hou
dende eenvormige wet betreffende de 
dwangsom, ondertekend te 's-Gravenha
ge op 26 nov. 1973, en goedgekeurd bij 
de wet van 31 jan. 1980; art. 1385bis, eer
ste lid, Ger.W.; artt. 44, § 1, 64 en 65 Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw; 
artt. 41, § 1, 66 en 67 Waals Wetboek 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.) 

20 mei 1992 892 

8. - Sanctie - Herstel - Bevel -
Wettigheid - Voorwaarde. 

Herstel van de plaats in de vorige 
staat kan door de rechter enkel worden 
bevolen als het college van burgemeester 
en schepenen of de gemachtigde ambte
naar die maatregel op enigerlei wijze 
hebben gevorderd voor de gerechtelijke 
autoriteiten. (Art. 65 Wet Ruimtelijke Or
dening en Stedebouw.) 

21 oktober 1992 1218 

9. - Herstel - Bevoegde administra
tieve vverheid - Vordering - Vorm. 

Ingevolge art. 65 Wet Ruimtelijke Or
dening en Stedebouw oordeelt de ge
machtigde ambtenaar of het college van 
burgemeester en schepenen of herstel 
van de plaats in de vorige staat voor de 
strafrechter moet worden gevorderd; 
geen enkele wetsbepaling onderwerpt 
die vordering aan bijzondere vormen; het 
is voldoende dat een van de beide wette
lijk bevoegde administratieve overheden 
haar wil duidelijk te kennen heeft gege
ven. 

9 december 1992 1407 

HOOFDSTUK VII 
RUIMTELIJKE ORDENING 

10. - Ruimtelijke ordening - Bijzon
der plan van aanleg - Erfdienstbaar
heid van algemeen nut - Opheffing -
Erfdienstbaarheid uit overeenkomst. 

Een bijzonder plan van aanleg dat een 
erfdienstbaarheid van algemeen nut 
opheft, kan aan de uitoefening van een 
daarmee samenbestaande erfdienstbaar
heid uit overeenkomst aileen in de weg 
staan als de erfdienstbaarheid uit over
eenkomst niet te verenigen is met de be
palingen van het plan. (Art. 16 Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.) 

23 april 19924 792 

11. - Ruimtelijke ordening - Bouw
of verkavelingsverbod -Recht op scha
devergoeding - Aard. 

Het bij art. 37, eerste lid, Wet Ruimte
lijke Ordening en Stedebouw toegekende 
recht op schadevergoeding ingeval het 
bouw- of verkavelingsverbod volgend uit 
een plan dat bindende kracht heeft ver
kregen, een einde maakt aan het ge
bruik waarvoor een goed dient of nor
maal bestemd is, is een burgerlijk recht. 

1 oktober 1992 1161 

12. - Ruimtelijke ordening en stede
bouw - Bouw- of verkavelingsverbod -
Schadeloosstelling - Waardeverminde
ring van het goed - Raming - Schat
ting - Procedure - Art. 1, § 2, KB. 24 
okt. 1978 - Wettigheid. 

De uitvoeringsmodaliteiten van art. 37 
Wet Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw, zoals die zijn bepaald bij art. 1, 
§ 2, K.B. van 24 okt. 1978 en in zoverre 
zij tot gevolg hebben dat geschillen inza
ke de verkoopwaarde van goederen 
waarop een bouw- of verkavelingsverbod 
rust, aan de kennisneming van de hoven 
en rechtbanken worden onttrokken en 
aan die hoven en rechtbanken het recht 
wordt ontnomen om het bedrag van de 
vergoeding vast te stellen overeenstem-
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mend met de waardevermindering van 
het goed, schenden de artt. 92 Gw. en 38 
Wet Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw. 

1 oktober 1992 1161 

HOOFDSTUK IX 
ALLER LEI 

13. - Allerlei - Bouwmisdrijf 
Schade - Schadevergoeding - Vaststel
ling. 

Niet de gemachtigde ambtenaar maar 
wel de Rechterlijke Macht oordeelt over 
het al dan niet bestaan van schade en 
over de hoegrootheid van de schadever
goeding waartoe zij die een bouwmisdrijf 
plegen, kunnen veroordeeld worden; 
daaraan wordt geen afbreuk gedaan door 
de omstandigheid dat de diensten van 
het Vlaamse Gewest op administratief 
vlak voordien een beslissing hadden ge
nomen, waarmee de Rechterlijke Macht 
rekening dient te houden bij haar oor
deel. 

11 februari 1992 538 

STRAF 

HOOFDSTUK I. - Algemene begl'ippen 
- Straf en maatregel - Wettigheid 

HOOFDSTUK II. - Vn'jheidsstraffen 

HOOFDSTUK III. - Geldboete en opde
ciemen 

HOOFDSTUK IV. 
vangenisstraf 

Vervangende ge-

HOOFDSTUK V. - Andere straffen 
(verbeurdverklaring, verval sturen, 
enz.) 

HOOFDSTUK VI. - Zwaarste straf 

HOOFDSTUK VII. - Samenloop 
Afdeling 1. - E{mdaadse. 
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. - Art. 2, tweede lid, Sw. - Toepas
sing - Wet ongewijzigd - Beslzzit dat 

het feit strafbaar stelt, gewijzigd - Feit 
niet meer strafbaar ten tijde van het ar
rest. 

W anneer een vroeger besluit wordt 
vervangen door een later besluit dat ge
nomen werd ter uitvoering van dezelfde 
wet als het vroegere besluit, zonder dat 
de wet zelf gewijzigd werd, blijven feiten 
die ingevolge het vroeger besluit straf
baar waren ten tijde waarop ze werden 
gepleegd, strafbaar, zelfs indien ze inge
volge het latere besluit, genomen ter uit
voering van dezelfde wet die niet werd 
gewijzigd, ten tijde van het arrest geen 
strafbaar feit meer opleveren; art. 2, 
tvveede lid, Sw. vindt daarop geen toe
passing. 

10 december 1992 326 

2. - Algemene begrippen - Persoon
lijk karakter. 

Het algemeen beginsel van het per
soonlijk karakter van de straf wordt ge
schonden door de rechter die de beklaag
de tot een straf veroordeelt, doch aan
neemt dat het bestrafte misdrijf door 
iemand anders kan gepleegd zijn. 

4 februari 1992 514 

3. - Algemene begrippen - Motiver
ing -Art. 195, tweede lid, Sv. 

Art. 195 Sv., gew. bij art. 2 wet van 27 
april 1987, betreffende de motivering van 
de keuze en de maat der uitgesproken 
straffen, is niet van toepassing op het 
hof van assisen. 

4 februari 1992 515 

4. - Algemene begrippen - Straf
maat - Bijzondere herhaling. 

Niet naar recht verantwoord is de ver
oordelende beslissing waaruit blijkt dat 
de rechter de strafmaat heeft bepaald op 
grond van de ten onrechte in aanmer
king genomen bijzondere herhaling. 

25 februari 1992 609 

5. - Algemene begrippen - Persoon
lijk karakter van de straffen - Draag
wijdte van het beginsel. 

Het algemeen beginsel van het per
soonlijk karakter van de straffen wordt 
geschonden door de rechter die de be
klaagde tot een straf veroordeelt, en die 
daarbij te kennen geeft, niet dat naar 
zijn oordeel die beklaagde het hem ten 
laste gelegde feit heeft gepleegd, maar 
dat hij hem strafbaar acht bij toepassing 
van een beweerd wettelijk schuldvermoe
den. 

3 november 1992 1275 



HOOFDSTUK II 
VRIJHEIDSSTRAFFEN 

6. - Doodstraf - Art. 3. E V.R.M 
Onmenselijke of vernederende straf of 
behandeling. 

Een beslissing waarbij een rechtscolle
ge de doodstraf uitspreekt en de wijze 
van tenuitvoerlegging ervan bepaalt in 
een land waar die straf bestaat, vormt 
op zich geen onmenselijke of vernede
rende behandeling in de zin van art. 3. 
E.V.R.M. 

29 januari 1992 

HOOFDSTUK III 
GELDBOETE EN OPDECIEMEN 

494 

7. - Geldboete - Motivering. 
Wanneer de eerste rechter de gevange

nisstraf en het bedrag van de geldboete 
die hij aan de beklaagde oplegt, niet af
zonderlijk heeft gemotiveerd, voldoet de 
appelrechter, t.a.v. de geldboete, aan de 
motiveringsverplichting van art. 195, 
tweede lid, Sv., als hij voor de gevange
nisstraf afzonderlijke redenen opgeeft en 
i.v.m. de geldboete enkel de overwegin
gen van het beroepen vonnis overneemt. 

18 maart 1992 699 

HOOFDSTUK IV 
VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF 

HOOFDSTUK V 
ANDERE STRAFFEN (VERBEURDVERKLA

RING, VERVAL STUREN, ENZ.) 

8. - Andere straffen - Bijkomende 
straf - Aanplakking van het vonnis -
Voorwaarde. 

De krachtens art. 502 Sw. bevolen aan
plakking van het vonnis is niet beperkt 
tot de plaats waar de veroordeelde han
del drijft. 

7 januari 1992 399 

9. - Andere straffen - Ontzetting 
van de rechten van art. 31 Sw. - Art. 
378 Sw. Draagwijdte. 

De ontzetting van de rechten, genoemd 
in art. 31, 1°, 3°, 4° en 5°, Sw., moet lui
dens art. 378 Sw. worden uitgesproken in 
de gevallen van hoofdstuk V, titel VII, 
boek II, zelfs bij correctionalisatie we
gens verzachtende omstandigheden. 

29 september 1992 1148 

HOOFDSTUK VI 
ZW AARSTE STRAF 

10. - Zwaarste straf - Begrip. 
W anneer misdrijven met dezelfde 

maximumgevangenisstraffen worden be-
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straft, is de hoogste maximumgeldboete 
beslissend voor het bepalen van de 
zwaarste straf. 

22 oktober 1991 178 

11. - Zwaarste straf - Begrip. 
Van twee straffen die beide bestaan 

uit een gevangenisstraf met hetzelfde 
maximum en uit een geldboete die ech
ter bij de ene verplicht en bij de andere 
facultatief is, is laatstgenoemde straf 
niettemin de zwaarste als zij een hoger 
maximum heeft dan de andere. (Artt. 63 
en 65 Sw.) 

12 februari 1992 544 

HOOFDSTUK VII 
SAMENLOOP 

Afdeling 1. - Eendaadse. 

12. - Samenloop - Etmdaadse - Be
grip. 

Wanneer wegens bepaalde feiten een 
definitieve veroordeling tot een correctio
nele straf is uitgesproken, en andere, 
v66r die gepleegde feiten, die eveneens 
wanbedrijven zijn, niet uit een zelfde op
zet voortvloeien, kan op die feiten onder
ling geen toepassing worden gemaakt 
van de in art. 65 Sw. vervatte regel. 

2 oktober 1991 115 

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.) 

29 september 1992 1148 

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.) 

29 september 1992 1148 

15. - Samenloop - Eendaadse. 
Het arrest dat, in zijn redenen, i.v.m. 

de verjaring van de strafvordering, ver
meldt dat de aan de kennisneming van 
de appelrechters onderworpen misdrij
ven voortkomen uit een enkel strafbaar 
opzet, kan de beklaagde wegens die mis
drijven niet wettig tot afzonderlijke 
straffen veroordelen. (Art. 65 Sw.) 

2 december 1992 1379 
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Afdeling 2. - Meerdaadse, een opzet of 
niet. 

16. - Samenloop - Meerdaadse -
Meerdaadse samenloop van misdrijven 
waarvan ten minste een een misdaad is. 

De regels van de artt. 61 en 62 Sw. 
hebben betrekking op de meerdaadse sa
menloop van misdrijven waarvan op zijn 
minst een een misdaad is; voor de toe
passing van die regels blijkt de definitie
ve kwalificatie van het vervolgde feit uit 
de in laatste aanleg wettelijk opgelegde 
straf. 

2 oktober 1991 115 

17. - Samenloop Meerdaadse -
Eenheid van opzet - Onaantastbare be
oordeling door de feitenrechter. 

De rechter oordeelt in feite en derhal
ve op onaantastbare wijze of de feiten 
waarvan hij kennis neemt en die waar
voor een vroegere beslissing een straf 
heeft opgelegd, deel uitmaken van een 
en dezelfde strafbare gedraging. 

4 februari 1992 514 

18. - Samenloop - Meerdaadse -
Eenheid van opzet - Onaantastbare be
oordeling door de feitenrechter. 

W anneer verschillende misdrijven ten 
laste van eenzelfde beklaagde samen 
voor de strafrechter worden gebracht, is 
de eenheid van opzet een gegeven dat in 
het debat is en waarvan het bestaan en 
de omvang op onaantastbare wijze door 
de rechter in feite wordt beoordeeld. 

10 maart 1992 651 
Afdeling 3. - Gescheiden berechting. 

HOOFDSTUK VIII 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN EN 

STRAFVERMINDERING 

19. - Verzachtende omstandigheden 
- Contraventionalisering - Toepasse
lijke straf. 

Wanneer de raadkamer, met aanne
ming van verzachtende omstandigheden, 
de verdachte wegens een wanbedrijf ver
wijst naar de politierechtbank, mogen 
noch die rechtbank noch de correctionele 
rechtbank in hoger beroep de beklaagde 
wegens dat misdrijf veroordelen tot een 
correctionele straf. 

22 januari 1992 462 

20. - Verzachtende omstandigheden 
en strafvermindering - Criminele zaken 
- Correctionalisering - Verjaring van 
strafvordering - Vermeldingen. 

Niet regelmatig is de beslissing van 
het onderzoeksgerecht die de verjaring 

van de strafvordering voor een misdaad 
vaststelt ingevolge het aannemen van 
niet nader vermelde verzachtende om
standigheden. 

8 september 1992 1086 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

21. - Vervanging van verschillende 
politiegeldboeten door een correctionele 
geldboete - Strafverzwaring. 

Het appelgerecht, dat de door de eer
ste rechter uitgesproken politiegeldboe
ten vervangt door een correctionele geld
boete, verzwaart aldus de straf, zelfs als 
het bedrag van die geldboete het totaal 
bedrag van de door de eerste rechter op
gelegde geldboeten niet te hoven gaat. 

4 september 1991 6 

22. - Allerlei - Bijzondere motive
ringsplicht- Artt. 163 en 195 Sv. -Om
vang - Wegverkeer - Verval van het 
recht een voertuig te besturen - Herstel 
in dat recht afhankelijk gemaakt van het 
slagen voor een of meerdere van de in 
art. 38, § 3, Wegverkeerswet vermelde 
onderzoeken. 

Wanneer de strafrechter een verval 
van het recht een voertuig te besturen 
uitspreekt en het herstel in dat recht af
hankelijk maakt van het slagen in een of 
meerdere van de in art. 38, § 3, W egver
keerswet vermelde onderzoeken, is de 
bij de artt. 163 en 195 Sv. opgelegde bij
zondere motiveringsplicht van toepassing 
niet alleen op het uitgesproken verval 
maar ook op de beveiligingsmaatregel 
waarbij het herstel in het recht tot stu
ren afhankelijk wordt gemaakt van het 
slagen voor een of meer van de bedoelde 
onderzoeken. (Impliciet.) 

10 september 1991 23 

23. - Allerlei - Art. 195, tweede lid, 
Sv. - Redenen. 

De rechter voldoet niet aan de bijzon
dere motiveringsverplichting van art. 
195, tweede lid, Sv., wanneer hij de be
klaagde veroordeelt tot de geldboete en 
de ontzetting, die krachtens art. 84 Sw., 
benevens de gevangenisstraf, mogen 
worden uitgesproken, als hij niet ver
meldt waarom hij die facultatieve straf
fen uitspreekt. 

18 september 1991 67 

24. - Allerlei - Straftoemeting - Re
denen. 

Geen wetsbepaling verbiedt de rechter 
om bij het bepalen van de straf rekening 
te houden met een na de feiten ten laste 
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van de beklaagde in een andere zaak uit
gesproken veroordeling. 

8 oktober 1991 126 

25. - Allerlei - Temggave - Sluiting 
van een hinderlijke inrichting die zonder 
vergunning wordt geexploiteerd - Aard 
van die maat1·egel. 

De vordering strekkende tot herstel in 
natura door een einde te doen maken 
aan de onwettige toestand die het gevolg 
is van het misdrijf, is een vordering tot 
teruggave in de zin van art. 44 Sw. 

29 oktober 1991 200 

26. - Allerlei - Motivering - Vroege
re veroordeling - Uitwissing. 

De rechter mag, om het bestaan van 
herhaling aan te nemen en de strafmaat 
te bepalen, geen rekening houden met 
een vroegere veroordeling, die uitgewist 
is krachtens art. 619 Sv. 

13 november 1991 234 

27.- Allerlei- Motivering- Vroege
re transacties - Staat van inlichtingen 
- Bewijswaarde. 

Bij de motivering van een vervallen
verklaring van het recht tot sturen mag 
de rechter acht slaan op transacties die 
in de staat van inlichtingen van de be
klaagde vermeld staan en waarvan de 
rechter de bewijswaarde in feite beoor
deelt, zonder te beslissen dat de strafba
re feiten die tot die transacties hebben 
geleid, bewezen zijn of dat de aanvaar
ding van een transactie een erkenning 
van schuld inhoudt. 

27 november 1991 275 

28. - Allerlei - Bijdrage tot de finan
ciering van het Fonds tot Hulp aan de 
Slachtoffers van Opzettelijke Geweldda
den - Verplichting tot het betalen ~·an 
een bedrag Vail vijf frank, verhoogd met 
opdeciemen - Aard - Gevolg. 

De bij vonnis opgelegde verplichting 
om een bedrag van vijf frank, verhoogd 
met opdeciemen, te betalen bij wijze van 
bijdrage tot financiering van het Fonds 
tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzet
telijke Gewelddaden is een veroordeling 
sui generis en geen straf; zij moeten 
worden uitgesproken ongeacht de datum 
van de bewezen verklaarde feiten, inzon
derheid ongeacht de omstandigheid dat 
de feiten dagtekenen van v66r de inwer
kingtreding van de wet tot verhoging 
van de opdeciemen. (Art. 29 wet van 1 
aug. 1985.) 

18 december 1991 357 

29. - Allerlei - Mil. Sw. - Misdrijf 
gestraft overeenkomstig het gewoon Sw. 
- Militaire gevangenisstraf - Wettig
heid. 

Wanneer een in het Mil. Sw. omschre
ven misdrijf wordt gestraft overeenkom
stig de bepalingen van het gewoon Sw. is 
het opleggen van een militaire gevange
nisstraf onwettig. (Art. 54 Mil. Sw.) 

12 februari 1992 544 

30. - Allerlei - Straftoemeting - Re
dengeving - Vervangende gevangenis
strai 

Onwettig is de beslissing die de duur 
van de door de eerste rechter vastgestel
de vervangende gevangenisstraf verlengt 
zonder opgave van redenen. 

31 maart 1992 7<10 

31. - Allerlei - Motivering - Vroege
re veroordeling - Uitwissing. 

De rechter mag, om het bestaan van 
herhaling aan te nemen en de strafmaat 
te bepalen, geen rekening houden met 
een vroegere veroordeling die uitgewist 
is krachtens art. 619 Sv. 

31 maart 1992 744 

32. - Allerlei - Art. 195, tweede lid, 
Sv. - Motivering. 

De rechter voldoet niet aan de bijzon
dere motiveringsverplichting uit art. 195, 
tweede lid, Sv., wanneer hij, zonder op
gave van de redenen van zijn keuze, zo
wel een gevangenisstraf als een geldboe
te uitspreeld, ofschoon de wet hem de 
mogelijkheid biedt slechts een van die 
straffen op te leggen. 

27 mei 1992 913 

33. - Allerlei - Strafmaat - Motive
ring. 

Art. 195, tweede lid, Sv. houdt niet in 
dat voor iedere opgelegde straf of maat
regel de maat met een verschillende mo
tivering moet worden verantwoord. 

15 september 1992 1113 

34. - Allerlei - Motivering - Vroege
re veroordeling - Uitwissing. 

De strafrechter mag geen rekening 
houden met uitgewiste veroordelingen. 
(Art. 619 Sv.) 

17 november 1992 1312 

STRAFVORDERING 
.Hechtenis en vervolging van parle

mentslid - Parlementaire onschend
baarheid - Schending door openbare 
ambtenaren van door de Grondwet ge
waarborgde rechten - Voorwaarden. 
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Art. 158 Sv. bepaalt de strafrechtelijke 
sanctie op daden van vervolging of aan
houding t.a.v. parlementsleden gesteld in 
strijd met art. 45 Gw., o.m. door rechters 
of leden van het openbaar ministerie. 

17 december 1991 353 

T 

TAALGEBRUIK 

HOOFDSTUK I. - Gerechtszaken (wet 
15 juni 1935) 

Afdeling 1. - In eerste aanleg. 
§ 1. Burgerlijke zaken. 
§ 2. Strafzaken. 
§ 3. Andere zaken. 

Afdeling 2. - In hoger beroep. 
§ 1. Burgerlijke zaken. 
§ 2. Strafzaken. 
§ 3. Andere zaken. 

Afdeling 3. - In cassatie. 
§ 1. Burgerlijke zaken. 
§ 2. Strafzaken. 
§ 3. Andere zaken. 

Afdeling 4. - Betekening en tenuitvoer-
legging. 

§ 1. Burgerlijke zaken. 
§ 2. Strafzaken. 
§ 3. Andere zaken. 

Afdeling 5. - Vonnissen en arresten 
Nietigheden. 

§ 1. Burgerlijke zaken. 
§ 2. Strafzaken. 
§ 3. Andere zaken. 

HOOFDSTUK II. - Gerechtszaken {bui
ten wet 15 juni 1935) 

HOOFDSTUK III. - Bestuurszaken 

HOOFDSTUK IV. - Sociale betrekkin
gen 

HOOFDSTUK V. - Onderwijs 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) 

Afdeling 1. - In eerste aanleg. 

§ 1. Burgerlijke zaken. 

1. ·- Gerechtszaken - In eerste aan
Jeg - Burgerlijke zaken - Arrondisse-

ment Brussel- Wijziging van procestaal 
- Voorwaarden - Art. 4, § 2, tweede lid, 
Taalwet Gerechtszaken. 

W anneer de verweerder bij een vrede
rechter van het arrondissement Brussel 
een aanvraag indient tot wijziging van 
de taal van de rechtspleging, mag de 
rechter niet vermoeden dat de verweer
der een toereikende kennis bezit van de 
taal van het gebied waar hij woont, en 
hem evenmin het bewijs opleggen dat 
hij die kennis niet bezit. (Art. 4, § 2, 
tweede lid, Taalwet Gerechtszaken.) 

3 oktober 1991 117 

§ 2. Strafzaken. 

§ 3. Andere zaken. 

Afdeling 2. - In hoger beroep. 

§ 1. Burgerlijke zaken. 

§ 2. Strafzaken. 

2. - Gerechtszaken - In hager be
roep - Strafzaken - Voorlopige hechte
nis - Handhaving - Taal van de 
I"echtspleging - In die taal gestelde 
stukken - Vertaling. 

Noch de Wet Voorlopige Hechtenis 
1990, noch art. 22 Taalwet Gerechtsza
ken, noch art. 5.4 E.V.R.M. bepalen dat 
de stukken van het dossier moeten wor
den vertaald op verzoek van een gehech
te verdachte, die is opgeroepen om te 
verschijnen v66r het onderzoeksgerecht 
dat over de handhaving van zijn voorlo
pige hechtenis uitspraak zal doen. 

9 oktober 1991 135 

3. - Gereclltszaken (wet 15 juni 1935) 
- In hager beroep - Strafzaken - Ver
zoek tot wijziging van de taal van de 
rechtspleging - Afwijzing door de recht
bank - Hoger beroep - Gevolgen. 

Wanneer de appelrechters, op eisers 
hoger beroep tegen een vonnis dat o.m. 
zijn verzoek op grond van art. 23 Taal
wet Gerechtszaken afwijst, vaststellen 
dat eiser niet meer aandringt op verwij
zing van de zaak naar een anderstalige 
rechtbank, houdt die verzaking afstand 
in van hoger beroep in zoverre dit zijn 
verzoek op grond van dit art. 23 betreft. 

5 november 1991 216 

§ 3. Andere zaken. 

Afdeling 3. - In cassatie. 

§ 1. Burgerlijke zaken. 

§ 2. Strafzaken. 



§ 3. Andere zaken. 

4. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935} 
- In cassatie - Belastingzaken - Be
slissing van de bestendige deputatie van 
de provincieraad - Voorziening in een 
andere taal dan de bestreden beslissing. 

Niet ontvankelijk is de in het Frans 
gestelde voorziening tegen een in het 
Nederlands gewezen beslissing van de 
bestendige deputatie van de provincie
raad inzake gemeentebelasting. (Art. 27 
Taalwet Gerechtszaken.) 

18 oktober 1991 166 

Afdeling 4. - Betekening en tenuitvoer-
legging. 

§ 1. Burgerlijke zaken. 

§ 2. Strafzaken. 

§ 3. Andere zaken. 

Afdeling 5. - Vonnissen en arresten -
Nietigheden. 

§ 1. Burgerlijke zaken. 

5. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935} 
- Vonnissen en arresten - Nietigheden 
- Burgerlijke zaken - Eentaligheid van 
de beslissing - Aanhaling in een andere 
taal. 

Geheel nietig is het arrest dat beslist 
op grond van een aanhaling in een ande
re taal dan die van de rechtspleging, 
wanneer de vertaling of de zakelijke in
houd ervan niet in de procestaal is weer
gegeven. (Artt. 2.4, 37 en 40 Taalwet ge
rechtszaken.) 

20 januari 1992 443 

6. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) 
- Vonnissen en arresten - Nietigheden 
- Burgerlijke zaken - Eentaligheid van 
de beslissing - Aanhaling in een andere 
taal. 

Geheel nietig is het arrest dat beslist 
op grond van een aanhaling in een ande
re taal dan die van de rechtspleging, 
wanneer de vertaling of de zakelijke in
houd ervan niet in de procestaal is weer
gegeven. (Artt. 24, 37 en 40 Taalwet Ge
rechtszaken.) 

7 september 1992 1075 

§ 2. Strafzaken. 

7. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935} 
- Vonnissen en arresten - Nietigheden 
- Strafzaken - Franse rechtspleging-
In het Nederlands gestelde stukken -
Ontbreken van een vertaling - Recht 
van verdediging. 

Wat het taalgebruik betreft, wordt het 
recht van verdediging onder meer ge-
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waarborgd door het recht van de partij
en om de in een andere taal dan die van 
de rechtspleging gestelde stukken te 
doen vertalen, de voorgestelde vertaling 
te betwisten of een officiiHe vertaling 
aan te vragen, behoudens het recht van 
de rechter om, zo nodig, die vertaling 
ambtshalve te gelasten. 

11 september 1991 27 

8. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935} 
- Vonnissen en arresten - Nietigheden 
- Strafzaken - Vaststelling van de ken-
nis van de talen door de magistraten -
Onderzoek van feiten. 

Het onderzoek van de taalkennis van 
de magistraten is een onderzoek van fei
ten waartoe het Hof niet bevoegd is. 

17 augustus 1992 1054 
§ 3. Andere zaken. 

HOOFDSTUK II 
GERECHTSZAKEN (BUITEN WET 15 JU

NI 1935) 

9. - Gerechtszaken (buiten wet 15 ju
ni 1935}- Allerlei- Stukken gesteld in 
een andere taal dan die van de procedu
re - Stukken waarop de rechter acht 
moet slaan - Door de rechter te nemen 
maatregelen. 

Geen wettelijke bepaling ontslaat de 
rechter ervan kennis te nemen van stuk
ken die in een andere taal zijn gesteld 
dan die van de procedure, als die stuk
ken hem regelmatig zijn overgelegd; in
dien hij de taal niet kent waarin de stuk
ken zijn gesteld, moet hij het nodige 
doen om op regelmatige wijze de verta
ling ervan te verkrijgen. 

13 maart 1992 679 

HOOFDSTUK III 
BESTUURSZAKEN 

HOOFDSTUK IV 
SOCIALE BETREKKINGEN 

HOOFDSTUK V 
ONDERWIJS 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

TERUGVORDERING VAN HET ON
VERSCHULDIGD BETAALDE 
Vereisten. 

Terugvordering van het onverschul
digd betaalde is enkel aan twee voor
waarden onderworpen, enerzijds, een be
taling, anderzijds, het onverschuldigd 
karakter daarvan, d.w.z. het ontbreken 
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van een oorzaak. (Artt. 1235, 1376 en 
1377 B.W.) 

22 oktober 1992 1231 

TUSSENKOMST 
1. - Burgerlifke zaken - Vnjwillige 

tussenkomst in een rechtsgeding waar
voor de dagvaarding is betekend doch 
v66r de inschrijving van de zaak op de 
algemene rol - Geldigheid - Voorwaar
de. 

Geen wettelijke bepaling verbiedt een 
persoon die in een geding vrijwillig 
wenst tussen te komen, na de beteke
ning van de dagvaarding en voordat de 
zaak, wat het hoofdgeding betreft, op de 
algemene rol is ingeschreven, een ver
zoekschrift tot vrijwillige tussenkomst in 
te dienen ter griffie van het in de dag
vaarding aangewezen gerecht; indien 
evenwel naderhand blijkt dat de zaak 
niet op de algemene rol is ingeschreven 
uiterlijk de dag v66r de zitting waarvoor 
de dagvaarding is gedaan, is de dagvaar
ding van gener waarde en vervalt ook de 
vordering tot vrijwillige tussenkomst. 
(Artt. 12, tweede lid, 15, 700, 716, 717 en 
813 Ger.W.) 

20 december 1991 373 

2.- Strafzaken - W.A.M-verzekering 
Vrifwillige of gedwongen tussenkomst 

van de verzekeraar - Voorwaarde -
Beperking van het voorwerp van de tus
senkomst. 

Door de vrijwillige dan wel gedwongen 
tussenkomst van de verzekeraar voor de 
strafrechter afhankelijk te maken van de 
voorwaarde, dat die rechter kennis 
neemt van de ~~gen de verzekerde inge
stelde )JurgerhJke rechtsvordering tot 
vergoedmg van de door een motorrijtuig 
veroorzaakte schade, en door uit te slui
ten dat de strafrechter uitspraak vermag 
te doen over de rechten die de verzeke
raar kan doen gelden tegenover de ver
zekerde of de verzekeringnemer, heeft 
de wetgever de bevoegdheid van de 
strafrechter beperkt tot de bescherming 
v:~n de belangen van de benadeelde par
tiJ en van de verzekerde en heeft hij niet 
toegestaan dat de verzekeraar tussen
komt om zich voor de strafrechter te be
roepen op de eventuele door de verzeker
de gepleegde fouten, ten einde op hem of 
op de verzekeringnemer verhaal te ne
men. (W.A.M.-wet, art. 9) 

27 oktober 1992 1255 

3. - Burgerlijke zaken Vordering 
tot bindendverklaring van de beslissing 

- Vordering tot bindendverklaring van 
het arrest voor een voor het Hof van 
Cassatie in tussenkomst opgeroepen par
tij - Voorwerp. 

De vordering tot bindendverklaring 
van de gerechtelijke beslissing, zoals een 
arrest van het Hof van Cassatie, heeft 
enkel tot doel te beletten dat de verweer
der in die vordering in een eventueel la
ter geding met de eiser kan aanvoeren 
dat die beslissing hem niet kan worden 
tegengeworpen. (Impliciet.) (Artt. 15 en 
812 Ger.W.) 

9 november 1992 1287 

4.- Strafzaken - W.A.M.-verzekering 
- Verzekeraar - Gedwongen tussen
komst - Strafgerecht - Voorwaarden. 

De voorwaarden waaronder de W.A.M.
verzekeraar door de benadeelde of de 
verzekerde in de zaak kan worden be
trokken wanneer de burgerlijke rechts
vordering tot herstelling van de schade 
tegen de verzekerde voor het strafge
recht is ingesteld, zijn de voorwaarden 
waaronder de verzekeraar tot tussen
komst had kunnen worden opgeroepen 
indien de benadeelde zijn vordering te
gen de verzekerde voor het burgerlijk 
gerecht had gebracht, met name de voor
waarde dat er geen reeds verkregen be
slissing bestaat waardoor het recht van 
verdediging van de verzekeraar in ge
vaar is gebracht. (Art. 812 Ger.W.; art. 14, 
§ 2, wet 21 nov. 1989.) 

25 november 1992 1348 

u 

UITLEVERING 
1. - Specialiteitsbeginsel - Begrip 
Uit h.et _bepaalde in art. 13, § 3, ~et 

van 1 JUm 1964 houdende goedkeuring 
van het Verdrag aangaande de uitleve
ring en de rechtshulp in strafzaken tus
sen het Koninkrijk Belgie, het Groother
togdom Luxemburg en het Koninkrijk 
d<:r Ne~erlan~en blijkt dat het speciali
teitsbegmsel z1ch niet ertegen verzet on
der meer, dat de in het verzoek om ~itle
vering aan het feit gegeven kwalificatie 
vervolledigd wordt in de loop van de pro
cedure. 

11 september 1991 26 
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2. - Onderzoeksgerechten - Uitvoer
baarverklaring van het door de vreemde 
gerechtelijke overheid verleende bevel 
tot aanhouding- Rechten 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 
verdediging voor de onderzoeksgerech
ten die uitspraak doen over de uitvoer
baarverklaring van het door de vreemde 
gerechtelijke overheid verleende bevel 
tot aanhouding. 

25 februari 1992 608 

3. - Bevel tot aanhouding verleend 
door buitenlandse overheid - lnhoud -
Uitvoerbaarverklaring door het onder
zoeksgerecht - Voozwaarden. 

Het is niet vereist dat het bevel tot 
aanhouding, verleend door de buiten
landse overheid, zelf plaats en datum der 
feiten zou vermelden; het moet de feiten 
duidelijk omschrijven zodat de onder
zoeksgerechten kunnen nagaan of die 
volgens de Belgische wetten een misdrijf 
en grond voor uitlevering kunnen opleve
ren en of, mede gelet op de andere stuk
ken van de procedure, de verjaring van 
de strafvordering niet bereikt is volgens 
de Belgische wetten. (Artt. 1, 2 en 3 Uit
leveringswet.) 

25 februari 1992 608 

4. - Onderzoeksgerechten Uitvoer-
baarverklaring van het door de buiten
landse 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 buiten
landse overheid verleende bevel tot aan
houding is geen vonnis in de zin van art. 
97 Gw. 

3 maart 1992 632 

5. - Rechten van de Mens- Art. 13 
LV.B.P.R. 

Art. 13 I.V.B.P.R. is niet van toepas
sing op de procedure inzake uitlevering. 

3 maart 1992 632 

6. - Onderzoeksgerechten Uitvoer-
baarverklaring van het door de buiten
landse handel verleende bevel tot aan
houding - Art. 6 E.V.R.M. - Art 14 
LV.B.P.R. 

De artt. 6 E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R. 
houden geen verband met het recht van 
verdediging voor de onderzoeksgerech
ten die uitspraak doen over de uitvoer
baarverklaring van het door de buiten-

landse overheid verleende bevel tot aan
houding. 

3 maart 1992 632 

7.- Rechten van de Mens- Art. 5.3 
E.V.R.M 

Art. 5.3 E.V.R.M. is niet van toepassing 
op de persoon tegen wie een uitleve
ringsprocedure wordt gevoerd, met vrij
heidsbeneming als bedoeld in lid 1, f, 
van die bepaling. 

3 maart 1992 632 

8. - Uitvoerbaarverklaring van het 
door de buitenlandse overheid verleende 
bevel tot aanhouding - Geen verschij
ning van de vreemdeling voor de raadka
mer. 

Geen wettelijke bepaling schrijft voor 
of vereist dat de vreemdeling om wiens 
uitlevering wordt verzocht, verschijnt of 
moet verschijnen voor de raadkamer die 
zal beslissen over de uitvoerbaarverkla
ring van het door een buitenlandse over
heid tegen hem verleende bevel tot aan
houding. 

3 maart 1992 632 

9. - Onderzoeksgerechten Uitvoer-
baarverklaring van buitenlands bevel tot 
aanhouding - Ondervraging over de in 
dat bevel ten laste gelegde feiten. 

Geen wettelijke bepaling schrijft voor 
dat de vreemdeling tegen wie een buiten
lands bevel tot aanhouding, waarvan de 
uitvoerbaarverklaring wordt gevorderd, 
is afgeleverd, zou worden ondervraagd 
over de in dat bevel te zijnen laste geleg
de feiten. 

17 augustus 1992 1053 

10. - Benelux-Uitleveringsverdrag -
Verzoek om uitlevering door een Staat, 
die geen partij is bij dit verdrag, van een 
persoon die bij toepassing van de verkor
te procedure door Nederland aan Belgie 
werd overgeleverd - Specialiteitsbegin
sel. 

Wanneer een persoon door Nederland 
aan Belgie werd overgeleverd bij toepas
sing van de verkorte procedure, bepaald 
bij art. 19 Benelux-Uitleveringsverdrag, 
is de toestemming van Nederland niet 
vereist om de betrokkene verder uit te 
leveren aan een Staat, die geen partij is 
bij voormeld verdrag. (Artt. 13, 1, c, 14.1 
en 19.4 Benelux-Uitleveringsverdrag.) 

8 september 1992 1089 

11. - Onregelmatigheden aangevoerd 
tegen akten van een buitenlandse rege
ring of gerecht - Bevoegdheid van de 
Belgiscl1e rechtscolleges. 
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De Belgische rechtscolleges zijn bij de 
uitvoerbaarverklaring van een door de 
buitenlandse autoriteiten verleend bevel 
tot aanhouding niet bevoegd om onregel
matigheden na te gaan die door een bui
tenlandse regering of gerecht begaan 
zijn in de akten betreffende een uitleve
ringsprocedure. 

8 september 1992 1089 

12. - Art. 11 Uitleveringswet - Roga
toire commissie - Uitvoering - Proce
dure. 

Enkel de rogatoire commissies « strek
kende tot een huiszoeking of de inbe
slagneming van het voorwerp van het 
misdrijf of van overtuigingsstukken » 
moeten « voorafgaandelijk door de raad
kamer uitvoerbaar worden verklaard >>; 
de overige rogatoire commissies uitgaan
de van de vreemde rechterlijke autoritei
ten moeten in de regel worden uitge
voerd zodra daartoe machtiging is gege
ven door de minister van Justitie. (Art. 
873 Ger.W.; art. 11 Uitleveringswet.) 

14 oktober 1992 1197 

UITVOERENDE MACHT 
Ministerraad - Wet waarbij een in 

ministerraad overlegd koninklijk besluit 
wordt vereist - Geen overleg - Gevol
gen. 

Wanneer in een bepaalde materie de 
wet vereist dat de koninklijke besluiten 
in ministerraad worden overlegd, vormt 
dat overleg een substantii:He formaliteit 
waarvan het verzuim aan het koninklijk 
besluit alle verbindende kracht ont
neemt. 

30 aprill992 819 

v 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN 

1. ·- Valsheidsincident v66r het Hof 
van Cassatie - Dienstplichtzaken -
Toepasselijke bepalingen. 

Art. 908 Ger.W. betreffende de verde
ring inzake het valsheidsincident v66r 

het Hof van Cassatie is van toepassing 
op het cassatieberoep in dienstplichtza
ken. (Art. 2 Ger.W.) 

15 juni 1992 979 

2. - Valsheid in geschriften - Moree] 
bestanddeel van het misdl'ijf - Bedrieg
lijk opzet of oogmerk om te schaden. 

Het moreel bestanddeel van valsheid 
in geschrifte bestaat, hetzij in bedrieglijk 
opzet, hetzij in het oogmerk om te scha
den. (Artt. 193, 196, 197 en 213 Sw.) 

29 september 1992 1144 

3. - Gebruik van valse stukken - Be
grip. 

De uitoefening, door een wegens vals
heid in geschriften vervolgde persoon, 
van een burgerlijke rechtsvordering die 
op de van valsheid betichte akte is ge
grond, is geen verweermiddel tegen de 
ten laste van die persoon ingestelde 
strafvordering wegens valsheid, maar 
een gebruik van de van valsheid betichte 
akte. (Artt. 196 en 197 Sw.) 

9 december 1992 1406 

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 
GElVIEENSCHAPPELIJKE REGELS 

1. - Gemeenschappelijke regels 
Handelsvennootschappen - Vereffening 
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- Beginsel van gelijkheid van de schuld
eisers - Draagwijdte. 

Bij vereffening van een handelsven
nootschap staat het in art. 184 Vennoot
schappenwet vervatte beginsel van ge
lijkheid van de schuldeisers eraan in de 
weg dat schuldeisers wier schuldvorde
ring niet door een bijzonder voorrecht of 
een zakelijke zekerheid is gewaarborgd, 
individuele daden van tenuitvoerlegging 
stellen waardoor afbreuk wordt gedaan 
aan de rechten van de andere schuldei
sers. 

23 januari 1992 465 

2. - Gemeenschappelijke regels -
Handelsvennootschappen - Vereffening 
- Beginsel van gelijkheid van de schuld
eisers - lnkomstenbelastingen - Rech
ten en voorrechten van de Schatkist -
Beslag onder derden - Wettelijke hypo
theek - lnschrijving - Artt. 324 tot 326 
W:l.B. - Gevolgen. 

Het beslag onder derden dat de ont
vanger van belastingen op grand van de 
artt. 325 en 326, eerste lid, W.I.B., legt op 
de bedragen en waarden die de notaris 
onder zich houdt voor rekening of ten 
bate van een handelsvennootschap in 
vereffening, evenals de inschrijving van 
de wettelijke hypotheek van de Schatkist 
in het bij art. 326, derde lid, van dat wet
hoek bepaalde geval, zijn weliswaar uit 
hun aard bewarende maatregelen, maar 
worden geacht geen uitwerking te heb
ben wanneer zij het normaal verloop van 
de vereffening verstoren en afbreuk 
doen aan de rechten van de samenlopen
de schuldeisers. 

23 januari 1992 465 

HOOFDSTUK II 
ONDER FIRMA 

HOOFDSTUK III 
NAAMLOZE 

3. - Naamloze - Artt. 92 en 93 
EE.G.-Verdrag - Beslissing van de 
Commissie van de Europese Gemeen
schappen houdende verplichting voor de 
Belgische Staat om staatsteun in te trek
ken bij wege van terugvordering -
Staatssteun in de vorm van kapitaalpar
ticipatie in een naamloze vennootschap 
- Gevolgen van de beslissing van de 
Commissie. 

Wanneer de Commissie van de Europe
se Gemeenschappen aan de Belgische 
Staat heeft bevolen dat hij de staats
steun in de vorm van een kapitaalpartici
patie in een naamloze vennootschap bij 

wege van terugvordering zou intrekken, 
op grand dat de steunmaatregel ingevol
ge art. 92 E.E.G.-Verdrag niet te vereni
gen was met de gemeenschappelijke 
markt en dat de procedure van art. 93, 
lid 3, van dat verdrag niet is in acht ge
nomen, moet worden aangenomen dat de 
inschrijving en de volstorting van de ka
pitaalinbreng een ongeoorloofde oorzaak 
hebben; om die reden is de inbreng vol
strekt nietig en kan de eiser dan ook te
rugbetaling daarvan vorderen. Onwettig 
is het arrest dat aan de Belgische Staat 
het recht ontzegt om de onrechtmatige 
inbrengen bij wege van inschrijving in 
het niet bevoorrecht passief van het ge
rechtelijk akkoord van die vennootschap 
terug te vorderen. 

18 juni 1992 985 

HOOFDSTUKIV 
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET 

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 

HOOFDSTUK V 
COMMANDITAIRE 

HOOFDSTUK VI 
COOPERATIEVE 

HOOFDSTUK VII 
LANDBOUWVENNOOTSCHAP 

HOOFDSTUK VIII 
VENNOOTSCHAPPEN NAAR BUITENLANDS 

RECHT 

HOOFDSTUK IX 
VENNOOTSCHAP ZONDER RECHTSPER

SOONLIJKHEID 

HOOFDSTUK X 
EENPERSOONSVENNOOTSCHAP 

HOOFDSTUK XIX 
ALLERLEI 

VERBINTENIS 
1. - Aanbod - Weigering - Verant

woording. 
Uit de bij art. 7 deer. 2-17 maart 1791 

gewaarborgde vrijheid van koophandel, 
nijverheid en arbeid, waarin is besloten 
de vrijheid voor een ieder om de over
eenkomsten te sluiten die hij wil, volgt 
dat degene tot wie een aanbod is gericht 
en die daarop niet wenst in te gaan, voor 
zijn weigering geen reden hoeft op te ge
ven, tenzij enige wetsbepaling hem daar
toe verplicht. 

13 september 1991 38 
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2. - Resultaats- of inspanningsverbin
tenis - Feitelijke beoordeling. 

De rechter oordeelt in feite of een ver
bintenis een resultaats- of een inspan
ningsverbintenis is; dit oordeel is in cas
satie onaantastbaar. 

7 februari 1992 529 

3. - Opschortende voorwaarde - Te
rugwerking - Aanvullende regel. 

De vervulde opschortende voorwaarde 
werkt terug tot op de dag waarop de ver
bintenis is aangegaan; de partijen kun
nen niettemin afwijken van de terugwer
king van een opschortende voorwaarde. 
(Art. 1179 B.W.) 

27 april 1992 813 

4. - Verjaring - Gevolg. 
De verbintenis t.o. waarvan het vorde

ringsrecht van de schuldeiser is ver
jaard, blijft bestaan als een natuurlijke 
verbintenis. (Artt. 1235 en 2219 B.W.) 

14 mei 1992 856 

5. - Schulden en schuldvorderingen 
- Opeisbaar karakter - Begrip. 

W anneer een partij wordt veroordeeld 
tot betaling van een geldsom bij een von
nis, dat vatbaar is voor hoger beroep 
maar dat « bij voorraad uitvoerbaar is 
verklaard, niettegenstaande voorziening 
en zonder borgstelling », is die geldsom 
op de datum van dat vonnis opeisbaar. 
(Art. 1291, B.W.) 

26 november 1992 1350 

VERENIGING ZONDER WINST
OOGMERK 

Rechtspersoonlijkheid - Neerlegging 
van de ledenlijsten ter griffie van de bur-
gerlijke rechtbank Verzuim 
Sanctie. 

Wanneer aan de in art. 3 V.Z.W.-wet 
voorgeschreven bekendmaking werd vol
daan, heeft het verzuim van de neerleg
ging van de ledenlijst of van de aanvul
lende ledenlijsten niet tot gevolg dat de 
vereniging de rechtspersoonlijkheid ver
liest, maar enkel dat tegenover derden 
de uitoefening van haar aan die rechts
persoonlijkheid verbonden rechten is op
geschort tot aan de regularisatie. (Art. 
26, eerste lid, V.Z.W.-wet.) 

6 november 1992 1283 

VERHAAL OP DE RECHTER 

Artt. 1140 tot 1147 Ger. W. - Aanspra
kelijkheid van de Staat niet noodzakelijk 

uitgesloten door de regels inzake verhaal 
op de rechter. 

De artt. 1140 tot 1147 Ger.W. houdende 
regeling van de procedure inzake ver
haal op de rechter wijken van de ge
meenrechtelijke regeling in de artt. 1382 
en 1383 B.W. slechts af voor wat de per
soonlijke aansprakelijkheid van de rech
ters en de ambtenaren van het O.M. be
treft; daaruit valt niet af te leiden dat qe 
Staat nooit aansprakelijk zou zijn op ba
sis van die bepalingen van het B.W., 
wanneer, in de gevallen waarin verhaal 
op de rechter mogelijk is of buiten die 
gevallen, een rechter of een ambtenaar 
van het O.M. in de uitoefening van zijn 
ambt een schadeverwekkende fout heeft 
begaan. 

19 december 1991 364 

VERJARING 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 
Mdeling 1. - Termijnen (aard, duur, 

aanvang en einde). 
Mdeling 2. - Schorsing. 
Mdeling 3. - Stuiting. 

HOOFDSTUK IV. - (Opgeheven.) 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 
Mdeling 1. - Termijnen (aard, duur, 

aanvang en einde). 
Mdeling 2. Schorsing. 
Afdeling 3. - Stuiting. 
Mdeling 5. - Verjaring van de straf 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Algemene begrippen - Burger
Jijke zaken - Bevrijdende verjaring -
Be grip. 

De bevrijdende verjaring, die een mid
del is om van een verbintenis te worden 
bevrijd, heeft geen invloed op het be
staan van de schuld maar enkel op de 
opeisbaarheid ervan. (Art. 2219 BW.) 

14 mei 1992 856 

2. - Algemene begrippen - Burger
lijke zaken - Verjaarde verbintenis -
Gevolg. 
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De verbintenis t.o. waarvan het vorde
ringsrecht van de schuldeiser is ver
jaard, blijft bestaan als een natuurlijke 
verbintenis. (Artt. 1235 en 2219 B.W.) 

14 mei 1992 856 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

3. - Belastingzaken - Douane en ac
cijnzen - Verjaring van de strafvorde
ring - Gevolgen t.a.v. de verjaring van 
de rechtsvordering tot betaling van de 
ontdoken rechten. 

Inzake douane en accijnzen is de bur
gerlijke rechtsvordering tot betaling van 
de ontdoken rechten een rechtsvordering 
die samengaat met de strafvordering 
maar daarvan volledig los staat en niet 
onderworpen is aan de regels inzake ver
jaring van de strafvordering; de verja
ring van de strafvordering leidt dus niet 
tot de verjaring van de burgerlijke 
rechtsvordering. (Art. 283 Douane en Ac
cijnzenwet.) 

4 september 1991 4 

4. - Belastingzaken - Douane en ac
cijnzen - Verjaring van de rechtsvorde
ring tot betaling van de ontdoken rech
ten - Termijn. 

De rechtsvordering van de administra
tie tot betaling van de ontdoken rechten 
inzake douane en accijnzen verjaart door 
verloop van dertig jaar. (Art. 2262 B.W.) 

4 september 1991 4 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Termijnen (aard, duur, 
aanvang en einde). 

5. - Burgerlijke zaken - Termijnen 
- W.A.M-verzekering - Rechtstreekse 
vordering - Verjaring. 

De verjaring van de rechtstreekse vor
dering van de benadeelde tegen de ver
zekeraar, bedoeld in artikel 6 WA.M.
wet wordt geregeld door art. 10 van die 
wet' en niet door art. 26 wet 17 april 1878, 
zelfs indien het feit waaruit de schade is 
ontstaan, een misdrijf is. 

20 januari 1992 441 

6. - Burgerlijke zaken Termijn -
Duur - Vordering tot hez·stel van de 
door een misdrijf veroorzaakte schade -
Verjaring. 

De vordering tot herstel van de door 
een misdrijf veroorzaakte schade is on-

derworpen aan de bij art. 26 V.T.Sv. in
gestelde verjaringstermijn. 

7 februari 1992 526 

7. - Burgerlijke zaken - Termijn -
Verzekering - Schade uit misdrijf -
Aansprakelijkheid van de ouders - Re
gresvordering van de verzekeraar tegen 
de meerderjarig geworden zoon. 

W anneer een ouder de schade he eft 
vergoed die is veroorzaakt door een door 
zijn zoon gepleegd misdrijf, is de regres
vordering van de verzekeraar tegen de 
meerderjarig geworden, niet veroordeel
de zoon onderworpen aan de bij art. 26 
V.T.Sv. ingestelde verjaringstermijn. 

7 februari 1992 526 

8. - Burgerlijke zaken - Termijnen 
- Korte verjaring - Bekentenis van 
niet-betaling. 

Hij tegen wie men zich op de verja
ring bedoeld in art. 2271 B.W. beroept, 
mag aan degene die zich erop beroept, 
de bekentenis tegenwerpen dat de zaak 
niet betaald is. (Artt. 2274 en 2275 B.W.) 

14 februari 1992 555 

9. - Burgerlijke zaken - Termijnen 
- Arbeidsongeval - Fonds voor Ar
beidsongevallen - Terugvordering van 
onverschuldigde vergoedingen - Wijzi
ging van de graad van arbeidsonge
schiktheid. 

Wanneer de getroffene zijn verbintenis 
niet nakomt het Fonds voor Arbeidson
gevallen te verwittigen dat een vonnis de 
graad van zijn arbeidsongeschiktheid 
heeft verminderd, verjaart de vordering 
van het Fonds tot terugbetaling van de 
vergoedingen die als gevolg van die ver
mindering v66r de datum van het vonnis 
onverschuldigd werden verkregen, niet 
na vijf jaar maar na drie jaar. (Artt. 
60bis, § 2, en 69, eerste en tweede lid, Ar
beidsongevallenwet.) 

17 februari 1992 566 

10. - Burgerlijke zaken Termijnen 
- Duur - Maatschappelijk welzijn -
Vordering tot terugbetaling - Vordering 
krachtens indeplaatsstelling - Voor
schot op een sociale uitkering. 

De vordering krachtens indeplaatsstel
ling waarover het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn beschikt 
nadat het een voorschot op een pensioen 
of op enige andere sociale uitkering, zo
als de gezinsbijslagen heeft toegekend, 
is geen vordering tot terugbetaling; zij 
verjaart niet door verloop van vijf jaren, 
maar valt onder de verjaring van de vor
dering die de gerechtigde kan instellen 
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tot betaling van een pensioen of van eni
ge andere sociale uitkering. (Artt. 99, § 2, 
en 102, eerste lid, O.C.M.W.-wet.) 

6 april 1992 758 

11. - Burgerlijke zaken - Termijn -
Duur - Huur van goederen - Hulfr
prijs - Indexering - Rechtsvordermg 
van de huurder - Toepasselijke wetsbe
paling. 

De verjaringstermijn van de rechts":or
dering van de verhuurders tot betalmg 
van het bedrag dat volgt uit de aanpas
sing van de huurprijs aan de kosten van 
levensonderhoud is vastgesteld in art. 
2273, eerste lid, B.W. en niet in de artt. 
1728bis en 1728quater van dat wetboek. 

14 mei 1992 856 

12. - Burgerlijke zaken - Vordering 
tot vergoeding van de schade ten gevolge 
van een misdrijf - Uitspraak door de 
burgerlijke rechter - Vaststelling van 
de feiten die aan de vordering ten grand
slag liggen. 

De burgerlijke rechter die uitspraak 
doet over een op een misdrijf gegronde 
vordering en nagaat of de vordering yer
jaard is, moet vaststellen dat de fe1t~n 
die aan de vordering ten grondslag hg
gen, onder de toepassing van de strafwet 
vallen; hij moet de bestanddelen. van het 
misdrijf evenwel maar opgeven m zover
re zij een gevolg hebben op de beoorde
ling van de verjaring. 

19 oktober 1992 1204 

13. - Burgerlijke zaken - Vordering 
tot vergoeding van de schade ten gevolge 
van een misdrijf - Misdrijf gepleegd 
door een rechtspersoon - Voortgezet 
misdrijf - Aanwijzing van de strafrech
telijk verantwoordelijke persoon. 

De burgerlijke rechter die uitspraak 
doet over een op een misdrijf gegronde 
vordering en nagaat of de vordering ver
jaard is, kan het ene opzet als hestand
dee! van het door een rechtspersoon ge
pleegde voortgezet misdrijf vaststellen 
zonder de natuurlijke personen, organen 
of aangestelden aan te wijzen door wier 
toedoen de rechtspersoon is opgetreden 
en op wie de strafrechtelijke verantwoor
delijkheid rust. 

19 oktober 1992 1204 

14. - Strafzaken - Termijnen {duur) 
- Strafvordering - Verjaring - Bur
gerlijke rechtsvordering - Gevolg. 

Verval van de strafvordering door ver
jaring heeft geen invloed op de burger
lijke rechtsvordering die werd ingesteld 

voor de strafvordering door verjaring 
vervallen was. 

18 november 1992 1322 

Afdeling 2. - Schorsing. 

15. - Burgerlijke zaken - Schorsing 
- Stuiting - Fonds voor Arbeidsonge
vallen - Terugvordering van onverschul
digde vergoedingen. 

Art. 70 Arbeidsongevallenwet, dat de 
wijze van schorsing en stuiting re.gelt 
van de verjaring bepaald in art. 69, vmdt 
ook toepassing op de verjaring van de in 
artikel 60bis, § 2, bedoelde rechtsvorde
ringen van het Fonds voor Arbeidsonge
vallen tot terugvordering van onverschul
digde vergoedingen. 

17 februari 1992 566 

Afdeling 3. - Stuiting. 

16. - Burgerlijke zaken - Stuiting -
Erkenning van het recht door de schul
denaar - Beheersbevoegdheid. 

Voor de stuiting van de verjaring die 
tegen een schuldenaar loopt, is het vol
doende dat de erkenning van het recht 
gedaan wordt door diegene die ter zake 
van de schuld beheersbevoegdheid heeft. 
(Art. 2248 B.W.) 

10 januari 1992 412 

17. - Burgerlijke zaken - Stuiting
Dagvaarding - Grenzen - Opeisbare 
schuld - Verzekeraar - Provisionele 
vordering - Latere vordering. 

Een dagvaarding stuit de verjaring 
voor de vordering die zij inleidt en voor 
de vorderingen die daarin virtueel zijn 
begrepen; een vordering ingesteld to~ b.e
taling van een deel van de schuld, d1e m 
haar geheel opeisbaar is, stuit de ver~a
ring t.a.v. het deel van de schuld dat met 
onmiddellijk het voorwerp is van de vor
dering; zulks is niet het geval voor be
dragen die de verzekeraar nog niet uit
keerde en die derhalve niet eisbaar 
waren. (Art. 2244 B.W.) 

10 januari 1992 415 

18. - Burgerlifke zaken - Stuiting -
Dagvaarding - Stuitende werking -
Grenz en. 

De dagvaarding stuit de verjaring van 
de vordering die ze inleidt en van de vor
deringen die virtueel daarin begrepen 
zijn; deze stuiting sorteert effect tijdens 
de hele duur van het proces. (Art. 2244 
B.W.). 

24 april 1992 801 

19. - Burgerlifke zaken - Stuiting -
Arbeidsongeval - Rechtsvordering tot 
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betaling van de bij de Arbeidsongeval
lenwet bepaalde vergoedingen - Vroege
re vordering gesteund op een andere 
rechtsgrond- Rechtsvordering tegen de 
werkgever. 

Krachtens de Arbeidsongevallenwet 
kunnen de uit die wet voortvloeiende 
rechten weliswaar niet tegen de werkge
ver van de getroffene worden uitgeoe
fend, maar daaruit volgt niet dat de ver
jaring van de rechtsvordering tot beta
ling van de bij die wet bepaalde vergoe
dingen niet kan worden gestuit door een 
op een andere rechtsgrond gesteunde 
rechtsvordering tot betaling wegens het 
arbeidsongeval, die door de getroffene of 
de rechthebbende tegen de werkgever is 
ingesteld. (Artt. 70, tweede zin, en 73 
Arbeidsongevallenwet.) 

7 december 1992 1389 

HOOFDSTUK IV 
(OPGEHEVEN) 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

Mdeling 1. - Termijnen (aard, duur, 
aanvang en einde). 

20. - Strafzaken - Strafvordering -
Voorziening van de procureur-generaal 
- Vordering tot vernietiging - Art. 441 
Sv. - Vernietiging - Gevolg. 

Wanneer, op een door de procureur-ge
neraal ten verzoeke van de minister van 
Justitie ingestelde voorziening, een ver
oordeling overeenkomstig art. 441 Sv. 
wordt vernietigd, kan de strafvordering 
opnieuw worden ingesteld en begint de 
termijn van verjaring van de strafvorde
ring weer te lopen vanaf de datum van 
het vernietigingsarrest. 

16 oktober 1991 157 

21. - Termijnen - Strafvordering -
Verjaring - Gevolg t.a. v. de burgerlijke 
rechtsvordering. 

Verval van de strafvordering door ver
jaring heeft geen invloed op de burger
lijke rechtsvordering die ingesteld werd 
v66r de strafvordering door verjaring 
vervallen was. 

22 oktober 1991 176 

22. - Strafzaken Termijnen -
St1·afvordering - Voortgezet misdrijf ge
pleegd tussen twee tijdstippen, zonder 
nadere bepaling - Onmogelijkheid voor 
het Hof na te gaan of de strafvordering 
aldan niet verjaard was. 

W anneer de bestreden beslissing de 
beklaagde veroordeelt wegens feiten ge-

pleegd tussen twee bepaalde tijdstippen 
zonder de tijdruimte tussen de verschei
dene feiten te bepalen, en het Hof aan 
de hand van de stukken waarop het ver
mag acht te slaan, niet kan nagaan of de 
strafvordering betreffende elk vroeger 
feit niet door verjaring was vervallen 
wanneer de daaropvolgende feiten wer
den gepleegd, vernietigt het Hof de ver
oordeling, met verwijzing. 

14 januari 1992 424 

23. - Strafzaken Termijnen -
Strafvordering - Collectief misdrijf -
Tijdstip van de feiten - Feiten gepleegd 
tussen twee tijdstippen - Tijdsruimte
Geen nadere bepaling - Gevolg. 

W anneer de bestreden beslissing de 
beklaagde wegens feiten gepleegd tussen 
twee bepaalde tijdstippen veroordeelt 
zonder de tijdsruimte tussen de verschei
dene feiten te bepalen, en het Hof aan 
de hand van de stukken waarop het ver
mag acht te slaan, niet kan nagaan of de 
strafvordering voor elk vroeger feit al 
dan niet door verj aring was vervallen 
toen de daaropvolgende feiten werden 
gepleegd, vernietigt het Hof de veroorde
ling, met verwijzing. 

17 juni 1992 981 

24. - Strafzaken - Termijnen - Bur
gerlijke rechtsvordering - Invloed van 
de verjaring van de strafvordering. 

De verjaring van de strafvordering 
heeft niet de verjaring van de burger
lijke rechtsvordering tot gevolg wanneer 
die bij de strafrechter aanhangig is ge
maakt op een ogenblik waarop de straf
vordering nog niet verjaard was. (Artt. 
26 en 27 wet 17 april 1878.) 

27 oktober 1992 1260 
Mdeling 2. - Schorsing. 

25. - Strafzaken - Schorsing -
Gronden - Niet ontvankelijk cassatiebe
roep. 

Een wegens de aard van de bestreden 
beslissing niet ontvankelijk cassatiebe
roep schorst de verjaring van de straf
vordering niet. (Art. 24 V.T.Sv.) 

25 september 1991 89 

26. - Strafzaken - Schorsing 
Gronden - Verzoek tot onttrekking op 
grand van gewettigde verdenking. 

Een verzoek tot onttrekking van de 
zaak op grond van gewettigde verden
king schorst de verjaring van de straf
vordering niet. (Art. 24 V.T.Sv.) 

25 september 1991 89 
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27.- Strafzaken - Schorsing- Stui
ting - Voorstel tot « transactie » - Wei
gering. 

Noch het door het O.M. overeenkom
stig art. 216bis Sv. gedane voorstel noch, 
a fortiori, de gemotiveerde weigering er
van door de beklaagde leveren een daad 
van vervolging of van onderzoek op; ze 
stuiten de verjaring van de strafvorde
ring niet en schorsen haar evenmin. 
(Art. 22 V.T.Sv.) 

19 februari 1992 577 

28. - Strafzaken Schorsing -
Strafvordering - Verstekvonnis - Bete
kening- Schorsing van de verjaring
Begrip. 

W anneer een verstekvonnis is bete
kend, doch niet aan de persoon, wordt, 
bij het verstrijken van de gewone verzet
termijn, de verjaringstermijn van de 
strafvordering geschorst en vervangen 
door de verjaringstermijn van de straf; 
die geschorste termijn begint pas op
nieuw te lopen vanaf de dag waarop te
gen het verstekvonnis een later ontvan
kelijk verklaard verzet wordt gedaan. 
(Art. 24 V.T.Sv.; artt. 151 en 187 Sv.) 

4 maart 1992 634 

29. - Strafzaken Schorsing -
Strafvordering - Voorziening van de 
procureur-generaal - Vordering tot ver
nietiging - Art. 441 Sv. - Vernietiging 
- Gevolg. 

Wanneer, op een door de procureur-ge
neraal ten verzoeke van de minister van 
Justitie ingestelde voorziening, een ver
oordeling overeenkomstig art. 441 Sv. 
wordt vernietigd, kan de strafvordering 
opnieuw worden ingesteld en begint de 
termijn van verjaring van de strafvorde
ring weer te lopen vanaf de datum van 
het vernietigingsarrest. 

13 mei 1992 853 

Afdeling 3. - Stuiting. 

30. - Strafzaken - Stuiting - Daad 
van stuiting - Begrip. 

De toezending van een staat van in
lichtingen door de bevoegde politiecom
missaris aan het O.M. ter uitvoering van 
een kantschrift van het O.M. is een daad 
van vervolging of van onderzoek, die de 
verjaring van de strafvordering stuit; het 
door het O.M. in dat kantschrift gedane 
verzoek strekt er immers toe de zae.k in 
staat van wijzen te brengen. (Art. 22 
V.T.Sv.) 

19 februari 1992 577 

31. - Strafzaken - Stuiting - Sa
menhangende misdrijven - Stuitings
daad - Gevolgen. 

De daden waardoor de verjaring van 
de strafvordering voor een misdrijf 
wordt gestuit, hebben hetzelfde gevolg 
t.a.v. alle tezamen behandelde of be
rechte misdrijven waartussen een nauwe 
band van intrinsieke samenhang bestaat. 

29 september 1992 1143 

Afdeling 5. - Verjaring van de straf. 

32. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering voortvloeiend uit een 
misdrijf - Vaststelling van de verjaring 
der strafvordering door het onderzoeks
gerecht - Kennisneming van de burger
lijke rechtsvordering. 

Het onderzoeksgerecht, dat de verja
ring van de strafvordering vaststelt, is 
onbevoegd om hetzij zelf uitspraak te 
doen over de burgerlijke rechtsvordering 
hetzij de verdachte ter berechting van 
deze vordering naar het vonnisgerecht te 
verwijzen. 

24 november 1992 1343 

33. - Strafzaken - Strafvordering -
Allerlei - Een enkel strafbaar opzet. 

Het arrest dat, in zijn redenen, i.v.m. 
de verjaring van de strafvordering, ver
meldt dat de aan de kennisneming van 
de appelrechters onderworpen misdrij
ven voortkomen uit een enkel strafbaar 
opzet, kan de beklaagde wegens die mis
drijven niet wettig tot afzonderlijke 
straffen veroordelen. (Art. 65 Sw.) 

2 december 1992 1379 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

VERNIELING VAN ANDERMANS 
ROERENDE EIGENDOMMEN 

Art. 559, Jo, Sw.- Eigendomsvoorwaar
de - Draagwijdte. 

Art. 559, 1°, Sw. wordt geschonden 
door de rechter die de schuld aan over
treding van die bepaling laat afhangen 
van de vraag of de overtreder en de be
nadeelde al dan niet met elkaar gehuwd 
zijn. 

2 juni 1992 935 
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UITSTEL HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN VAN DE 

HOOFDSTUK I. - Gewoon uitstel 

HOOFDSTUK II. - Probatie-uitstel 

HOOFDSTUK III. - Gewone opsclJor-
ting 

HOOFDSTUK IV. - Probatieopschorting 

HOOFDSTUK I 
GEWOON UITSTEL 

HOOFDSTUK II 
PROBATIE-UITSTEL 

HOOFDSTUK III 
GEWONE OPSCHORTING 

1. - Gewone opschorting - Herroe
ping - Vordering tot herroeping. 

Wanneer de uitspraak van de veroor
deling is opgeschort t.a.v. de beklaagde 
en deze twee opeenvolgende veroordelin
gen heeft opgelopen, zodanig dat die 
maatregel van rechtswege kan worden 
herroepen, is het O.M. niet verplicht de 
vordering tot herroeping te gronden op 
de oudste veroordeling. (Art. 13 Probatie
wet.) 

18 december 1991 359 

2. - Gewone opschorting Instem-
ming van de beklaagde. 

De rechter kan de opschorting van de 
veroordeling niet wettelijk gelasten zon
der instemming van de verdachte. 

14 januari 1992 426 

HOOFDSTUK IV 
PROBATIEOPSCHORTING 

VERWIJZING NA CASSATIE 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 
HOOFDSTUK V. - Strafzaken 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

1. - Burgerlijke zaken - Bevoegd
heid - Rechtbank van eerste aanleg -
Incidenten in verband met de verdeling 
van de burgerlijke zaken onder de afde
lingen, kamers of rechters - Beschik
king van de voorzitter - Vernietiging -
Verwijzing. 

Wanneer het Hof een beschikking van 
de voorzitter van de rechtbank van eer
ste aanleg betreffende de toewijzing van 
een zaak aan een afdeling, kamer of 
rechter vernietigt, verwijst het de zaak 
naar de voorzitter van die rechtbank, 
door een andere magistraat vervangen. 
(Art. 88, § 2, Ger.W.) 

14 februari 1992 562 

2. - Burgerlijke zaken Gedeelte-
lijke vernietiging- Rechtsmacht van de 
rechter op verwijzing. 

Aan de rechter die kennis neemt van 
een geschil op verwijzing na gedeelte
lijke cassatie, komt slechts rechtsmacht 
toe binnen de grenzen van de verwijzing; 
die verwijzing is in beginsel beperkt tot 
de omvang van de vernietiging, zij het 
met inbegrip van onafscheidbare beslis
singen en beslissingen die het gevolg 
van de vernietigde beslissing zijn. 

21 september 1992 1126 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

3. - Strafzaken - Strafvordering 
Minderjarige beklaagde - Veroordeling 
- Cassatieberoep van de procureur-ge
neraal - Vernietiging - Gevolg. 

Wanneer op het cassatieberoep van de 
procureur-generaal, ingesteld met toepas
sing van art. 441 Sv., het Hof een vonnis 
vernietigt van de correctionele rechtbank 
waarbij een minderjarige is veroordeeld 
wegens een als misdrijf omschreven feit, 
dat was gepleegd toen de minderjarige 
nog geen achttien jaar was, verwijst het 
de zaak naar de procureur des Konings 
van de verblijfplaats van de ouders, 
voogden of andere personen die de min
derjarige onder hun bewaring hebben. 



-201-

(Art. 441 Sv.; artt. 36, 4°, en 44 Jeugdbe
schermingswet.) 

11 december 1991 333 

4. - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Beslissing over een burger
lijke rechtsvordering die niet bij de rech
ter aanhangig was - Vernietiging zon
der verwijzing. 

W anneer een beslissing in hoger be
roep wordt vernietigd omdat de appel
rechter heeft beslist over een burgerlijke 
rechtsvordering die bij hem niet aanhan
gig gemaakt was, wordt de vernietiging 
uitgesproken zonder verwijzing. 

21 januari 1992 456 

5. - Strafzaken - Strafvordering -
Verjaring. 

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. 

4 maart 1992 634 

6. - Strafzaken - Cassatie in zoverre 
de vervangende gevangenisstraf wordt 
vastgesteld - Beperkte verwijzing. 

W anneer een beslissing vernietigd 
wordt omdat de duur van de vervangen
de gevangenisstraf onwettig werd ver
lengd, wordt de zaak enkel verwezen 
voor uitspraak over de vervangende ge
vangenisstraf. 

31 maart 1992 740 

7. - Strafzaken Strafvordering -
Verjaring. 

Wanneer de op de strafvordering ge
wezen beslissing vernietigd wordt omdat 
die strafvordering was verjaard, en wan
neer de aan die vordering verbonden 
kosten ten laste van de Staat moeten 
blijven, wordt de beslissing vernietigd 
zonder verwijzing. 

18 november 1992 1322 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

VERWIJZING VAN EEN RECHT~ 
BANK NAAR EEN ANDERE 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 

HOOFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN. 

1. - Algemene begrippen - Onttrek
king van een zaak aan de rechter- Me
marie van toelichting - Overlegging -
Termijn. 

De bij art. 1087 Ger.W. gestelde ter
mijn van vijftien dagen om een memorie 
van toelichting over te leggen, is niet 
toepasselijk inzake onttrekking van de 
zaak aan de rechter. (Artt. 653 en 654 
Ger.W. (Impliciet.) 

27 januari 1992 483 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

HOOFDSTUK III 
BURGERLIJKE ZAKEN 

HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

2. - Strafzaken - Gewettigde verden
king - Verzoekschrift tot onttrekking 
van de zaak aan de rechter - Gevolg. 

Het verzoekschrift tot onttrekking van 
de zaak aat;t de rechter wegens gewettig
de verdenkmg en tot verwijzing van de 
zaak van een rechtbank naar een andere 
heeft, in strafzaken, geen schorsende 
kracht. (Artt. 542 tot 552 Sv.) 

15 april 1992 789 

3. - Strafzaken - Gewettigde verden
king - Verzoekschrift tot onttrekking 
van de zaak aan een rechtscollege -
Uitspraak van dat gerecht na indiening 
van het verzoekschrift - Gevolg. 

Het verzoekschrift tot onttrekking van 
de zaak aan de rechter, wegens gewettig
de verdenking, en tot verwijzing ervan 
naar een andere rechtbank heeft, in 
strafzaken, geen reden van bestaan meer 
en is dus niet ontvankelijk, wanneer, op 
de dag dat het Hof op dat verzoekschrift 
uitspraak doet, het gerecht, waaraan het 
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verzoekschrift de zaak wil doen onttrek
ken over de zaak reeds heeft beslist en 
die 'zaak dus niet meer bij dat gerecht 
aanhangig is. (Artt. 542 tot 552 Sv.) 

15 april 1992 789 

4. - Strafzaken - Gewettigde verden
king - Rechtscollege waarbij de zaak 
niet aanhangig is - Gevolg. 

Niet ontvankelijk is het verzoek tot 
verwijzing van de zaak naar een andere 
rechtbank wegens gewettigde verden
king, wanneer de zaak nog niet aanhan
gig gemaakt is bij het verdachte rechts
college. 

15 april 1992 789 

5. - Strafzaken - Gewettigde verden
king - Verzoek - Afwijzing - Criteria . . 

Een verzoek tot verwijzing van een 
zaak van een rechtbank naar een andere 
wegens gewettigde verdenking wordt 
door het Hof afgewezen wanneer uit de 
door eiser uiteengezette gegevens niet 
valt af te leiden dat geen van de rechters 
uit wie de rechtbank bestond, in staat 
zou zijn ter zake op een onafhankelijke 
en onpartijdige wijze uitspraak te doen 
of dat die gegevens bij de openbare opi
nie gewettigde twijfel zouden wekken 
aangaande hun geschiktheid om de zaak 
op zodanige wijze te behandelen. 

18 november 1992 1325 

6. - Strafzaken - Gewettigde verden
king - Begl'ip. 

W anneer gevorderd wordt dat een 
zaak aan een rechtbank wordt onttrok
ken, is de omstandigheid dat de procu
reur des Konings bij die rechtbank vroe
ger in dezelfde rechtbank het ambt van 
onderzoeksrechter heeft uitgeoefend en 
er de zaak van eiser heeft behandeld, 
niet van die aard dat ze gewettigde ver
denking wekt die verwijzing van de zaak 
naar een andere rechtbank rechtvaar
digt. 

18 november 1992 1325 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

7. - Tuchtzaken - Wettige verden
king - Apotheker - Tuchtvervolging 
vool' de provinciale l'aad van de OI'de 
van Apothekel's. 

W anneer de omstandigheden bij een 
apotheker tegen wie tuchtvervolging is 
ingesteld voor een provinciale raad van 
de Orde van Apothekers, wettige verden
king kunnen doen ontstaan omtrent de 
volstrekte objectiviteit en onpartijdigheid 
van de te wijzen beslissing, ontirekt het 

Hof de zaak aan die provinciale raad en 
verwijst ze naar de raad van een andere 
provincie. (Artt. 648, 2°, 650 en 658 
Ger.W.) 

27 januari 1992 483 

8. - Tuchtzaken - Wettige vel'den
king - Apothekel' - Oi'de van Apothe
kers - Pmvinciale mad - Tuchtvel'vol
ging. 

Wanneer voor de provinciale raad van 
de Orde van Apothekers tegen een apo
theker een tuchtvervolging is ingesteld, 
kan de omstandigheid dat de klager, als 
lid van de raad van de Orde en ook al 
heeft hij niet deelgenomen aan de beslis
singen, verscheidene zittingen heeft bij
gewoond tijdens welke de zaak is onder
zocht, met name die waarop de feiten 
aan de vervolgde apotheker werden ten 
laste gelegd, bij deze en bij derden wetti
ge verdenking doen ontstaan omtrent de 
strikte objectiviteit en onpartijdigheid 
van de raad. (Artt. 648, 2°, en 650 Ger.W.) 

10 december 1992 1410 

9. - Tuchtzaken - Wettige vel'den
king - Apothekel' - Oi'de van Apothe
kel's - Pl'ovinciale mad - Onttrekking 
van de zaak aan de pi'ovinciale raad van 
de Orde van Apothekers - Vel'Wijzing. 

Wanneer het Hof een tuchtrechtelijke 
vervolging ten laste van een apotheker, 
wegens wettige verdenking, aan de pro
vinciale raad van de Orde van Apothe
kers onttrekt, beveelt het dat de zaak 
naar de raad van een andere provincie 
wordt verwezen. (Art. 658 Ger.W.) 

10 december 1992 1410 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

VERZEKERING 

HOOFDSTUK I. - Algemene l'egels 

HOOFDSTUK II. - Landvel'zekering 

HOOFDSTUK III. - Zeevel'zekering 

HOOFDSTUK IV. - W.A.M-verzekel'ing 

HOOFDSTUK V. - Levensverzekering 

HOOFDSTUK IX. - Allel'lei 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE REGELS 

1. - Algemene l'egels - Verzekel'ings
contract - Clausule - Nietigheid -
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Duidelijke en nauwkeurige bewoordin
gen - Begrip. 

W anneer een clausule van een verze
keringscontract in zoverre onduidelijk is 
gesteld dat de contracterende partij in · 
dwaling kan worden gebracht, wordt zij, 
overeenkomstig art. 19, § 2, wet van 9 ju
li 1975 betreffende de controle der verze
keringsondernemingen en art. 21 K.B. 
van 12 maart 1976 houdende het alge
meen reglement betreffende de controle 
van de verzekeringsondernemingen, als 
nietig aangemerkt, op grond dat zij niet 
in duidelijke en nauwkeurige bewoordin
gen is opgesteld. 

9 april 1992 769 

2. - Algemene regels - Verzekerbaar 
belang - Begrip. 

Inzake verzekeringsovereenkomsten is 
het verzekerbaar belang het belang dat 
de verzekerde heeft bij het niet ontstaan 
van het schadegeval. (Art. 4 Verzeke
ringswet.) 

23 april 1992 795 

3. - Algemene regels - Verzekerd be
drag hager dan de waarde van het verze
kerd voorwerp - Schadegeval - Ver
goeding door de verzekeraar - Grens. 

Indien het verzekerde bedrag grater is 
dan de waarde van het verzekerde voor
werp ten tijde van het schadegeval, is de 
verzekeraar alleen gehouden tot vergoe
ding van de werkelijke waarde van dat 
voorwerp, onverminderd het recht van 
de verzekeraar op nietigverklaring van 
de overeenkomst als hij bedrog, arglist 
of kwade trouw van de verzekerde aan
toont. (Art. 20 Verzekeringswet.) 

23 april 1992 795 

4. - Algemene regels - Verzekeraar 
- Begrip. 

Het woord « verzekeraar » in art. 1, 
eerste lid, Verzekeringswet kan enkel 
doelen op een persoon wiens beroep erin 
bestaat verzekeringsovereenkomsten af 
te sluiten. 

18 juni 1992 995 

5. - Algemene regels - Samenvoe
ging van verzekeringen - Opeenvolgen
de gelijkaardige verzekeringen - Rang 
van een verzekering in de tijd - Bepa
ling. 

In geval van verboden samenvoeging 
van opeenvolgende gelijkaardige verze
keringen wordt de rang van een verzeke
ring in de tijd bepaald door de datum 
waarop zij is aangegaan. (Art. 12 Verze
keringswet.) 

14 september 1992 1106 

HOOFDSTUK II 
LANDVERZEKERING 

6. - Landverzekering - Brand - Ri
sico - Verhaal van de buren - Mate
riele schade - Begrip. 

Een rechter verantwoordt zijn beslis
sing niet naar recht wanneer hij de ver
zekeraar van het risico « verhaal van de 
buren in geval van brand » op grond van 
de artt. 37 en 38 Verzekeringswet veroor
deelt tot schadeloosstelling voor de on
bruikbaarheid van het onroerend goed, 
die noodzakelijk voortvloeit uit de door 
polis gedekte schaden. 

26 september 1991 99 

7. - Landverzekering Subrogatie 
van de verzekeraar in de rechten van de 
verzekerde - Voorwaarden. 

Art. 22, eerste lid, Verzekeringswet 
stelt voor de subrogatie van de verzeke
raar in de rechten van de verzekerde als 
enige voorwaarde dat de schade door de 
verzekeraar is betaald, ongeacht of hij 
daartoe al dan niet was verplicht. 

31 oktober 1991 203 

8. - Landverzekering - Art. 32 Verze
keringswet - Regresvordering van de 
verzekerde tegen de verzekeraar - Ver
zekerde - Begrip. 

Inzake het gebruik van een motorrij
tuig dient de term « verzekerde », in de 
zin van art. 32, tweede lid, Verzekerings
wet, te worden begrepen als duidende op 
de persoon waarvan de aansprakelijk
heid is gedekt overeenkomstig de bepa
lingen van de W.A.M.-wet. 

12 december 1991 340 

9. - Landverzekering - Verjaring -
Rechtsvordering van de verzekeraar te
gen de verzekerde - Gespreide betalin
gen - Aanvang van de verjaring. 

De verzekeraar die de terugbetaling 
vordert van bedragen die hij gespreid in 
de tijd heeft uitgekeerd aan de door de 
fout van de verzekerde benadeelde par
tij, valt onder de driejarige verjaringster
mijn van art. 32 Verzekeringswet; die 
termijn moet worden geacht in te gaan 
vanaf de datum van elke uitkering die 
de verzekeraar heeft gedaan, nadat is 
uitgemaakt dat hij wettelijk verplicht 
was tot schadeloosstelling van de bena
deelde derde. 

10 januari 1992 415 

10. - Landsverzekering Verjaring 
- Schade uit misdrijf - Aansprakelijk
heid van de ouders - Regresvordezi.ng 
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van de verzekeraar tegen de meerderja
rig geworden zoon. 

Wanneer een ouder de schade heeft 
vergoed die is veroorzaakt door een door 
zijn zoon gepleegd misdrijf, is de regres
vordering van de verzekeraar tegen de 
meerderjarig geworden, niet veroordeel
de zoon onderworpen aan de bij art. 26 
V.T.Sv. ingestelde verjaringstermijn. 

7 februari 1992 526 

HOOFDSTUK III 
ZEEVERZEKERING 

HOOFDSTUK IV 
W.A.M.-VERZEKERING 

11. - W:A.M-verzekering - Art. 3, 
eerste lid, W:A.M-wet - Diefstal, door 
een minderjarige, van het motorrijtuig 
van zijn ouders - Ongeval - Ouders 
burgerrechtelijk aansprakelijk verklaard 
- Veroordeling van de verzekeraar je
gens de benadeelde derden. 

De verzekeraar van de burgerrechte
lijke aansprakelijkheid inzake motorrij
tuigen is ertoe gehouden de aansprake
lijkheid te dekken van de ouders die 
eigenaars van het verzekerde motorrij
tuig en verzekeringsnemers zijn en bur
gerrechtelijk aansprakelijk zijn ver
klaard voor de schade door een fout van 
hun minderjarig kind als bestuurder van 
het verzekerde voertuig veroorzaakt, ook 
al had de bedoelde minderj arige op het 
ogenblik dat hij de schade veroorzaakte, 
zich door diefstal de macht over het 
voertuig van zijn ouders verschaft. (Art. 
3, eerste lid, W.A.M.-wet; art. 3, § 1, van 
de Gemeenschappelijke Bepalingen be
horende bij de Benelux-Overeenkomst 
van 24 mei 1966.) 

10 september 1991 21 

12. - W.A.M-verzekering - Voertuig 
gewoonlijk gestald in het buitenland -
Niet gei'dentificeerd voertuig - Belgisch 
Bureau voor Autoverzekeraars - Ver
goedingsplicht. 

Wanneer op het grondgebied van een 
lid-Staat van de E.E.G. schade is veroor
zaakt door een voertuig dat gewoonlijk 
op het grondgebied van een andere lid
Staat van de E.E.G. is gestald doch niet 
nader is ge!dentificeerd, is het nationaal 
bureau van afwikkeling evenmin als eni
ge andere verzekeraar verplicht de scha
de van de benadeelde personen te ver
goeden. (Artt. 12 W.A.M.-wet en 2, lid 2, 
richtlijn van de Raad van de E.G. van 24 
april 1972.) 

13 september 1991 41 

13. - W.A.M-verzekering - Toevallig 
feit - Vergoeding door het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds 
Voorwaarden. 

Art. 50, § 1, wet van 9 juli 1975 betref
fende de controle der verzekeringsonder
nemingen wordt geschonden door het ar
rest dat het bestaan aanneemt van een 
toevallig feit waardoor de bestuurder van 
het voertuig, dat het ongeval veroorzaak
te, vrij uitgaat, en tach de door de bena
deelde tegen het Gemeenschappelijk Mo
torwaarborgfonds ingestelde eis tot scha
devergoeding afwijst, op grand van een 
loutere mogelijkheid van schadeloosstel
ling door de toegelaten verzekeringson
derneming die de bestuurder of eigenaar 
van het voertuig als bewaarder van de 
gebrekkige zaak zou dekken. 

18 september 1991 65 

14. - W.A.M:-Verzekering W.A.M-
wet; art. 4, § 2 - Gemeenschappelijke 
Bepalingen bij het Benelux-Verdrag be
treffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, 
art. 4, § 2 - Schade - Uitsluiting -
Snelheids-, regelmatigheids- of behendig
heidsritten en -wedstrijden - Begrip. 

Art. 4, § 2, van de Gemeenschappelijke 
Bepalingen behorende bij het Benelux
Verdrag betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen en art. 4, § 2, W.A.M.-wet 
moeten aldus worden begrepen dat van 
de verplichte verzekering aileen kan 
worden uitgesloten de schade veroor
zaakt door motorrijtuigen gedurende de 
eigenlijke deelname aan snelheids-, re
gelmatigheids- of behendigheidsritten of 
-wedstrijden. 

5 december 1991 312 

15. - W A.M.-veJ'Zekering - Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds - Ver
goedingsverplichting - Toevallig feit -
Vereisten. 

De vergoedingsverplichting van het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, 
overeenkomstig art. 50, § 1, 2°, wet 9 ju
li 1975 betreffende de controle der verze
keringsondernemingen, vereist, in de hy
pothese van een toevallig feit, niet aileen 
dat « de bestuurder van het voertuig dat 
het ongeval veroorzaakt >> door het toe
vallig feit vrijuit gaat maar bovendien 
dat precies « om reden » van dat toeval
lig feit geen enkele toegelaten verzeke
ringsonderneming tot de genoemde ver
goeding verplicht is. 

9 januari 1992 404 
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16. - W.A.M.-verzekering - Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds - Ver
goedingsverplichting - Toevallig feit -
Art. 50, § 1, 2°, wet 9 juli 1975 - « Be
stuurder van het voertuig dat het onge
val veroorzaakt » - Begrip. 

W anneer een voertuig een ander aan
rijdt, het aangereden voertuig ook nog 
op een ander voertuig wordt geworpen, 
en er aldus twee opeenvolgende aanrij
dingen zijn, is « de bestuurder van het 
voertuig dat het (tweede) ongeval heeft 
veroorzaakt », in de zin van art. 50, § 1, 
2o, van de wet van 9 juli 1975 betreffende 
de controle der verzekeringsondernemin
gen, niet de eerste aanrijder, maar de 
bestuurder van het tweede voertuig die, 
materieel, het derde voertuig heeft aan
gereden. 

9 januari 1992 404 

17. - W.A.M-Verzekering Recht-
streekse vordering - Verjaring. 

De verjaring van de rechtstreekse vor
dering van de benadeelde tegen de ver
zekeraar, bedoeld in artikel 6 W.A.M.
wet, wordt geregeld door art. 10 van die 
wet en niet door art. 26 wet 17 april 1878, 
zelfs indien het feit waaruit de schade is 
ontstaan, een misdrijf is. 

20 januari 1992 441 

18.- W.A.M-verzekering- Excepties 
die door de verzekeraar niet aan de be
nadeelde kunnen worden tegengeworpen 
- Begrip. 

De in art. 11 W.A.M.-wet bedoelde ex
cepties, die door de verzekeraar niet aan 
de benadeelde kunnen worden tegenge
worpen, zijn de excepties die de verzeke
raar kan gronden op een bestaand con
tract om zich te bevrijden van zijn 
verplichtingen jegens de verzekerde en 
niet die welke het bestaan zelf van het 
contract, zijn draagwijdte en de dekking 
van het risico betreffen. 

29 januari 1992 492 

19. - W.A.M-verzekering Ontbin-
ding van de verzekeringsovereenkomst 
v66r het ongeval - Gevolg m.b.t. de 
rechtstreekse vordering van de benadeel
de. 

Het eigen recht tegen de verzekeraar 
dat bij art. 6 W.A.M.-wet van 1 juli 1956 
ten voordele van de benadeelde is inge
voerd, is afhankelijk van het bestaan 
van een verzekering ten tijde van het on
geval; de verzekeraar kan, nu art. 13 van 
die wet niet van kracht is geworden, aan 
de benadeelde die een rechtstreekse vor
dering instelt, de aan het ongeval vooraf-

gegane ontbinding van de overeenkomst 
enkel tegenwerpen, als die ontbinding 
volgt hetzij uit een akkoord met de ver
zekerde, hetzij uit een rechterlijke be
slissing. 

31 januari 1992 507 

20. - W.A.M-verzekering Art. 33 
Modelcontract - Uitlegging. 

De bewijskracht van art. 33 van het 
modelcontract inzake W.A.M.-verzeke
ring noch de verbindende kracht van dat 
beding worden miskend door het arrest 
dat de buitengebruikstelling van een 
voertuig ten gevolge van een ongeval ge
lijkstelt met overdracht van dat voertuig 
op grond van de vaststelling dat het niet 
meer kon rijden, wat elk bedrog door het 
gelijktijdig gebruik van dat voertuig en 
van een vervangingsvoertuig uitsloot. 

5 februari 1992 519 

21. - W.A.M-verzekering Art. 34 
Modelcontract - Vervangingsvoertuig -
Verplichtingen van de verzekeraar. 

De bij art. 34 van het modelcontract 
inzake W.A.M.-verzekering aan de verze
keringsnemer opgelegde verplichting om 
de verzekeraar in te lichten wanneer 
v66r het verstrijken van het vijfde jaar 
van de schorsing een ander voertuig in 
het verkeer wordt gebracht, brengt voor 
de verzekeraar de verplichting mede het 
nieuwe risico te dekken onder de voor
waarden van het tarief dat van toepas
sing is op het moment dat dit voertuig in 
het verkeer wordt gebracht. 

5 februari 1992 519 

22. - W.A.M-verzekering W.A.M-
wet 1956, art. 4, § 1, 2 - Uitsluiting van 
het recht op vergoeding - Bloed- en 
aanverwanten in de rechte Jinie die bij 
de bestuurder inwonen en door hem wor
den onderhouden - Begrip « onderhou
den ». 

Art. 4, § 1, 2, W.A.M.-wet 1956 laat toe 
van het voordeel van de vergoeding uit 
te sluiten de bloed- en aanverwanten in 
de rechte linie van de bestuurder, mits 
dezen bij hem inwonen en door hem 
worden onderhouden; aan de voorwaarde 
dat de verwant door de bestuurder wordt 
onderhouden, is uitsluitend dan voldaan, 
indien het onderhoud op het moment 
van de gebeurtenis die leidt tot aanspra
kelijkheid van de bestuurder, in feite 
volledig voor rekening komt van een per
soon bedoeld in art. 4, § 1, 1, wat niet uit
sluit dat bij het beantwoorden van de 
vraag of aan die voorwaarde is voldaan, 
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betekenis kan toekomen aan na die ge
beurtenis voorgevallen feiten. 

27 maart 1992 725 

23. - W.A.M-verzekering - Houder 
van het voertuig - Begrip. 

Wanneer de rechter toepassing maakt 
van art. 3, eerste lid, W.A.M.-wet en 3, 
§ 1, van de Gemeenschappelijke Bepalin
gen behorende bij de Benelux-Overeen
komst betreffende de verplichte aanspra
kelijkheidsverzekering inzake motorrij
tuigen, kan hij niet wettig beslissen dat 
de huurder van een voertuig geen hou
der van dat voertuig is en als zodanig 
niet is uitgesloten uit het recht op uitke
ring, op de enkele grand dat hij dat voer
tuig had toevertrouwd aan een derde die 
ermee reed op het tijdstip van het onge
val. 

10 juni 1992 948 

24. - W.A.M-verzekering Gemeen-
schappelijk Motorwaarborgfonds - Ver
goedingsverplichting - Toevallig feit -
Voorwaarden. 

De vergoedingsverplichting van het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, 
overeenkomstig art. 50, § 1, 2°, wet 9 juli 
1975 betreffende de controle der verzeke
ringsondernemingen, vereist, in de hypo
these van een toevallig feit, dat precies 
« om reden » van dat toevallig feit geen 
enkele toegelaten verzekeringsonderne
ming tot die vergoeding verplicht is; 
zulks is niet het geval wanneer geen toe
gelaten verzekeringsonderneming tot 
vergoeding is gehouden omdat de identi
teit van de veroorzaker van het ongeval 
niet is vastgesteld. 

25 juni 1992 1036 

25. - W.A.M-verzekering Verhaal 
van de verzekeraar - Persoon die niet 
voldoet aan de wettelijke voorwaarden 
- Begrip. 

Aan de door de Belgische wet en regle
menten voorgeschreven voorwaarden om 
een motorrijtuig te mogen besturen, in 
de zin van art. 25, 6°, van de modelpolis 
is niet voldaan door de persoon die het 
recht niet heeft of aan wie het recht ant
nomen werd om een motorrijtuig te be
sturen. 

4 september 1992 1072 

26. - W.A.M-verzekering - Dagvaar
ding van de verzekeraar - Verzekering
nemer niet in het geding geroepen -
Ontvankelijkheid. 

De tegen de verzekeraar gerichte 
rechtstreekse dagvaarding waarin de 
verzekeringnemer niet mede betrokken 

is, moet niet van ambtswege niet ontvan
kelijk worden verklaard, indien de verze
keraar geen bezwaar daartegen aanvoert 
en ten grande concludeert. (Art. 9, zesde 
lid, W.A.M.-wet.) 

8 september 1992 1077 

27. - W.A.M-verzekering Houder 
van het motorrijtuig - Begrip. 

Houder van een motorrijtuig is hij die 
zelf of door middel van een ander de fei
telijke heerschappij over het voertuig 
heeft: de uitoefening van de feitelijke 
heerschappij door bemiddeling van een 
ander vereist niet noodzakelijk het be
staan van een band van ondergeschikt
heid t.o.v. die andere. 

8 september 1992 1077 

28. - W.A.M-verzekering Schade 
veroorzaakt door een nwtorrijtuig -
Burgerlijke rechtsvordering tot vergoe
ding van de schade, ingesteld voor de 
strafrechter - Vordering van de verze
kerde tot gedwongen tussenkomst van 
de verzekeraar. 

De verzekeraar kan door de verzeker
de tegen wie een burgerlijke rechtsvor
dering tot vergoeding van de schade voor 
de strafrechter wordt ingesteld, niet tot 
vrijwaring worden opgeroepen maar ai
leen tot bindendverklaring van de uit
spraak over de burgerlijke rechtsvorde
ring. (Art. 9, vierde lid, W.A.M.-wet.) 

8 september 1992 1077 

29. - W.A.M-verzekering Strafza-
ken - Vrijwillige of gedwongen tussen
komst van de verzekeraar - Voorwaar
de - Beperking van het voorwerp van 
de tussenkomst. 

Door de vrijwillige dan wel gedwongen 
tussenkomst van de verzekeraar voor de 
strafrechter afhankelijk te maken van de 
voorwaarde, dat die rechter kennis 
neemt van de tegen de verzekerde inge
stelde burgerlijke rechtsvordering tot 
vergoeding van de door een motorrijtuig 
veroorzaakte schade, en door uit te slui
ten dat de strafrechter uitspraak vermag 
te doen over de rechten die de verzeke
raar kan doen gelden tegenover de ver
zekerde of de verzekeringnemer, heeft 
de wetgever de bevoegdheid van de 
strafrechter beperkt tot de bescherming 
van de belangen van de benadeelde par
tij en van de verzekerde en heeft hij niet 
toegestaan dat de verzekeraar tussen
komt om zich voor de strafrechter te be
roepen op de eventuele door de verzeker
de gepleegde fouten, ten einde op ·hem of 
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op de verzekeringnemer verhaal te ne
men. (W.A.M.-wet, art. 9.) 

27 oktober 1992 1255 

30. - W:A.M-verzekering - Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds - Ver
goedingsvezplichting - Toevallig feit -
Voorwaarde. 

W anneer een ongeval niet is veroor
zaakt door een voertuig waarvan de be
stuurder om reden van een toevallig feit 
vrijuit gaat, maar door een omgevallen 
boom, is het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds niet verplicht de bena
deelde bij dit ongeval te vergoeden. 

13 november 1992 1299 

31. - W.A.M-verzekering - Verzeke
raar - Gedwongen tussenkomst -
Strafgerecht - Voorwaarden. 

De voorwaarden waaronder de W.A.M.
verzekeraar door de benadeelde of de 
verzekerde in de zaak kan worden be
trokken wanneer de burgerlijke rechts
vordering tot herstelling van de schade 
tegen de verzekerde voor het strafge
recht is ingesteld, zijn de voorwaarden 
waaronder de verzekeraar tot tussen
komst had kunnen worden opgeroepen 
indien de benadeelde zijn vordering te
gen de verzekerde voor het burgerlijk 
gerecht had gebracht, met name de voor
waarde dat er geen reeds verkregen be
slissing bestaat waardoor het recht van 
verdediging van de verzekeraar in ge
vaar is gebracht. (Art. 812 Ger.W.; art. 14, 
§ 2, wet 21 nov. 1989.) 

25 november 1992 1348 

32. - W.A.M-verzekering - « Bena
deelde »in de zin van art. 1 W.A.M-wet 
- Begrip. 

Wanneer het O.C.M.W. het eigen recht 
uitoefent dat hem is verleend bij art. 98, 
§ 2, O.C.M.W.-wet, is het geen « benadeel
de >> in de zin van art. 1 W.A.M.-wet; die 
wetsbepalingen worden door de rechter 
derhalve niet geschonden wanneer hij, 
op een burgerlijke rechtsvordering van 
een O.C.M.W. die strekt tot terugbetaling 
van de kosten van de aan het slachtoffer 
van een verkeersongeval verstrekte zie
kenhuisverpleging en maatschappelijke 
dienstverlening en die zowel is ingesteld 
tegen de voor het ongeval aansprakelijke 
beklaagde als tegen de verzekeraar van 
diens burgerrechtelijke aansprakelijk
heid, de rechtsvordering van het cen
trum tegen de beklaagde toewijst, maar 
de rechtsvordering van het centrum te
gen de verzekeraar afwijst, op grand dat 
het centrum geen « benadeelde >> is, in 

de zin van art. 1 W.A.M.-wet, aangezien 
het, verre van schade te lijden, enkel 
zijn verplichtingen nakomt in het kader 
van zijn opdracht. 

2 december 1992 1376 

33. - W.A.M.-verzekering Diet die 
het gestolen voertuig in het verkeer 
brengt - Strafbaarheid. 

Uit de omstandigheid dat de eigenaar 
een regelmatige aansprakelijkheidsver
zekering had afgesloten voor het ont
vreemde voertuig, valt niet af te leiden 
dat de dief die het in het ver keer op de 
openbare weg brengt, niet schuldig is 
aan het door art. 18, § 1, W.A.M.-wet 
strafbaar gestelde misdrijf. 

15 december 1992 1439 

HOOFDSTUK V 
LEVENSVERZEKERING 

VERZET 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

1. - Bij verstek gewezen vonnis waar
tegen het O.M niet in hager beroep is 
gekomen - Verzet van de beklaagde -
Vonnis op dat verzet - Hoger beroep 
van het O.M tegen dat vonnis - Ver
zwaring van de bij verstek uitgesproken 
straf - Wettigheid. 

Wanneer het O.M. tegen een verstek
vonnis niet in hager beroep is gekomen, 
kan de appelrechter, die uitspraak doet 
op het hager beroep van het O.M. tegen 
het op verzet van de beklaagde gewezen 
vonnis, de door het verstekvonnis uitge
sproken straf niet verzwaren. (Artt. 187, 
188, 202 en 203 Sv.) 

4 september 1991 6 

2. - Burgerlijke zaken - Akte van 
verzet - Motivering. 

In burgerlijke zaken moet de motive
ring van een akte van verzet, in de regel, 
betrekking hebben op de zaak zelf, zodat 
de verweerder reeds bij de verschijning 
op de terechtzitting kennis kan nemen 
van de middelen tot verzet en nutteloze 
verdagingen kunnen worden vermeden. 
(Art. 1047, vierde lid, Ger. W.) 

10 oktober 1991 136 

3. - Strafzaken - Bij verstek gewe
zen vonnis van onbevoegdverklaring -
Verzet van de beklaagde - Niet-ontvan
kelijkheid. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is het verzet van de beklaagde te-
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gen een bij verstek gewezen bes!issing 
die vaststelt dat de rechter niet bevoegd 
is om van de strafvordering kennis te 
nemen. (Artt. 151 en 187 Sv.) 

15 januari 1992 429 

4. - Strafzaken Verstekvonnis 
waarbij uitspraak wordt gedaan op de 
strafvordering en de burgerlijke rechts
vordering - Termijn van verzet t.a. v. de 
burgerlijke partij. 

Art. 187, tweede lid, Sv. krachtens het
welk de beklaagde tegen de burgerrech
telijke beschikkingen van het tegen hem 
uitgesproken vonnis in verzet kan ko
men tot de tenuitvoerlegging van dat 
vonnis, strekt ertoe te voorkomen dat de 
belangen van de burgerlijke partij in het 
ongewisse blijven tot het verstrijken of
wei van de buitengewone termijn waar
over de beklaagde beschikt om in verzet 
te komen tegen een verstekvonnis dat 
aan hem niet in persoon is betekend, of
we! van de termijn van verjaring van de 
straf; het is evenwel op grand van die be
paling dat verlenging van de termijn van 
verzet tegen de burgerrechtelijke veroor
delingen niet mogelijk is tot na de ter
mijn die de wet bepaalt voor de straf
rechtelijke veroordelingen. 

7 oktober 1992 1173 

5. - Strafzaken - Verzet door de eer
ste rechter wettig niet ontvankelijk ver
klaard - Hoger beroep - Geen kennis
neming van de zaak zelf. 

Op een bes!issing waarbij het verzet 
wettig niet ontvankelijk wordt verklaard, 
kan de appelrechter geen kennis nemen 
van de gronden van het verzet en derhal
ve evenmin van het verstekvonnis. 

7 oktober 1992 1173 

VOEDINGSMIDDELEN 

Vervalsing - Bijkomende straf - Aan
plakking - Voorwaarden. 

De krachtens art. 502 Sw. bevolen aan
plakking van het vonnis is niet beperkt 
tot de plaats waar de veroordeelde han
del drijft. 

7 januari 1992 399 

VONNISSEN EN ARRESTEN 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 

HOOFDSTUK II. - Belastingzaken 

HOOFDSTUK III. - Burgerlijke zaken 
Afdeling 1. - Algemeen. 
Afdeling 2. - Sociaal procesrecht. 

HOOFDSTUK IV. - (Opgeheven.) 

HOOFDSTUK V. - Strafzaken 
Afdeling 1. - Strafvordering. 
Afdeling 2. - Burgerlijke rechtsvorde

ring. 

HOOFDSTUK VI. - Tuchtzaken 

HOOFDSTUK VII. - Verkiezingszaken 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Algemene begrippen - Maatre
gel van inwendige aard - Begrip. 

De beslissing die de behandeling van 
de zaak verdaagt zonder uitspraak te 
doen over enig geschil, is een maatregel 
van inwendige aard. (Art. 1046 Ger.W.) 

11 december 1991 329 

2. - Algemene begrippen - Eindbe
slissing op tussengeschil - Begrip. 

Een eindbeslissing op tussengeschil is 
de beslissing van de correctionele recht
bank, wanneer zij daarbij haar rechts
macht over het geschil waarover voor 
haar een debat is gevoerd volledig uitoe
fent; dit is het geval met de beslissing 
waarbij de rechtbank een zaak met het 
oog op nieuwe toewijzing ervan sine die 
verdaagt en waarbij de correctionele 
rechtbank uitspraak heeft gedaan over 
een vordering van het O.M. waartegen 
de verdediging zich verzet had. 

11 december 1991 329 

3. - Algemene begrippen - lnterpre
tatief vonnis - Bevoegde rechter. 

Het gerecht waaraan uitlegging v~n 
een bes!issing wordt gevraagd hoeft met 
uit dezelfde magistraten te bestaan als 
datgene dat de uit te leggen beslissing 
heeft gewezen. (Art. 795 Ger.W.) 

7 januari 1992 402 

4. - Algemene begrippen Verbete-
ring - Verschrijving. 

De rechter kan de verschrijvingen die 
in een door hem gewezen beslissing 
voorkomen niet verbeteren, wanneer die 
verbetering tot gevolg heeft dat de ten 
laste van bepaalde partijen uitgesproken 
veroordelingen tot een andere partij wor
den uitgebreid. (Art. 794 Ger.W.) 

12 maart 1992 676 
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5. - Strafzaken - Getuigen - Bur
gerlijke partij - Verhoor ter terechtzit
ting- Eed. 

Het verhoor van een burgerlijke partij 
onder eed op de terechtzitting brengt 
een eerlijke procesvoering niet in het ge
drang en heeft geen nietigheid tot ge
volg, wanneer noch de beschuldigde 
noch het openbaar ministerie zich erte
gen verzet hebben dat tot dit verhoor 
zou worden overgegaan. (Art. 155 Sv.) 

7 april 1992 768 

6. - Strafzaken - Beslissing van de 
commissie tot bescherming van de maat
schappij - Geldigheid - Handtelwning 
van de advocaat en geneesheer commis
sieleden. 

Wanneer het bestaan van de beslissing 
van de commissie tot bescherming van 
de maatschappij, ingesteld bij de psy
chiatrische afdeling van een gevangenis, 
vaststaat en voor die beslissing de een
parigheid van de leden van de commissie 
niet is vereist, kan het ontbreken op die 
beslissing van de handtekeningen van de 
advocaat en geneesheer commissieleden 
de nietigheid ervan niet tot gevolg heb
ben. 

19 mei 1992 891 

HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

7. - Belastingzaken - Inkomstenbe
Jastingen - Beroep voor het hoi van be
roep - Eisende partij - Verstek - Ar
rest - Motivering - Verplichting voor 
de rechter. 

Het hof van beroep behoeft niet te ant
woorden op de door de belastingschuldi
ge tot staving van zijn beroep aangevoer
de middelen, wanneer die overeenkom
stig art. 286, eerste lid, W.I.B., voor dat 
hof opgeroepen belastingschuldige noch 
verschenen noch vertegenwoordigd is op 
de terechtzitting tijdens welke de zaak is 
behandeld en dus die middelen niet ter 
beoordeling aan de rechter heeft voorge
legd. 

24 oktober 1991 186 

8. - Belastingzaken Vordering in-
zake een geschil dat a.m. betrekking 
heeft op de opheffing van een uitvoerend 
beslag tot zekerheid van een belasting
schuld - Zaak waarvan mededeling aan 
het O.M is vereist - Geen vermelding 
van het advies van het O.M - Gevolg. 

De vordering inzake een geschil dat 
a.m. betrekking heeft op de opheffing 
van een uitvoerend beslag tot zekerheid 
van een belastingschuld, is een verde-

ring inzake belastingen, in de zin van 
art. 764, eerste lid, lOo, Ger.W.; derhalve 
nietig is de beslissing die uitspraak doet 
over die vordering, zonder het advies 
van het O.M. te vermelden, wanneer uit 
de stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan, niet blijkt dat het advies is ge
geven. (Artt. 764, eerste lid, 10°, en 780 
Ger.W.) 

12 maart 1992 674 

HOOFDSTUKIII 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Afdeling 1. - Algemeen. 
9. - Burgerlijke zaken - Algemeen 

- Verzoek van de rechter tot overleg
ging van stukken - Vormvereisten. 

De vormvoorschriften van de artt. 877 
en 878 Ger.W. zijn niet voorgeschreven 
op straffe van nietigheid. 

29 oktober 1991 197 

10. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Te Jaat ingediende conclusie - We
ring van de conclusie uit het debat -
Voorwaarde11. 

Wanneer de rechter vaststelt dat een 
partij buiten de termijn van art. 748 
Ger.W. een aanvullende conclusie heeft 
neergelegd die aan de goede rechtsbede
ling in de weg staat, en daarbij door 
haar schuld de andere partij in haar 
rechten schaadt, dient hij die conclusie 
uit het debat te weren. 

31 oktober 1991 205 

11. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Vonnis of arrest geacht op tegen
spraak te zijn gewezen - Partij niet ver
schenen - Conclusie ter griflie neerge
Jegd- Antwoord. 

De rechter die met toepassing van art. 
751 Ger.W. een vonnis uitspreekt dat ge
acht wordt op tegenspraak te zijn gewe
zen, behoeft niet te antwoorden op de ter 
griffie neergelegde doch niet ter terecht
zitting voor de rechter genomen conclu
sie. 

7 november 1991 225 

12. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Te laat ingediende conclusie - We
ring uit het debat - Voorwaarden. 

Wanneer de omstandigheden van de 
zaak het rechtvaardigen en onder meer 
wanneer een onverantwoord laattijdige 
neerlegging van een conclusie van die 
aard is dat zij de behandeling van de 
zaak zonder noodzaak vertraagt, vermag 
de rechter te weigeren die conclusie in 
het debat te behouden; de rechter is niet 
verplicht een op de zitting genomen 
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nieuwe conclusie onder alle omstandig
heden in het debat te houden. (Artt. 747 
en 748 Ger.W.) 

22 november 1991 260 

13. - Burgerlijke zaken Beslissin-
gen of maatregelen van inwendige aard 
- Begrip. 

De beslissing die de bewijslevering be
treft en een partij nadeel kan berokke
nen, is geen beslissing of maatregel van 
inwendige aard, zodat daartegen hager 
beroep openstaat. (Art. 1046 Ger.W.) 

13 december 1991 346 

14. - Burgerlijke zaken - Art. 19, 
tweede lid, Ger. W. - Vonnis alvorens 
recht te doen - Verdeling - Aanstelling 
van een notaris. 

De beslissing waarbij de rechter, na 
verdeling van een nalatenschap te heb
ben bevolen, voor de verrichtingen twee 
notarissen aanstelt, is geen voorafgaan
de maatregel om de vordering te onder
zoeken of de toestand van de partijen 
voorlopig te regelen, als bedoeld in art. 
19, tweede lid, Ger.W .. 

19 december 1991 369 

15. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Procesrechtsmisbruik - Laattijdige 
conclusie - Sanctie. 

W anneer een partij een aanvullende 
conclusie buiten de in art. 748 Ger.W. be
paalde termijnen heeft genomen en de 
rechter vaststelt dat de neerlegging er
van tot doel heeft de procesgang te ver
tragen, en aldus het belang van de we
derpartij te schaden, kan hij die conclu
sie uit het debat weren. 

14 februari 1992 557 

16. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Art. 780 Ger. W: - Geen vermelding 
van de naam, de voornaam en de woon
plaats van een partij. 

Art. 780 Ger.W. wordt geschonden door 
een vonnis, wanneer daarin de naam, de 
voornaam en de woonplaats niet is ver
meld van een partij die is verschenen en 
conclusie heeft genomen. 

12 maart 1992 676 

17. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Eindvonnis - Gezag van gewijsde -
Onderscheid. 

Een rechter steunt niet op het gezag 
van gewijsde van een vroegere rechter
lijke beslissing, wanneer hij oordeelt dat 
over het hem voorgelegde geschil reeds 
definitief uitspraak is gedaan, namelijk 
door een beslissing waarbij de rechter 
zijn rechtsmacht over dat geschilpunt 

volledig heeft uitgeoefend. (Artt. 19 en 24 
Ger.W.) 

19 maart 1992 703 

18. - Algemeen - Eindvonnis - Be
grip. 

In burgerlijke zaken is een eindvonnis 
het vonnis dat het door een der partijen 
ten onrechte ontvangen bedrag vaststelt 
en die partij tot betaling bij voorraad 
van een frank en tot de kosten in boger 
beroep veroordeelt, zonder voorbehoud 
te maken voor enig punt waarover de 
rechtbank nog uitspraak zou moeten 
doen. (Art. 19 Ger.W.) 

19 maart 1992 703 

19. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Uitgifte - Wettelijke bewijswaarde. 

De uitgifte van het arrest, die eenslui
dend is verklaard door de griffier van 
het gerecht dat de beslissing heeft gewe
zen, !evert bewijs op van de erin vervat
te vermeldingen, zolang zij niet van vals
heid is beticht. 

9 april 1992 773 

20. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Uitspraak - Datum - Vermelding. 

De vermelding van de datum van de 
uitspraak van een arrest op de uitgifte 
ervan, terwijl die vermelding niet voor
kwam op de minuut van de beslissing bij 
de afgifte van het afschrift door de grif
fier overeenkomstig art. 792 Ger.W., !e
vert het bewijs op dat art. 780, 5o, van 
dat wetboek in acht werd genomen, als 
die vermelding niet van valsheid wordt 
beticht en bovendien overeenkomt met 
de vermeldingen van het proces-verbaal 
van de terechtzitting. 

9 april 1992 773 

21. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Heropening van de debatten - Aan
vraag - Verwerping - Redenen - Wet
tigheid. 

Art. 772 Ger.W. wordt door het hof van 
beroep niet geschonden wanneer het een 
aanvraag tot heropening van de debatten 
verwerpt op grond dat het verzoekschrift 
dat gedurende het beraad aan dat hof is 
gericht « betrekking heeft, enerzijds, op 
een door eiser na het sluiten van de de
batten genomen nieuw initiatief inzake 
rechtspleging, dat dus geen daarna ont
dekt nieuw feit is en, anderzijds, op be
schouwingen ten gronde die op de te
rechtzitting reeds uitvoerig zijn bespro
ken ». 

14 mei 1992 860 
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22. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Beslissing waardoor de rechtsmacht 
van de rechter over een geschilpunt is 
uitgeput - Nieuwe beslissing door de
zelfde rechter - Gevolg. 

Machtsoverschrijding wordt door de 
rechter gepleegd wanneer hij uitspraak 
doet over een geschilpunt dat bij hem 
niet meer aanhangig is omdat hij reeds 
vroeger in dezelfde zaak en tussen de
zelfde partijen erover definitief uit
spraak heeft gedaan. (Art. 19, eerste lid, 
Ger.W.) 

26 juni 1992 1043 

23. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Verplichting voor de rechter om de 
heropening van de debatten te bevelen 
- Exceptie van onbevoegdheid - Beslis
sing waarbij de rechter de Rechterlijke 
Macht ambtshalve onbevoegd verklaart. 

De appelrechter is krachtens de artt. 
774, tweede lid, en 1042 Ger.W. verplicht 
de heropening van de debatten te beve
len, alvorens de vordering geheel of ge
deeltelijk af te wijzen, op grond van een 
exceptie van onbevoegdheid, nietigheid, 
verjaring, verval of niet-ontvankelijk
heid, of van enige andere exceptie die de 
partijen voor hem niet hadden ingeroe
pen; die bepalingen alsook het algemeen 
beginsel van het recht van verdediging 
worden geschonden door het arrest dat 
de Rechterlijke Macht ambtshalve onbe
voegd verklaart zonder de partijen de ge
legenheid te hebben gegeven om hun op
merkingen dienaangaande naar voren te 
brengen v66r de sluiting der debatten of 
zonder dienaangaande de heropening 
van de debatten te hebben bevolen. 

14 september 1992 1104 

24. - Verbetering - Misrekening -
Be grip. 

In een rechterlijke beslissing kan wor
den verbeterd de misrekening die be
trekking heeft op het resultaat van een 
rekenkundige berekening en die blijkt 
uit de intrinsieke bestanddelen van de 
genoemde beslissing. (Art. 794 Ger.W.) 

9 oktober 1992 1185 

25. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Behandeling en berechting van de 
vordering - Behandeling en berechting 
op tegenspraak - Terechtzitting -Art. 
758, tweede lid, Ger. W. - Draagwijdte. 

Dat de rechter aan de partijen het 
recht kan ontzeggen om zelf ter terecht
zitting ·hun conclusies en verweermidde
len voor te dragen, stelt het appelgerecht 
evenwel niet vrij van de verplichting om, 

nadat het een partij had bevolen dat zij 
zich door een advocaat zou laten bij
staan, te antwoorden op de redenen van 
de appelakte van die partij, wanneer de
ze partij, hoewel zij geen gevolg heeft 
gegeven aan het bevel van de appelrech
ter, persoonlijk is verschenen op de te
rechtzitting waarop de zaak is behan
deld. (Artt. 758, tweede lid, en 1042 
Ger.W.) 

22 oktober 1992 1229 

26. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Hoger beroep - Art. 751 Ger. W. -
Kennisgeving bij gerechtsbrief - Geldig
heidsvoorwaarden. 

W anneer het hoger beroep luidens art. 
1056, 2°, Ger.W. mag worden ingesteld 
bij verzoekschrift, mag de bij art. 751 
Ger.W. voorgeschreven verwittiging bij 
gerechtsbrief geschieden, waarbij het 
voor de geldigheid van die verwittiging 
voldoende is dat de gerechtsbrief wordt 
besteld op het laatste adres van de ge
adresseerde zoals dat blijkt uit het dos
sier van de rechtspleging. 

23 oktober 1992 1237 

27. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Hoger beroep - Devolutieve kracht 
- Heropening der debatten bevolen door 
de eerste rechter - Onderzoeksmaatre
gel - Begrip - Bevoegdheid van de 
appelrechter. 

Geen onderzoeksmaatregel, in de zin 
van art. 1068 Ger.W., is de beslissing van 
de eerste rechter die niet de overlegging 
van een wel bepaald stuk, als bedoeld in 
art. 877 Ger.W., maar de heropening van 
het debat beveelt om aan een partij de 
mogelijkheid te geven haar vordering 
nader te preciseren en, in voorkomend 
geval, de hiermede gepaard gaande be
wijzen over te leggen. 

23 oktober 1992 1239 
Afdeling 2. - Sociaal procesrecht. 

HOOFDSTUK IV 
(OPGEHEVEN) 

HOOFDSTUK V 
STRAFZAKEN 

Afdeling 1. - Strafvordering. 

28. - Strafzaken - Strafvordering -
Sluiting van de debatten - Nieuw stuk 
- Neerlegging - Heropening van de de
batten - Verplichting van de rechter
Voorwaarde. 

De rechter is niet verplicht een her
opening van de debatten te bevelen wan
neer na sluiiing ervan een stuk wordt 
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neergelegd dat niet als overtuigingsstuk 
voor de rechter moet dienen. 

11 september 1991 27 

29. - Strafzaken - Strafvordering -
Neel'iegging van stukken na sluiten van 
de debatten - Gevolgen. 

Wanneer nieuwe stukken worden over
gelegd na sluiting van de debatten, be
oordeelt de rechter in feite of het wense
lijk is de debatten te heropenen; als hij 
van oordeel is dat zulks niet hoeft, staat 
hem geen andere mogelijkheid ter be
schikking dan die stukken uit de rechts
pleging te weren; geen schending van 
het recht van verdediging of van art. 6.1 
E.V.R.M. valt af te leiden uit de enkele 
omstandigheid dat de rechter beslist 
heeft de debatten niet te heropenen. 

13 november 1991 236 

30. - Strafzaken - Strafvordering -
Art. 78 Sv. - Niet goedgekeurde doorha
Jingen - Toepassingsgebied. 

Krachtens art. 78 Sv., dat van toepas
sing is op alle authentieke akten van de 
strafrechtspleging, wordt een niet regel
matig goedgekeurde doorhaling als niet 
bestaande beschouwd. 

4 december 1991 305 

31. - Strafzaken Eensluidend ver-
klaard afschrift - Niet van valsheid be
ticht stuk - Wettelijke bewijskracht. 

Het eensluidend verklaard afschrift 
van een rechterlijke beslissing die niet 
van valsheid wordt beticht, vormt een 
voldoende bewijs van het door de rechter 
aan de verdachte gedane voorstel om de 
zaak te verdagen ten einde hem in staat 
te stellen het dossier opnieuw te raadple
gen, ook al maakt het proces-verbaal van 
de terechtzitting geen gewag van dat 
aanbod. 

4 december 1991 311 

32. - Strafzaken - Strafvordering -
Verklaring van de beklaagde niet opgete
kend in het zittingsblad - Gevolgen 
t.a. v. het recht op een eerlijk proces. 

Geen schending van het recht van de 
beklaagde op een eerlijk proces valt af te 
leiden uit het enkele feit dat de door 
hem voor de eerste rechter afgelegde 
verklaring niet is opgetekend in het zit
tingsblad, nu de beklaagde de mogelijk
heid heeft gekregen zijn opmerkingen 
naar voren te brengen en de door het 
O.M. tegen hem ingebrachte gegevens 
vrij te betwisten. (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

26 februari 1992 611 

33. - Strafzaken - Strafvordering -
HogeJ' beroep -Arrest- Interpretatief 
arrest - Eenparigheid. 

Door een interpretatief arrest wordt de 
toestand van degene op wie de beslissing 
betrekking heeft niet verzwaard, zodat 
geen eenparigheid is vereist. 

17 maart 1992 695 

34. - Strafzaken - Strafvordering -
Uitspraak - Dagtekening - Ontstente
nis - Gevolg. 

Het Hof vernietigt de beslissing waar
tegen het cassatieberoep is ingesteld, 
wanneer de door de griffier van het des
betreffende rechtscollege eensluidend 
verklaarde uitgifte van die beslissing 
noch de datum van uitspraak in openba
re zitting noch de datum op de minuut 
van de beslissing vermeldt. (Art. 780, 5°, 
Ger.W.) 

27 mei 1992 916 

35. - Strafzaken - Strafvordering -
Heropening van de debatten - Onaan
tastbare beoordeling door de feitenrech
ters. 

De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze de noodzaak of de raad
zaamheid van een door een partij aange
vraagde heropening van de debatten en 
hij is niet verplicht zijn beslissing de de
batten niet te heropenen, met redenen te 
omkleden. 

2 juni 1992 936 

36. - Strafzaken - Strafvordering -
Beslissing waarvoor geen eenstemmig
heid is vereist - Niet ondertekend door 
een van de rechters - Gevolgen op de 
geldigheid van de beslissing. 

Wanneer het bestaan van de beslissing 
vaststaat en deze niet met eenparigheid 
van stemmen moet worden genomen, 
kan het ontbreken van de handtekening 
van een van de rechters op het arrest 
niet leiden tot nietigheid ervan. 

17 augustus 1992 1054 

37. - Strafzaken - Strafvordering -
Correctionele zaken - Beslissing gena
men bij volstrekte meerderheid van 
stemmen. 

Regelmatig is de beslissing in correc
tionele zaken die wordt genomen bij vol
strekte meerderheid van stemmen. (Art. 
193bis en 211 Sv.) 

17 augustus 1992 1054 

38. - Strafzaken - Strafvordering -
Arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling - Authentieke vermeldin-
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gen - Bewijs tot betichting van vals
heid. 

De vermelding dat een arrest is gewe
zen na beraadslaging, is een authentieke 
vermelding die bewijs oplevert tot be
tichting van valsheid. 

17 augustus 1992 1054 

39. - Strafzaken - Strafvordering -
Verzoek tot heropening van de debatten 
- Verplichting van de rechter - Recht 
van verdediging. 

De rechter beoordeelt, in strafzaken, 
weliswaar op onaantastbare wijze de 
noodzaak of de raadzaamheid van een 
gevraagde heropening van de debatten, 
maar zijn beslissing dienaangaande 
moet uit zijn vonnis blijken; het recht 
van verdediging wordt geschonden wan
neer uit de rechterlijke beslissing niet 
blijkt dat de rechter over het verzoek tot 
heropening van de debatten uitspraak 
gedaan heeft. 

16 september 1992 1118 

40. - Strafzaken - Strafvordering -
Correctionele en politiezaken - Afzon
derlijke beslissingen over schuld en 
straf. 

In correctionele en in politiezaken is 
de beoordeling van de schuld en van de 
straf zo nauw met elkaar verbonden, dat 
niet bij afzonderlijke beslissingen uit
spraak mag worden gedaan over de 
schuld, enerzijds, en over de op te leggen 
straf, anderzijds. (Artt. 195 en 211 Sv.) 

7 oktober 1992 1175 
Afdeling 2. - Burgerlijke rechtsvorde

ring. 

41. Strafzaken Burgel'iijke 
rechtsvordel'ing - Openbaar ministerie 
- Vordel'ingen ter zitting- Art. 190 Sv. 

Wanneer het O.M. de zaak heeft sa
mengevat en zijn conclusie heeft gena
men ter zitting van de correctionele 
rechtbank, is hij krachtens art. 190 Sv. 
niet verplicht opnieuw het woord te ne
men na heropening van de debatten en 
na neerlegging van een deskundigenver
slag dat enkel op prive-belangen betrek
king heeft. 

27 november 1991 275 

42. Strafzaken Burgei'lijke 
rechtsvordering - Jeugdbescherming -
Vervolging van een minderjal'ige van 
meer dan zestien jaar en minder dan 
achttien jaar oud, op het ogenblik van de 
feiten, wegens een misdrijf als bedoeld 
in art. 36bis Jeugdbeschermingswet -
Gemeenrechtelijk rechtscollege - Straf-

vordel'ing - Verjal'ing - Burgerlijke 
rechtsvordel'ing - Onderzoek ter zitting 
- Toepasselijke regels. 

Het onderzoek van de vervolging die, 
wegens de in art. 36bis Jeugdbescher
mingswet bedoelde misdrijven, voor op 
grand van het gemene recht bevoegde 
gerechten zijn ingesteld tegen minderja
rigen van meer dan zestien jaar en min
der dan valle achttien jaar oud op het 
ogenblik van de feiten, geschiedt in raad
kamer; de wet voorziet niet in enige af
wijking van die substantiEHe rechtsvorm 
voor het geval dat die gerechten, bene
vens van de vorderingen van het O.M. 
jegens die minderjarigen, ook kennis ne
men van de tegen hen ingestelde burger
lijke rechtsvorderingen. 

4 maart 1992 635 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

43. - Tuchtzaken - Orde van Genees
heren - Algemeen rechtsbeginsel inza
ke de onpal'tijdigheid van de rechter -
Schending - Begrip. 

De omstandigheden dat een gewoon 
lid van de provinciale raad van de Orde 
van Geneesheren door het bureau van 
die raad is aangewezen om het door an
dere geneesheren ten aanzien van de be
trokken geneesheer aangevatte onder
zoek van de zaak voort te zetten, dat hij 
verslag heeft uitgebracht bij de provin
ciale raad, dat hij is gehoord op de zit
ting van die raad waar de zaak is behan
deld en de beslissing is gewezen, en dat 
hij heeft deelgenomen aan de beraadsla
ging maar niet aan de stemming, leveren 
voor de tuchtrechtelijk vervolgde genees
heer geen wettige reden op om eraan te 
twijfelen dat de leden van de provinciale 
raad, die hebben deelgenomen aan de 
beslissing waarbij hem een tuchtsanctie 
werd opgelegd, over zijn zaak onpartij
dig uitspraak kunnen doen. (Algemeen 
rechtsbeginsel dat de rechter onafhanke
lijk en onpartijdig moet zijn.) 

17 oktober 1991 161 

44. - Tuchtzaken - Vertegenwoordi
ging van de vervolgde persoon - Onmo
gelijkheid om in persoon te verschijnen. 

Wanneer de rechter, die tuchtrechte
lijk wordt vervolgd voor de algemene 
vergadering van het Hof, in de onmoge
lijkheid verkeert om in persoon op de 
zitting te verschijnen, kan het Hof zijn 
advocaat machtigen om hem te vertegen
woordigen. 

19 februari 1992 580 
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45. - Tuchtzaken - Geneeskunde -
Orde van Geneesheren - Raad van be
roep - Beslissing - Uitspraak - Leden 
van de raad - Aanwezigheid op de te
rechtzitting. 

Ingevolge art. 779 Ger.W., dat in tucht
zaken toepasselijk is, dienen de leden 
van de raad van beroep van de Orde van 
Geneesheren die hebben meegewerkt 
aan de beslissing, noodzakelijkerwijs de 
terechtzitting bij te wonen waarop zij is 
uitgesproken, tenzij toepassing is ge
maakt van het tweede lid van voor
noemd artikel. 

19 november 1992 1336 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

VOOGDIJ 
Administratieve voogdij - Geen mach

tiging voor of goedkeuring van een han
deling door de voogdijoverheid - Perso
nen die dat gebrek aan machtiging of 
goedkeuring kunnen aanvoeren. 

Het ontbreken van machtiging voor of 
goedkeuring van een handeling van 
een gedecentraliseerde publiekrechte
lijke persoon door de overheid die de ad
ministratieve voogdij uitoefent, kan niet 
alleen door die persoon maar ook door 
iedere belanghebbende worden aange
voerd. 

20 februari 1992 586 

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 

Afdeling 1. Onwettige. 
Afdeling 2. Onwerkdadige. 
Afdeling 3. Schadeloosstelling. 

HOOFDSTUK VIII. - Militaire rechts-
pleging 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei 

HOOFDSTUK I 
AANHOUDING 

1. - Aanhouding - Vrijheidsbene
ming - Begrip. 

Wanneer, buiten het geval van op he
terdaad ontdekte misdaad of op heter
daad ontdekt wanbedrijf, een persoon te
gen wie ernstige aanwijzingen van 
schuld aan een misdaad of een wanbe
drijf bestaan, ter beschikking van het ge
recht wordt gesteld, mag de vrijheidsbe
neming in geen geval langer duren dan 
vierentwintig uur, te rekenen van de 
kennisgeving van de beslissing of, inge
val bewarende dwangmaatregelen zijn 
genomen, te rekenen van het tijdstip 
waarop die persoon niet meer beschikt 
over de vrijheid van komen en gaan; het 
verlies van de vrijheid van komen en 
gaan is een feitelijke toestand die in con
creto en in het licht van de bijzondere 
omstandigheden van elk geval moet wor
den beoordeeld (art. 2, 5°, Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990). Wettig is de beslissing 
luidens welke de persoon die zich, na 
oproeping, bij de politie heeft gemeld, 
van zijn vrijheid is beroofd op het ogen
blik dat die overheid weigert in te gaan 
op zijn verzoek om weg te gaan. 

30 oktober 1991 202 

2. - Aanhouding - Aanhouding bui
ten het geval van heterdaad - Bewaren
de maatregelen - Onregelmatigheid -
Gevolg. 

Dat in afwachting van de beslissing 
van de procureur des Konings bewaren
de maatregelen getroffen werden t.a.v. 
een persoon waarvan evenwel niet blijkt 
dat hij poogde te ontvluchten of poogde 
zich te onttrekken aan het toezicht van 
een agent van de openbare macht, leidt 
niet tot nietigheid van het nadien over
eenkomstig de wettelijke voorschriften 
verleende bevel tot aanhouding. (Art. 2, 
2°, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.) 

12 november 1991 233 

3. - Aanhouding - Bevel tot aanhou
ding - Voorafgaande ondervraging -
Mededeling aan de verdachte - Moge
lijkheid dat een bevel tot aanhouding zal 
worden verleend - Opmerkingen van de 
verdachte - Begrip. 

Dat de onderzoeksrechter, alvorens 
een bevel tot aanhouding te verlenen, de 
verdachte hoort ter zake dat zodanig be
vel tegen hem kan worden uitgevaar
digd, houdt verband met het recht van 
verdediging; het is in dat opzicht vol
doende dat de verdachte de mogelijkheid 
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gekregen heeft om zijn opmerkingen be
treffende de feiten en zijn persoonlijke 
toestand naar voren te brengen. (Art. 16, 
§ 2, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.) 

18 december 1991 362 

4. - Aanhouding - Bevel tot aanhou
ding - Voorafgaande ondervraging -
Begrip. 

Uit de enkele omstandigheid dat de 
onderzoeksrechter die een verdachte had 
ondervraagd alvorens tegen hem een be
vel tot aanhouding uit te vaardigen, zijn 
ondervraging heeft « voortgezet » onmid
dellijk na de uitvaardigin~ en de bet~ke
ning van dat bevel, valt met af te le1~en 
dat de eerste bij art. 16 Wet Voorlop1ge 
Hechtenis 1990 voorgeschreven ondervra
ging niet geeindigd was toen het bevel 
tot aanhouding werd verleend en bete
kend, en dus evenmin dat de « voortge
zette » ondervraging geen tweede onder
vraging zou zijn, waartoe de onderzoeks
rechter evengoed, hetzij op een later uur, 
hetzij op een latere datum, had kunnen 
overgaan. 

18 december 1991 362 

5. - Aanhouding - Bevel tot aanhou
ding - Vereiste voorafgaande medede
ling aan de ondervraagde verdachte 
Inhoud. 

De bepalingen van art. 16, § 2, Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990 vereisen en
kel dat de ondervraagde verdachte in 
kennis wordt gesteld van de mogelijk
heid dat tegen hem een bevel tot aan
houding zal worden uitgevaardigd en ~~t 
hem de gelegenheid wordt gegeven ZIJn 
opmerkingen desaangaande te doen gel
den; die wetsbepalingen leggen aan de 
onderzoeksrechter niet de verplichting 
op de redenen te laten kennen waarop 
hij eventueel een bevel tot aanhouding 
zal laten steunen. 

24 december 1991 383 

6. - Aanhouding Betekening -
Geen vertaling van het bevel tot aanhou
ding in een voor de verdachte verstaan
bare taal. 

Bij de betekening van het bevel tot 
aanhouding aan de verdachte is de toe
voeging van een vertaling van het bevel 
tot aanhouding in een voor hem ver
staanbare taal niet vereist. (Art. 18, 51, 
Wet Voorlopige Hechtenis; art. 5.2 
E.V.R.M.) 

28 januari 1992 489 

7. - Uitlevering - Bevel tot aanhou
ding verleend door buitenlandse over
heid - Vermeldingen van plaats en da-

tum der feiten - Uitvoerbaarverklaring 
door het onderzoeksgerecht - Voorwaar
den. 

Het is niet vereist dat het bevel tot 
aanhouding, verleend door de buiten
landse overheid, zelf plaats en datum der 
feiten zou vermelden; het moet de feiten 
duidelijk omschrijven zodat de onder
zoeksgerechten kunnen nagaan ~f ~~e 
volgens de Belgische wetten een m1sdr1Jf 
en grond voor uitlevering kunnen ople
veren en of, mede gelet op de andere 
stukken van de procedure, de verjaring 
van de strafvordering niet bereikt is 
volgens de Belgische wetten. (Artt. 1, 2 en 
3 Uitleveringswet.) 

25 februari 1992 608 

8. - Onmiddellijke aanhouding - Be
grip. 

Het bevel tot onmiddellijke aanhou
ding dat naar aanleiding van een straf
rechtelijke veroordeling wordt verleend, 
is een titel van voorlopige hechtenis die 
dient om de tenuitvoerlegging van de 
veroordeling te waarborgen, zolang die 
nog niet definitief is geworden. (Art. 33, 
§ 2, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

5 mei 1992 837 

9. - Aanhouding Vrijheidsbene-
ming - Begrip. 

Het verlies van de vrijheid van komen 
en gaan als bedoeld in art. 2, 5°, Wet 
Voorlopige Hechtenis 20 juli 1990 ~s een 
feitenkwestie die in concreto en m het 
Iicht van de omstandigheden eigen aan 
iedere zaak moeten worden beoordeeld; 
het Hof gaat na of het arrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling op 
grond van de vaststellingen ervan wettig 
beslist dat de verdachte werkelijk van 
zijn vrijheid is beroofd minder dan 24 
uur voor de betekening van het tegen 
hem verleende bevel tot aanhouding. 

10 juni 1992 954 

10. - Aanhouding - Vrijheidsbene
ming - Onderzoeksgerecht niet ver
plicht om de artt. 2, 5°, en 18 Wet Voorlo
pige Hechtenis 20 juli 1990 aan te halen. 

Geen enkele wetsbepaling legt de on
derzoeksgerechten, die uitspraak d?en 
inzake voorlopige hechtenis, de verphch
ting op om in het beschikkende gedeelte 
van hun beslissing de artt. 2, 5°, en 18 
Wet Voorlopige Hechtenis 20 juli 1990 
aan te halen bij de feitelijke beoordeling 
van het tijdstip waarop de verdachte niet 
meer beschikte over zijn vrijheid van ko-
men en gaan. 

10 juni 1992 954 
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11. - ' Aanhouding - Vrijheidsbene
ming - Vrijheidsbeneming niet onver
wijld ter kennis gebracht van de ver
dachte - Omstandigheden van de vrij
heidsbeneming, bepaald op grand van 
achteraf verkregen gegevens - Gevolg. 

De onregelmatigheid van de aanhou
ding of de onwettigheid van het bevel tot 
aanhouding kunnen niet worden afgeleid 
uit het enkele feit dat de vrijheidsbene
ming niet onverwijld ter kennis is ge
bracht van de verdachte noch uit het en
kele feit dat de omstandigheden, waarin 
de vrijheidsbeneming tot stand gekomen 
is, bepaald werden op grand van slechts 
naderhand verkregen gegevens. 

10juni 1992 954 

12. - Onmiddellijke aanhouding -
Begrip. 

Het bevel tot onmiddellijke aanhou
ding dat samengaat met een strafrechte
lijke veroordeling is geen beslissing die 
los staat van de veroordelende beslissing 
zelf, doch vormt daarmee een geheel en 
maakt een titel van voorlopige hechtenis 
uit die de uitvoering van de veroordeling, 
vooraleer zij definitief is, moet waarbor
gen. 

8 december 1992 

HOOFDSTUK II 
BEVESTIGING 

HOOFDSTUK III 
HANDHAVING 

1400 

13. - Handhaving - Regeling van de 
rechtspleging - Raadkamer - Beschik
king - Verwijzing naar de correctionele 
rechtbank - Afzonderlijke beschikking 
- Hechtenis - Handhaving - Hoger 
beroep - Ontvankelijkheid. 

Geen hager beroep kan worden inge
steld tegen de « afzonderlijke en gemoti
veerde , beschikking van de raadkamer 
die, naar aanleiding van de regeling van 
de rechtspleging door verwijzing naar de 
correctionele rechtbank, beslist dat de 
verdachte aangehouden blijft. (Art. 26, 
§ 3, Wet Voorlopige Hechtenis 20 juli 
1990.) 

11 september 1991 29 

14. - Handhaving - Mededeling van 
het dossier aan de verdediging - Art. 
22, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis 
20 juli 1990 - Rechtsvormen in acht ge
nomen in hager beroep - Wettigheid. 

Niet ontvankelijk, bij gemis aan be
lang, is het middel ten betoge dat art. 22, 
derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis 20 

juli 1990 betreffende de mededeling van 
het dossier aan de verdachte en diens 
raadsman is geschonden, wanneer de 
door die wetsbepaling voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen voor 
de kamer van inbeschuldigingstelling, 
die uitspraak moet doen over de handha
ving van de voorlopige hechtenis. 

18 september 1991 69 

15. - Handhaving - Redenen. 
W anneer een onderzoeksgerecht het 

bestaan van ernstige schuldaanwijzingen 
ten laste van een verdachte vaststelt, 
mag het uit de aan die verdachte verwe
ten feiten de omstandigheden afleiden 
die de voorlopige hechtenis wettigen. 
(Art. 21, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis 
20 juli 1990.) 

25 september 1991 91 

16. - Handhaving - Beschikking van 
de raadkamer tot invrijheidstelling -
Betekening. 

Een beslissing van de raadkamer die 
de vrijlating van de verdachte beveelt, 
dient aan deze laatste niet te worden be
tekend. 

1 oktober 1991 114 

17.- Handhaving- Kamer van inbe
schuldigingstelling - Vordering van het 
O.M - ll.fotivering - Mededeling. 

Het openbaar ministerie is niet ver
plicht de redenen van zijn hager beroep 
tegen een beslissing van de raadkamer 
tot niet-handhaving van de voorlopige 
hechtenis schriftelijk of v66r de terecht
zitting van de kamer van inbeschuldi
gingstelling ter kennis te brengen van de 
verdachte of zijn raadsman; evenmin is 
vereist dat de geschreven vordering van 
de procureur-generaal v66r de terechtzit
ting van de kamer van inbeschuldiging
stelling aan de verdachte of zijn raads
man wordt medegedeeld. 

1 oktober 1991 114 

18. Handhaving Artt. 5.3 
E. V.R.M en 9.3 l V.B.P.R. - Redelijke 
termijn - Conclusie van de verdachte
Geen antwoord. 

Art. 5.3 E.V.R.M. en art. 9.3 I.V.B.P.R. 
houdende erkenning van het recht om 
binnen een redelijke termijn berecht te 
worden of hangende het proces in vrij
heid te worden gesteld, worden door het 
arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling geschonden wanneer het de 
voorlopige hechtenis handhaaft zonder te 
antwoorden op de conclusie waarin de 



-217-

verdachte zich beriep op vertragingen in 
het onderzoek. 

9 oktober 1991 131 

19. - Handhaving Taalgebruik -
Taal van de rechtspleging - In die taal 
gestelde stukken - Vertaling. 

Noch de Wet Voorlopige Hechtenis 
1990, noch art. 22 Taalwet Gerechtsza
ken, noch art. 5.4 E.V.R.M. bepalen dat 
de stukken van het dossier moeten wor
den vertaald op verzoek van een gehech
te verdachte, die is opgeroepen om te 
verschijnen v66r het onderzoeksgerecht 
dat over de handhaving van zijn voorlo
pige hechtenis uitspraak zal doen. 

9 oktober 1991 135 

20. - Handhaving - Taalgebruik -
Taal van de rechtspleging - In die taal 
gestelde stukken - Vertaling - Verzoek 
van de verdachte - Kamer van inbe
schuldigingstelling - Beslissing - Wei
gering - Wettigheid - Voorwaarden. 

Naar recht verantwoord is de beslis
sing waarbij de kamer van inbeschuldi
gingstelling, die uitspraak moet doen 
over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis van een verdachte, weigert in 
te gaan op het verzoek van die verdachte 
om vertaling van de stukken van het 
dossier, wanneer uit de rechtspleging 
blijkt dat het dossier gedurende twee da
gen ter beschikldng is gehouden van de 
verdachte en van zijn raadsman en dat 
die raadsman op de terechtzitting van de 
kamer van inbeschuldigingstelling in de 
taal van de rechtspleging is gehoord « in 
zijn middelen en verklaringen » voor ver
dachte, nadat laatstgenoemde zelf in per
soon, met bijstand van een tolk, was ge
hoord. (Art. 22, derde lid, Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990.) 

9 oktober 1991 135 

21. - Handhaving - Arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling -· 
Cassatieberoep - Termijn. 

Cassatieberoep tegen het arrest van 
het hof van beroep tot handhaving van 
de voorlopige hechtenis moet worden in
gesteld uiterlijk binnen een termijn van 
vierentwintig uur die begint te lopen 
vanaf de dag waarop het arrest aan de 
verdachte wordt betekend. (Art. 31, § 2, 
Wet Voorlopige Hechtenis 1990.) 

30 oktober 1991 201 

22. - Handhaving - Inzage door de 
verdachte van het dossier en de overtui
gingsstukken - Kamer van inbeschuldi
gingstelling. 

W anneer het dossier van het gerechte
lijk onderzoek, overeenkomstig art. 22 
Wet Voorlopige Hechtenis 1990, ter be
schikking is gehouden van de verdachte 
v66r diens verschijning voor de raadka
mer, en geen enkel nieuw stuk bij het 
dossier is gevoegd, kan geen schending 
van het recht van verclediging of van art. 
5 E.V.R.M. worden afgeleid uit de enkele 
omstandigheid dat een overtuigingsstuk 
in hoger beroep niet aan de verdachte 
ter inzage is gegeven. 

13 november 1991 236 

23. -· Handhaving - Aan het onder
zoeksgerecllt overgelegd dossier - Valle
dig dossier. 

Het onderzoeksgerecht dat dient te be
slissen of er grond bestaat tot handha
ving van de voorlopige hechtenis, moet 
in beginsel uitspraak doen op basis van 
het volledige dossier; niet naar recht ver
antwoord is het arrest vvaarbij de kamer 
van inbeschuldigingstelling stukken die 
op een vroegere terechtzitting bij het 
dossier zijn gevoegd en niet aan de ver
dediging werden overgelegd, buiten het 
beraad heeft gehouden. (Art. 30, §§ 2 en 
4, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.) 

20 november 1991 248 

24. - Handhaving - Bevoegdheid -
Regeling van de rechtspleging- Gevolg. 

Naar recht verantwoord is het arrest 
waarbij het hoger beroep van een ver
dachte tegen de beschikking van de 
raadkamer tot handhaving van diens 
voorlopige hechtenis overeenkomstig art. 
22 Wet Voorlopige Hechtenis 1990 niet 
ontvankelijk wordt verklaard wegens ge
brek aan bestaansreden, wanneer de ka
mer van inbeschuldigingstelling, na erop 
te hebben gewezen dat de verdachte na 
de beroepen beschikking naar de correc
tionele rechtbank was verwezen en zijn 
voorlopige hechtenis was gehandhaafd 
bij een afzonderlijke en overeenkomstig 
art. 26, § 3, van die wet gemotiveerde be
schikking, vermeldt dat « na de beschik
king tot regeling van de rechtspleging, 
de onderzoeksgerechten onbevoegd ge
worden zijn om kennis te nemen van de 
voorlopige hechtenis (van de beklaagde), 
die derhalve over het recht beschikt om 
zijn voorlopige invrijheidstelling te vra
gen aan de vonnisgerechten ». (Artt. 22, 
26, § 3, en 27, § 1, 1o, Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990.) (Eerste en tweede 
zaak.) 

11 december 1991 334 

25. - Handhaving - Regeling van de 
rechtspleging - Raadkamer - Beschik-
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king - Verwijzing naar de correctionele 
rechtbank - Afzonderlijke beschikking 
- Hechtenis - Handhaving - Hoger 
beroep - Ontvankelijkheid. 

Niet vatbaar voor hager beroep is de 
« afzonderlijke en gemotiveerde '' be
schikking van de raadkamer, die, naar 
aanleiding van de regeling van de rechts
pleging door verwijzing naar de correc
tionele rechtbank, beslist dat de verdach
te aangehouden blijft. (Art. 26, § 3, Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990.) (Tweede 
zaak.) 

11 december 1991 334 

26. - Handhaving Cassatieberoep 
- Termijn. 

De bij art. 31 Wet Voorlopige Hechte
nis 1990 bepaalde termijn om cassatiebe
roep in te stellen, geldt voor het geheel 
van de bestreden beslissing. 

17 december 1991 352 

27. - Handhaving- Art. 6 E.V.R.M 
- Art. 14 L V.B.P.R. - Openbaarheid 
van de terechtzittingen - Toepasselijk
lleid. 

De bepalingen van de artt. 6 E.V.R.M. 
en 14 I.V.B.P.R. betreffende de openbaar
heid van de terechtzittingen zijn niet 
toepasselijk op de onderzoeksgerechten 
wanneer die uitspraak doen over de 
voorlopige hechtenis. 

17 december 1991 353 

28. - Handhaving - Art. 5.3 E. V.R.M 
- Art. 9.3 L V.B.P.R. - Recht om binnen 
een redelijke termijn te worden berecht 
of hangende het proces in vrijheid te 
worden gesteld - Begrip. 

De artt. 5.3 E.V.R.M. en 9.3 I.V.B.P.R. 
worden geschonden, wanneer het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling, waarbij handhaving van de voorlo
pige hechtenis wordt bevolen, na te heb
ben vastgesteld dat de behandeling van 
de zaak een ongewone en onverant
woorde vertraging heeft opgelopen, be
slist dat de redelijke termijn van de 
hechtenis niet is overschreden en die be
slissing uitsluitend grondt op overwegin
gen in verband met de ernst van de fei
ten en de openbare veiligheid. 

18 december 1991 360 

29. - Handhaving - Wettigheid -
Redenen. 

De handhaving van de voorlopige 
hechtenis van een verdachte wegens vol
strekte noodzakelijkheid voor de openba
re veiligheid wordt door het arrest naar 
recht verantwoord als het, na te hebben 
gewezen op de ernstige aanwijzingen 

van schuld tegen die verdachte, de feite
lijke omstandigheden van de zaak en die 
welke eigen zijn aan de persoonlijkheid 
van de verdachte vermeldt en daaruit af
leidt dat diens hechtenis moet worden 
gehandhaafd, gelet niet aileen op de uit
zonderlijke ernst van de feiten, maar 
ook op het gevaarlijk karakter van die 
persoon dat door geen alternatieve maat
regelen kan worden verholpen. (Artt. 16, 
inz. § 5, en 23, inz. 4°, Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990.) 

22 januari 1992 463 

30. - Handhaving - Afzonderlijke be
schikking - Regeling van rechtsgebied 
- Vernietiging van de beschikking tot 
verwijzing - Gevolg. 

Wanneer het Hof van Cassatie het 
rechtsgebied regelt en de beschikking 
van de raadkamer tot verwijzing van de 
verdachte naar de correctionele recht
bank vernietigt, heeft de in art. 26, § 3, 
Wet Voorlopige Hechtenis 1990 bedoelde 
afzonderlijke beschikking tot handha
ving van de voorlopige hechtenis van de 
verdachte geen bestaansreden meer. 

29 januari 1992 496 

31. - Handhaving - Vermelding van 
plaats en datum van de feiten. 

De onderzoeksgerechten die over de 
voorlopige hechtenis oordelen, zijn ertoe 
gehouden in hun beslissing de plaats 
en/of de datum van de feiten die aan het 
bevel tot aanhouding ten grondslag lig
gen te vermelden, wanneer betreffende 
die plaats en/of die datum betwisting 
wordt opgeworpen die de ontvankelijk
heid van de strafvordering of de be
voegdheid van het onderzoeksgerecht be
treft. 

11 februari 1992 541 

32. - Handhaving - Redengeving -
Openbare veiligheid. 

In zake voorlopige hechtenis kan het 
bestaan van volstrekte noodzakelijkheid 
van openbare veiligheid bij een misdrijf 
waarop een straf is gesteld die vijftien 
jaar dwangarbeid te boven gaat, mede 
voortspruiten uit de omstandigheden als 
bepaald bij art. 16, § 1, derde lid, Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990. 

25 februari 1992 610 

33. - Handhaving - Verdachte, die 
beweert in de onmogelijkheid te verke
ren op de terechtzitting van het onder
zoeksgerecht te verschijnen - Recht 
van zijn advocaat om hem te vertegen-
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woordigen en een conclusie neer te leg
gen. 

Wanneer een verdachte tegen wie een 
bevel tot aanhouding is verleend, be
weert in de onmogelijkheid te verkeren 
om te verschijnen op de terechtzitting 
van het onderzoeksgerecht, dat uitspraak 
moet doen over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis, en zijn advocaat de 
machtiging vraagt om zijn client te ver
tegenwoordigen, handelt die advocaat 
noodzakelijkerwijze, in het kader en bin
nen de perken van die vraag, namens en 
voor rekening van de verdachte die hij 
bijstaat, welk gevolg het gerecht aan die 
vraag ook verleent; de advocaat die een 
dergelijke machtiging vraagt, heeft het 
recht om voor het onderzoeksgerecht een 
conclusie neer te leggen waarin hij de 
gegevens in feite of in rechte aanvoert 
waarop zijn vraag berust; het onder
zoeksgerecht is verplicht op een derge
lijke conclusie te antwoorden (art. 23, 2° 
en 4o, Wet Voorlopige Hechtenis 1990); 
algemeen beginsel van het recht van ver
dediging. 

26 februari 1992 612 

34. - Handhaving Raadkamer -
Beschikking - Betekening - Toepasse
lijke wetsbepalingen. 

Art. 862, § 1, 3°, Ger.W. is onverenig
baar met de specifieke regels inzake 
voorlopige hechtenis uit de wet van 20 
juli 1990; het is dus niet van toepassing 
op de betekening van de beschikking 
van de raadkamer, waarbij de voorlopige 
hechtenis van een verdachte wordt ge
handhaafd; die betekening wordt gere
geld door de bovengenoemde wet van 20 
juli 1990, inzonderheid door de artt. 18 
en 30, § 2. (Artt. 2 en 862 Ger.W.) 

4 maart 1992 637 

35. - Handhaving - Raadkamer -
Beschikking - Betekening - Termijn 
- Laattijdigheid - Gevolg. 

Art. 30, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis 
1990 voorziet niet in enige nietigheid of 
sanctie voor het geval dat de beslissing 
tot handhaving van de voorlopige hechte
nis niet is betekend binnen de daartoe 
bepaalde termijn van vierentwintig uur; 
die rechtsvorm heeft geen ander doel 
dan de appeltermijn te doen ingaan. 
(Artt. 18 en 30, § 2, Wet Voorlopige Hech
tenis 1990.) 

4 maart 1992 637 

36. - Handhaving - Art. 21, § 3, Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990 - Toepas
singsgebied. 

Art. 21, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis 
1990 is niet van toepassing op de appel
procedure inzake voorlopige hechtenis. 

11 maart 1992 659 

37.- Handhaving- Hoger beroep
Kamer van inbeschuldigingstelling -
Rechtspleging- Dossier- Mededeling. 

De Wet Voorlopige Hechtenis 1990 be
paalt niet dat het dossier v66r de kamer 
van inbeschuldigingstelling moet worden 
medegedeeld aan de verdachte of aan 
diens raadsman. (Art. 30 Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990.) 

11 maart 1992 659 

38.- Handhaving- Recht van verde
diging - Schending - Begrip. 

Uit de omstandigheid dat de verdachte 
of diens raadsman geen kennis heeft ge
had van het gehele dossier kan geen 
schending van het recht van verdediging 
worden afgeleid, wanneer de verdachte 
die door zijn raadsman werd bijgestaan 
de hem voorgestelde verdaging van de 
zaak heeft geweigerd. 

11 maart 1992 659 

39. - Handhaving - Regeling van 
rechtsgebied - Titel van de hechtenis. 

Wanneer het Hof, bij de regeling van 
het rechtsgebied, de beschikking van de 
raadkamer waarbij een verdachte naar 
de correctionele rechtbank wordt verwe
zen, al is het maar ten dele, vernietigt 
en vaststelt dat wegens die vernietiging 
de afzonderlijke beschikking van de 
raadkamer, waarbij op de dag van de 
verwijzing wordt beslist dat de verdachte 
aangehouden blijft, geen bestaansreden 
meer had, wordt de titel van hechtenis 
t.a.v. die verdachte gevormd door de be
slissing van het onderzoeksgerecht 
krachtens welke die verdachte in hechte
nis was ten tijde van de regeling van de 
rechtspleging; de gevolgen van laatstge
noemde beslissing, die vanaf de dag van 
de regeling van de rechtspleging opge
schort waren, zijn opnieuw van kracht 
op de dag van de regeling van rechtsge
bied. 

11 maart 1992 661 

40. - Handhaving Betwisting be-
treffende de regelmatigheid van het be
vel tot aanhouding. 

De regelmatigheid van het bevel tot 
aanhouding kan voor de raadkamer wor
den betwist wanneer deze over de hand
having van de voorlopige hechtenis uit
spraak heeft te doen binnen vijf dagen 
te rekenen van de tenuitvoerlegging van 
het bevel tot aanhouding; die betwisting 
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is met mogelijk wanneer de raadkamer 
van maand tot maand dient te oordelen 
over de handhaving van de hechtenis. 
(Artt. 21, § 4, en 22, vijfde lid, Wet Voor
lopige Hechtenis 1990.) 

24 maart 1992 718 

41. - Handhaving - Artt. 21 en 30 
Wet Voorlopige Hechtenis 1990- Ernsti
ge aanwijzingen van schuld - Toezicht 
van het Hoi - Perken. 

l.v.m. de ernstige aanwijzingen van 
schuld beperkt de kamer van inbeschul
digingstelling, die, overeenkomstig art. 
30 Wet Voorlopige Hechtenis 1990, ken
nis neemt van het hager beroep tegen de 
in art. 21 van die wet bedoelde beschik
king, zich ertoe na te gaan of ze beston
den zowel op het ogenblik waarop het 
bevel tot aanhouding is verleend als op 
dat van de uitspraak; binnen de perken 
van de rechtspleging inzake voorlopige 
hechtenis reikt het toezicht van het Hof 
niet verder; het strekt zich o.m. niet uit 
tot de wettigheid van de daden van on
derzoek op grand waarvan de kamer van 
inbeschuldigingstelling heeft beslist dat 
er ten aanzien van de verdachte ernstige 
aanwijzingen van schuld bestonden. 

15 april 1992 791 

42. - Handhaving - Kamer van inbe
schuldigingste1ling - Voorziening in cas
satie - Venverping - Gevolgen - Ter
mijn. 

De omstandigheid dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling oordeelt dat de 
beschikking van de raadkamer door nie
tigheid is aangetast wegens miskenning 
van het recht van verdediging, heeft niet 
tot gevolg dat die kamer zelf ertoe ge
houden is om, overeenkomstig art. 31, 
§ 5, Wet Voorlopige Hechtenis 1990, bin
nen vijftien dagen, te rekenen van het 
arrest van verwerping door het Hof van 
Cassatie, uitspraak te doen over de 
handhaving van de voorlopige hechtenis, 
en evenmin dat zij na het verstrijken 
van die termijn de handhaving van de 
voorlopige hechten.is niet meer zou kun
nen bevelen. 

12 mei 1992 843 

43. - Handhaving - Kamer van inbe
schuldigingstelling - Rechtspleging. 

Artikel 30, § 2, vijfde lid, Wet Voorlopi
ge Hechtenis 1990 legt m.b.t. de rechts
pleging voor de kamer van inbeschuldi
gingstelling enkel de verplichting op om 
bericht te geven aan de raadsman van 
de verdachte, art. 22 van dezelfde wet 
dat het rP<:ht op inzage van het dossier 

regelt, is niet van toepassing op de 
rechtspleging in hager beroep. 

12 mei 1992 843 

44. - Handhaving - Arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat 
het hager beroep van het O.M tegen een 
beschikking betreffende de afgifte van 
afschriften van het dossier gegrond ver
klaart - Geen uitspraak over een be
voegdheidsgeschil - V66r de eindbeslis
sing ingesteld cassatieberoep - Ontvan
kelijkheid - Cassatieberoep. 

Niet ontvankelijk is het v66r de eind
beslissing door medeverdachten ingestel
de cassatieberoep tegen een arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
dat, zonder uitspraak te doen over een 
geschil inzake bevoegdheid, het hoger 
beroep ontvankelijk en gegrond ver
klaart dat het O.M. heeft ingesteld tegen 
een beschikking van de raadkamer 
waarbij wordt beslist dat, benevens het 
dossier van de zaak, twee volledige af
schriften van het dossier gedurende twee 
werkdagen v66r elke nieuwe verschij
ning van de medeverdachten voor de 
raadkamer op de griffie van de recht
bank ter beschikking zullen worden ge
houden van de voorlopig gehechte mede
verdachten en van hun raadslieden. (Art. 
416 Sv.) 

13 mei 1992 854 

45. - Handhaving - Uitspraak van de 
raadkamer over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis Devolutieve 
kracht van het hager beroep. 

Wanneer de raadkamer uitspraak ge
daan heeft over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis, doet de kamer van 
inbeschuldigingstelling, op het tegen die 
beslissing ingestelde hoger beroep, uit
spraak over de handhaving van de voor
lopige hechtenis op grond van de devolu
tieve kracht van het hoger beroep. 

10 juni 1992 954 

46. - Handhaving - Motivering -
Venvijzing naar een vroeger arrest. 

De handhaving van de voorlopige 
hechtenis wordt naar recht met redenen 
omkleed door het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling, dat, na te 
hebben geoordeeld dat er tegen de ver
dachte ernstige aanwijzingen van schuld 
bestaan, vaststelt dat de in een vroeger 
arrest nader omschreven feitelijke gege
vens, eigen aan de zaak en aan de per
soonlijkheid van de verdachte, nog voor
handen zijn en dat de handhaving van 
de hechtenis derhalve volstrekt noodza
kelijk is voor de openbare veiligheid ge-
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let op de criteria bepaal~ in ar~. ~6, § 1, 
Wet Voorlopige Hechtems 20 J~h 1~90: 
(Art. 22 Wet Voorlopige Hechtems 20 JUh 
1990.) 

10 juni 1992 958 

47. - Handhaving - Redelijke ter
mijn - Begrip. 

Het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling dat de voorlopige 
hechtenis handhaaft op grond dat de re
delijke termijn als bedoeld i~ art. 5.3 
E.V.R.M. niet is overschreden, 1s verant
woord wanneer het wijst op het uitzon
derlijk ingewikkeld karakter van de 
zaak, de gewelddadige ontsnapping . van 
de verdachte, zijn vlucht naar het bmten
land en de ontdekking van nieuwe aan
wijzingen die aanvullende onderzoekin
gen noodzake!ijk hebben gemaakt. 

10 juni 1992 958 

48. - Handhaving - Onderzoek dat 
]anger dan zes maanden duurt - Ver
slag aan de kamer van inbeschuldiging
stelling - Maatregel van inwendige 
aard. 

De niet-nakoming van de bij art. 
136bis Sv. opgelegde verplichting om aan 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
verslag uit te brengen wanneer een on
derzoek !anger dan zes maanden duurt, 
heeft geen enkele sanctie tot gevolg en 
leidt evenmin tot invrijheidstelling van 
de gehechte verdachte. 

10 juni 1992 958 

49. - Handhaving - Art. 6 E. V.R.M 
- Toepassingsgebied. 

Art. 6. E.V.R.M. is in beginsel niet van 
toepassing op de voor de onderzoeksge
rechten gevoerde procedure inzake voor
lopige hechtenis. 

10 juni 1992 958 

50. - Handhaving - Kamer van inbe
schuldigingstelling - Me_df!deling ~~n 
het dossier aan de verded1gmg - WiJze 
van mededeling. 

Noch art. 30 Wet Voorlopige Hechtenis 
20 juli 1990 noch art. 5.4 E.V.R.M. bepa
len dat het dossier aan de verdachte 
moet worden medegedeeld voor de te
rechtzitting van de kamer van inbeschul
digingstelling die uitspraak moet doen 
over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis wanneer hij daarvan overeen
komstig ~rt. 22, tweede lid, van die wet 
inzage heeft kunnen nemen voor ~~ te
rechtzitting van de raadkamer, tenzlJ na
dien nieuwe stukken bij het dossier zijn 
gevoegd. 

10 juni 1992 958 

51. - Handhaving - Kamer van inbe
schuldigingstelling - Motivering - Ver
wijzing naar een vroeger arrest - Wet
tigheid. 

Geen enkele wetsbepaling staat eraan 
in de weg dat de kamer van inbeschuldi
gingstelling, die de handhaving van . ?e 
voorlopige hechtenis beveelt, verwlJSt 
naar de redenen van een of meer eerder 
over de zaak gewezen arresten die zij 
vermeldt, mits zij haar beslissing moti
veert naar het vereis van de wet. 

24 juni 1992 1033 

52. - Handhaving - Art. 5.2 E. V.R.M 
- Toepasselijkheid. 

Art. 5.2 E.V.R.M. heeft betrekking op 
de arrestatie en niet op de latere beslis
singen tot handhaving van de voorlopige 
hechtenis. 

20 juli 1992 

53. - Handhaving - Art. 
- Toepasselijkheid. 

1050 

6 E.V.R.M 

Art. 6 E.V.R.M. is in beginsel niet van 
toepassing op de voor de onderzoeksge
rechten gevoerde procedure inzake voor
lopige hechtenis. 

20 juli 1992 1050 

54. - Handhaving - Mededeling van 
het dossier aan de verdediging 
Rechtsvormen in acht genomen in hager 
beroep - Wettigheid. 

Niet ontvankelijk, bij gemis aan be
lang, is het middel ten betoge dat art. 22, 
derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990 
betreffende de mededeling van het dos
sier aan de verdachte en diens raadsman 
voor de raadkamer is geschonden, wan
neer de door die wetsbepaling voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn gena
men voor de kamer van inbeschuldiging
stelling, die uitspraak moest doen over 
de handhaving van de voorlopige hechte-
nis. 

20 juli 1992 1050 

55. - Handhaving - Arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling -
Voorziening in cassatie - Termijn. 

Het cassatieberoep tegen het arrest 
van het hof van beroep waarbij de voor
lopige hechtenis wordt gehandhaafd 
moet worden ingesteld uiterlijk binnen 
een termijn van vierentwintig uur die 
begint te !open vanaf de dag waarop het 
arrest aan verdachte wordt betekend; 
derhalve laattijdig, behoudens over
macht, is het na het verstrijken van die 
termijn ingestelde cassatieberoep, zelfs 
als eiser zijn voornemen om zich in cas
satie te voorzien, te kennen heeft gege-
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ven binnen de wettelijke termijn, aange
zien de wet aan een dergelijk voornemen 
geen enkel gevolg verbindt. (Art. 31, § 2, 
Wet Voorlopige Hechtenis 20 juli 1990.) 

16 september 1992 1121 

56. - Handhaving - Betekening van 
het bevel tot aanhouding - Vorm. 

Handhaving van de voorlopige hechte
nis van een verdachte kan niet worden 
bevolen, wanneer uit de stukken van de 
rechtspleging niet blijkt dat het bevel tot 
aanhouding binnen vierentwintig uren, 
te rekenen van zijn vrijheidsbeneming, 
aan die verdachte werd betekend over
eenkomstig art. 18, § 1, tweede lid, Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990 door de grif
fier van de onderzoeksrechter, door de 
directeur van een strafinrichting of door 
een agent van de openbare macht. 

7 oktober 1992 1176 

57. - Handhaving -Art. 5.2 E. V.R.M 
- Toepasselijkheid. 

Art. 5.2 E.V.R.M. heeft betrekking op 
de arrestatie en niet op de latere beslis
singen tot handhaving van de voorlopige 
hechtenis. 

14 oktober 1992 1199 

58. - Handhaving - Hoger beroep -
Kamer van inbeschuldigingstelling -
Rechtspleging - Dossier - Mededeling. 

Geen enkele wetsbepaling schrijft voor 
dat het dossier gedurende twee dagen 
v66r de terechtzitting van de kamer van 
inbeschuldigingstelling ter beschikking 
moet worden gehouden van de verdachte 
en diens raadsman. (Art. 30 Wet Voorlo
pige Hechtenis 1990.) 

14 oktober 1992 1199 

59. - Handhaving - Hoger beroep -
Kamer van inbeschuldigingstelling -
Rechtspleging- Dossier- Mededeling 
- Recht van verdediging. 

Het recht van verdediging van een ver
dachte die verschijnt om uitspraak te ho
ren doen over de handhaving van zijn 
voorlopige hechtenis wordt niet geschon
den als het hof van beroep, kamer van 
inbeschuldigingstelling, die verdachte de 
mogelijkheid biedt van zijn dossier inza
ge te nemen door een verdaging toe te 
staan binnen de termijn van art. 30, § 3, 
tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis 
1990. 

14 oktober 1992 1199 

60. - Voorlopige invrijheidstelling -
Arrest houdende weigering uitsluitend 
gegrond op overwegingen van het beroe
pen vonnis - Wettigheid. 

W anneer het arrest het verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling van een ge
hechte beklaagde verwerpt op grond dat 
er tegen hem ernstige aanwijzingen be
staan van schuld « aan de feiten die tot 
de veroordeling hebben geleid, zoals die 
zijn overgenomen door de motivering 
van het beroepen vonnis >>, en zich aldus 
uitsluitend baseert op de overwegingen 
van het vonnis waarover het hof van be
roep uitspraak moest doen ingevolge het 
hoger beroep van de beklaagde en het 
O.M., verantwoordt het niet naar recht 
dat er tegen eiser, op het ogenblijk van 
zijn beslissing, ernstige aanwijzingen 
van schuld bestonden. (Artt. 16, § 5, eer
ste en tweede lid, en 27, § 3, vierde lid, 
Wet Voorlopige Hechtenis 1990.) 

10 november 1992 1290 

61. - Handhaving - Arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling - Ge
volg - Duur - Uitstel op verzoek van 
de verdachte of zijn raadsman. 

De termijn van vijftien dagen geduren
de welke het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling een titel van vrij
heidsbeneming oplevert, wordt geschorst 
tijdens de duur van het uitstel verleend 
op verzoek van de raadsman van de ver
dachte en met akkoord van de verdach
te. (Art. 30, § 4, Wet Voorlopige Hechte
nis.) 

22 december 1992 1465 

HOOFDSTUK IV 
INVRIJHEIDSTELLING 

62. - Voorlopige invrijheidstelling 
Verzoekschrift - Vonnisgerecht - Be
voegdheid. 

Wanneer na een beslissing waarbij de 
beklaagde wordt vrijgesproken van een 
telastlegging en de uitspraak over de an
dere telastleggingen wordt aangehouden, 
aan de correctionele rechtbank een ver
zoek tot voorlopige invrijheidstelling is 
gericht, en die rechtbank verklaart dat 
de zaak, wegens hoger beroep van het 
O.M. tegen die beslissing, niet langer bij 
haar aanhangig is, kan de voorlopige in
vrijheidstelling niet worden verleend dan 
op indiening van een nieuw ver
zoekschrift dat wordt gericht aan de ka
mer belast met correctionele zaken in 
hoger beroep. (Art. 27, § 1, 2°, Wet Voor
lopige Hechtenis 1990.) 

12 februari 1992 545 

63. - Invrijheidstelling Regeling 
van de rechtspleging door de raadkamer 
- Verwijzing van de verdachte naar de 
correctionele rechtbank - Bevoegdheid 
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van de raadkamer t.a. v. vrijheid onder 
voorwaarden en invrijheidstelling onder 
voorwaarden. 

Wanneer de raadkamer, bij het rege
len van de rechtspleging, de verdachte 
naar de correctionele rechtbank verwijst 
wegens een feit dat de toepassing wettigt 
van een invrijheidstelling onder voor
waarden, kan zij bij een gemotiveerde 
beschikking beslissen dat de reeds opge
legde voorwaarden worden gehandhaafd 
of ingetrokken, doch zij heeft de be
voegdheid niet om voor het eerst in dat 
stadium van de procedure de invrijheid
stelling onder voorwaarden te bevelen. 
(Art. 36, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

3 juli 1992 1047 

64. - Invrijheidstelling Regeling 
van de rechtspleging door de raadkamer 
- Verwijzing van de verdachte naar de 
correctionele rechtbank - Uit de be
schikking van de raadkamer volgende in
vrijheidstelling van de verdachte - Ho
ger beroep hiertegen van de procureur 
des Konings - lnvrijheidstelling door de 
correctionele rechtbank. 

Art. 27, § 1, 1°, Wet Voorlopige Hechte
nis, volgens hetwelk de verdachte die 
naar de correctionale rechtbank is ver
wezen de mogelijkheid heeft om « wan
neer geen einde werd gemaakt aan de 
voorlopige hechtenis », bij verzoekschrift, 
aan de correctionele rechtbank waar de 
zaak aanhangig is, zijn voorlopige invrij
heidstelling te vragen, vindt geen toepas
sing wanneer bij het regelen van de 
rechtspleging de naar de correctionele 
rechtban.k verwezen verdachte aange
houden blijft krachtens het hoger beroep 
dat door de procureur des Konings tegen 
de uit de beschikking van de raadkamer 
volgende invrijheidstelling werd aangete
kend. 

3 juli 1992 1048 

65. - Voorlopige invrijheidstelling -
Verzoek - Afwijzing - Hoger beroep -
Bericht aan de raadsman van de ver
dachte - Verzuim - Gevolgen. 

In geval van hager beroep van de ver
dachte tegen het vonnis van de correctio
nele rechtbank dat diens verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling afwijst, kan 
verzuim van het door de griffier aan de 
raadsman van de verdachte te geven be
richt niet tot vernietiging van de rechts
pleging leiden, dan indien daardoor het 
recht van verdediging is geschonden. 
(Art. 30, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis 
1990.) 

30 september 1992 1159 

66. - Voorlopige invrijheidstelling -
Schriftelijke vordering van het O.M -
Mededeling aan de beklaagde. 

De schriftelijke vordering van de pro
cureur-generaal hoeft niet te worden me
degedeeld aan de verdachte of beklaagde 
die hoger beroep instelt tegen het vonnis 
van de correctionele rechtbank dat diens 
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling 
afwijst. (Art. 30, § 3, Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990.) 

30 september 1992 1159 

67. - Voorlopige invrijheidstelling -
Verzoek - Afwijzing - Hoger beroep -
Vernietiging van het vonnis - Gevolgen. 

De vernietiging, door het hof van be
roep, van het vonnis van de correctionele 
rechtbank dat een verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling afwijst heeft niet de 
onwettigheid tot gevolg van het arrest 
dat het hof van beroep heeft gewezen 
buiten de bij art. 27, § 3, Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990 aan de rechtbank opge
legde termijn van vijf dagen. 

30 september 1992 1159 

68. - Voorlopige invrijheidstelling -
Verzoek - Afwijzing - Hoger beroep -
Kritiek op de beschikking tot handha
ving van de hechtenis b1j de verwifzing 
naar de correctionele rechtbank - Taak 
van het hot van beroep - Grenzen. 

Het hof van beroep is, op het beroep 
tegen een vonnis van de correctionele 
rechtbank dat een verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling afwijst, niet verplicht 
uitspraak te doen over de geldigheid van 
de beschikking van de raadkamer waar
bij, bij de verwijzing van de verdachte 
naar de correctionele rechtbank, de 
handhaving van diens voorlopige hechte
nis werd bevolen. (Art. 30, § 1, Wet Voor
lopige Hechtenis 1990.) 

30 september 1992 1159 

69. - Invrijheidstelling Invrijheid-
stelling onder voorwaarden Ver
zoekschrift tot opheffing van de voor
waarden - Handhaving van de voor
waarden - Cassatieberoep - Ontvanke
lijkheid. 

W anneer de verdachte in voorlopige 
vrijheid wordt gesteld na vervulling van 
de voorwaarden die hem krachtens arti
kel 35 Wet Voorlopige Hechtenis werden 
opgelegd, heeft zijn cassatieberoep tegen 
het arrest dat de beslissing van voorlopi
ge invrijheidstelling onder voorwaarden 
bevestigt, geen reden van bestaan. 

27 oktober 1992 1251 
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70. - Voorlopige invrijheidstelling -
Tweede bevel tot aanhouding verleend 
wegens andere feiten - Wettigheid -
Vereisten. 

Art. 28 Wet Voorlopige Hechtenis 1990 
vindt geen toepassing wanneer, in de 
loop van hetzelfde gerechtelijk onder
zoek, na de voorlopige invrijheidstelling 
van de verdachte, een tweede bevel tot 
aanhouding, op grond van andere feiten 
dan die van het eerste bevel, ten laste 
van die verdachte wordt verleend, zelfs 
zo die feiten al eerder bekend waren). 

8 december 1992 1404 

71. - Invrijheidstelling - Verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling - Naar het 
hoi van assisen verwezen beschuldigde 
- Bevoegdheid. 

De voorlopige invrijheidstelling van de 
naar het hof van assisen verwezen be
schuldigde kan worden verleend door de 
kamer van inbeschuldigingstelling, zowel 
vanaf de beschikking tot verwijzing tot 
aan de kennisgeving van het arrest, als, 
wanneer het hof van assisen geen zitting 
houdt, vanaf de kennisgeving van het 
verwijzingsarrest totdat het hof van assi
sen zitting houdt. (Art. 27 Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990.) 

29 december 1992 1470 

HOOFDSTUK V 
BORGSTELLING 

HOOFDSTUK VI 
DOUANE EN ACCIJNZEN 

HOOFDSTUK VII 
ONWETTIGE HECHTENIS 

Afdeling 1. Onwettige. 

Afdeling 2. - Onwerkdadige. 

Afdeling 3. - Schadeloosstelling. 

72. - Onwettige hechtenis - Onwerk
zame - Schadeloosstelling - Wet 13 
maart 1973, art. 28 - Beslissing -
Rechtsmiddel tegen die beslissing. 

Geen wetsbepaling voorziet in de mo
gelijkheid om cassatieberoep in te stel
len tegen de beslissing waarbij de com
missie ad hoc, met toepassing van art. 
28, § 5, wet 13 maart 1973 betreffende de 
vergoeding voor onwerkzame voorlopige 
hechtenis, uitspraak doet over een vorde
ring tot vergoeding wegens onwerkzame 
hechtenis. 

10 april 1992 775 

HOOFDSTUK VIII 
MILITAIRE RECHTSPLEGING 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

73. - Allerlei - Beslissing van het on
derzoeksgerecht - Middel afgeleid uit 
de schending van art. 97 Gw. 

Art. 97 Gw., in zoverre het de motive
ring van de beslissingen betreft, is niet 
van toepassing op de onderzoeksgerech
ten die uitspraak doen inzake voorlopige 
hechtenis. 

28 januari 1992 489 

74. - Allerlei - Art. 6 E. V.R.M -
Art. 14.3 L V.B.P.R. - Beslissingen van 
de onderzoeksgerechten inzake voorlopi
ge hechtenis. 

De bepalingen van de artt. 6 E.V.R.M. 
en 14.3 I.V.B.P.R. zijn niet van toepas
sing op de beslissingen van de onder
zoeksgerechten die uitspraak doen inza
ke voorlopige hechtenis. 

28 januari 1992 489 

75. - Allerlei - Verbod van vrij ver
keer. 

Het hof van beroep, kamer van inbe
schuldigingstelling, heeft zich niet uit te 
spreken over het door de onderzoeks
rechter krachtens art. 20 Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990, uitgevaardigd verbod 
van vrij verkeer, waarop het hoger be
roep van de verdachte geen betrekking 
had. 

17 maart 1992 698 

VOORRECHTEN EN HYPOTHE
KEN 

1. - lnschrijving in het register van 
bewaring der hypotheken - Niet in 
rechte of voor notaris erkende onder
handse akte van verkoop van een onroe
rend goed - Eis tot vernietiging. 

De eis tot vernietiging van de rechten 
voortvloeiend uit een niet in rechte of 
voor notaris erkende onderhandse akte 
tot vaststelling van de verkoop van een 
onroerend goed, moet niet worden inge
schreven in het daartoe bestemd register 
van bewaring der hypotheken. (Artt. 1, 2 
en 3, Hypotheekwet.) 

6 september 1991 8 

2. - Curator van een faillissement
Beheerskosten en honoraria - Aanreke
ning. 

W anneer de curator van een faillisse
ment een goed heeft verkocht waarop 
een bijzonder voorrecht of een hypo-
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theek betrekking heeft, worden de kos
ten en de honoraria van de curator, die 
door de tegeldemaking noodzakelijk zijn 
gemaakt, eerst van de opbrengst van die 
tegeldemaking afgenomen, en niet van 
de hele opbrengst van de tegeldemaking 
van alle activa. (Artt. 17 en 21 Hypo
theekwet.) 

13 september 1991 43 

3. - Handelsvennootschappen VeT-
effening - Beginsel van gelijkheid van 
de schuldeisel's - Dmagwijdte. 

Bij vereffening van een handelsven
nootschap staat het in art. 134 Vennoot
schappenwet vervatte beginsel van ge
lijkheid van de schuldeisers eraan in de 
weg dat schuldeisers wier schuldvorde
ring niet door een bijzonder voorrecht of 
een zakelijke zekerheid is gewaarborgd, 
individuele daden van tenuitvoerlegging 
stellen waardoor afbreuk wordt gedaan 
aan de rechten van de andere schuldei
sers. 

23 januari 1992 465 

4.- Inkomstenbelastingen - Rechten 
en vool'mchten van de Schatkist - Ven
nootschap - Handelsvennootschappen 
- VeTeffening - Wettelijke hypotheek 
- Inschrijving - Art. 326, deJ'de lid, 
W:IB. - Gevolgen. 

Het beslag onder derden dat de ont
vanger van belastingen op grond van de 
artt. 325 en 326, eerste lid, W.I.B., legt op 
de bedragen en waarden die de notaris 
onder zich houdt voor rekening of ten 
bate van een handelsvennootschap in 
vereffening, evenals de inschrijving van 
de wettelijke hypotheek van de Schatkist 
in het bij art. 326, derde lid, van dat wet
hoek bepaalde geval, zijn weliswaar uit 
hun aard bewarende maatregelen, maar 
worden geacht geen uitwerking te heb
ben wanneer zij het normaal verloop van 
de vereffening verstoren en afbreuk 
doen aan de rechten van de samenlopen
de schuldeisers. 

23 januari 1992 465 

5. - Onderaannemer - Werken uitge
voel'd in opdracht van het Wegenfonds 
- Voorrecht van de onderaannemer -
WeTken voo1· rekening van de Staat. 

Uit de bepalingen van art. 2, § 1, eer
ste, tweede en derde lid, van de wet van 
9 aug. 1955 betreffende het Wegenfonds, 
als gew. bij de wet 5 jan. 1977, volgt dat 
de aldaar bedoelde werken aan autosnel
wegen en rijkswegen die in opdracht van 
het Wegenfonds worden uitgevoerd, voor 
rekening van de Staat worden uitge
voerd, zodat de onderaannemer die wer-

ken uitvoert in opdracht van het Wegen
fonds, zich kan beroepen op het voor
recht toegekend bij de wet 3 jan. 1958 
betreffende de cessies en inpandgevin
gen van schuldvorderingen op de Belgi
sche Staat uit hoofde van werken en le
veringen. 

3 april 1992 746 

6. - Vool'rechten - Voorrecht bepaald 
bij art. 19, 3°bis, Hypotheekwet - Slui
ting van ondel'nemingen - Sluitings
fonds - Terugvordering van de werkge
ver - Wernemersbijdragen voor sociale 
zekerheid en bedrijfsvoorheffing. 

Het voorrecht bepaald bij artikel 19, 
3obis, Hypotheekwet strekt zich niet uit 
tot de vordering van het Sluitingsfonds 
tot terugbetaling door de werkgever van 
de werknemersbijdragen voor sociale ze
kerheid en de bedrijfsvoorheffing welke 
deze had dienen in te houden op het 
loon dat het Fonds in de plaats van de 
werkgever aan de werknemers heeft be
taald. (Art. 8, eerste lid, Sluitingsfonds
wet 1967.) 

5 oktober 1992 1164 

7.- Pand- Handelszaak- Warrant 
- Pandhoudende schuldeiser met voor
recht op een handelszaak - Warrant
lwuder - Voorrechten - Samenloop -
Rang. 

Bij samenloop tussen het voorrecht 
van de pandhoudende schuldeiser op de 
handelszaak en het voorrecht van de 
warranthouder, geldt de regel dat het 
oudste voorrecht voorrang heeft. 

19 november 1992 1330 

8. - Faillietverklaring van de werkge
ver- Bevoorrechte schuldvordering van 
de werlmemer - Loon - DTaagwijdte. 

Na faillietverklaring van de werkgever 
o.a. heeft de krachtens art. 19, eerste 
lid, 3obis, Hypotheekwet bevoorrechte 
schuldvordering betrekking op het netto
loon van de werknemer. 

23 november 1992 1339 

VOORZIENING IN CASSATIE 

HOOFDSTUK I. - (Inleiding) Alge.mene 
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. 
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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. 
§ 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 III. - Burgerlijke zaken 
Afdeling 1. - Personen door of tegen 

wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

§ 1. Eisers en verweerders. 
§ 2. Gevolgen van niet-ontvankelijk

heid t.a.v. een partij. 
Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe-

roep en betekening. 

§ 1. Duur, begin en einde. 
§ 2. Voorbarig cassatieberoep. 
§ 3. Beslissingen onmiddellijk 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. 
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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. 

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 - Hof van assisen - Cassatiebe
roep tegen het veroordelend arrest -
Draagwijdte. 

De beschuldigde die zich enkel in cas
satie heeft voorzien tegen het door een 
hof van assisen tegen hem uitgesproken 
veroordelend arrest, kan zich beroepen 
op de onwettigheid van een op tussenge
schil gewezen arrest, voor zover die on
wettigheid het eindarrest ongeldig kan 
maken. (Impliciet.) 

29 januari 1992 494 

2. - Algemene begrippen Voorzie-
ning tegen een weigering een prejudi
ciiile vraag aan het Arbitragehof te stel
Jen - Geen middel tegen de beslissing 
die het gevolg van de weigering is. 

Niet ontvankelijk in een zaak waarin 
geen middel ambtshalve kan worden op
geworpen, is het cassatieberoep waarbij 
alleen wordt opgekomen tegen de weige
ring een prejudiciiHe vraag aan het Arbi
tragehof te stellen en geen middel wordt 
aangevoerd tegen de beslissing die het 
gevolg van de weigering is. (Art. 29, § 2, 
Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

17 februari 1992 574 

3. - Algemene begrippen - Voorzie
ning tegen een weigering een prejudi
ciele vraag aan het Hof te stellen -
Geen middel tegen de beslissing die het 
gevolg van de weigering is. 

Niet ontvankelijk is een zaak waarin 
geen middel ambtshalve kan worden op
geworpen, is het cassatieberoep waarbij 
alleen wordt opgekomen tegen de weige
ring een prejudiciele vraag aan het Arbi
tragehof te stellen en geen middel wordt 
aangevoerd tegen de beslissing die het 
gevolg van de weigering is. (Art. 29, § 2, 
Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

16 maart 1992 692 

4. - Algemene begrippen - Rechts
bijstand - Personen door wie cassatie
beroep kan worden ingesteld. 

Alleen 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.) 

13 oktober 1992 1196 
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HOOFDSTUK II 
BELASTINGZAKEN 

Aideling 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. 

5. - Belastingzaken - Termijnen van 
cassatieberoep en betekening - Duur, 
begin en einde - Gemeentebelasting -
Beslissing van de bestendige deputatie 
- Termijn voor de afgifte van het ver
zoekschrift tot cassatie op de provinciale 
griffie. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
tegen een beslissing van de bestendige 
deputatie van een provincieraad inzake 
gemeentebelastingen, op een vordering 
waarvan de waarde geen 10.000 frank be
draagt, als het verzoekschrift tot het Hof 
van Cassatie op de provinciale griffie is 
ontvangen na het verstrijken van de ter
mijn van drie maanden, te rekenen van 
de door de provinciegriffier bij een ter 
post aangetekend schrijven gedane ken
nisgeving van de beslissing van de be
stendige deputatie. (Art. 7, tweede lid, 
wet 23 dec. 1986; art. 289, tweede lid, 
W.I.B.) 

17 september 1992 1122 
§ 2. Voorbarig cassatieberoep. 

§ 3. Beslissingen onmiddellijk vatbaar 
voor cassatieberoep. 

6. - Belastingzaken - Termijnen van 
cassatieberoep en betekening - Beslis
singen onmiddellijk vatbaar voor cassa
tieberoep - Definitieve beslissing over 
een punt van het geschil zeli 

Wanneer de appelrechters definitief 
uitspraak hebben gedaan over een punt 
van het geschil zelf, is die beslissing on
middellijk vatbaar voor cassatieberoep. 

29 mei 1992 919 
Afdeling 3. - Vormen. 

§ 1. Vorm van het cassatieberoep en 
vermeldingen. 

7. - Belastingzaken - Vormen -
Provinciebelastingen - Beslissing van 
de bestendige deputatie. 

Cassatieberoep tegen een beslissing 
waarbij de bestendige deputatie van een 

provincieraad inzake provinciebelastin
gen uitspraak heeft gedaan op een vor
dering waarvan de waarde geen 10.000 
frank bedraagt, moet, op straffe van ver
val, worden ingesteld door afgifte ter 
griffie van de provincie, van een tot het 
Hof van Cassatie gericht en vooraf bete
kend verzoekschrift, alsmede van het ex
ploot van betekening, binnen drie maan
den te rekenen van de door de provincie
griffier bij een ter post aangetekend 
schrijven gedane kennisgeving van de 
beslissing van de bestendige deputatie. 
(Art. 7, tweede lid, wet van 23 dec. 1986.) 

10 oktober 1991 140 

8. - Belastingzaken - Vorm van het 
cassatieberoep en vermeldingen - Pro
vincie- en plaatselijke belastingen. 

Inzake provincie- en plaatselijke belas
tingen moet in het cassatieberoep, op 
straffe van nietigheid, de opgave voorko
men van de wetsbepalingen die door de 
bestreden beslissing zouden zijn ge
schonden. (Art. 289, eerste lid, W.I.B.; art. 
7, tweede lid, wet van 23 dec. 1986.) 

14 mei 1992 860 

9. - Belastingzaken - Vorm van het 
cassatieberoep en vermeldingen - In
komstenbelastingen. 

Inzake irikomstenbelastingen moet in 
het cassatieberoep, op straffe van nietig
heid, de opgave voorkomen van de wets
bepalingen die door de bestreden beslis
sing zouden zijn geschonden. (Art. 289 
W.I.B.) 

14 mei 1992 862 

§ 2. Vorm en termijn van betekening 
en/of neerlegging. 

10. - Belastingzaken - Vormen -
Vorm en termijn van betekening en 
neerlegging - Provinciebelastingen -
Beslissing van de bestendige deputatie. 

Cassatieberoep tegen een beslissing, 
waarbij de bestendige deputatie van een 
provincieraad inzake provinciebelastin
gen uitspraak doet op een vordering 
waarvan de waarde geen 10.000 fr. be~ 
draagt, moet op straffe van verval wor
den ingesteld door afgifte ter griffie van 
de provincie van een tot het Hof van 
Cassatie gericht en vooraf betekend ver
zoekschrift, alsmede van het exploot van 
betekening, binnen drie maanden te re
kenen van de door de provinciegriffier 
bij een ter post aangetekend schrijven 
gedane kennisgeving van de beslissing 
van de bestendige deputatie. (Art. 7, 
tweede lid, wet 23 dec. 1986.) 

12 juni 1992 971 
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§ 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. 

11. - Belastingzaken - Vormen -
Taal- Gemeentebelasting- Beslissing 
van de bestendige deputatie van de pro
vincieraad - Voorziening in een andere 
taal dan de bestreden beslissing. 

Niet ontvankelijk is de in het Frans 
gestelde voorziening tegen een in het 
Nederlands gewezen beslissing va?- ~e 
bestendige deputatie van de provmcle
raad inzake gemeentebelasting. (Art. 27 
Taalwet Gerechtszaken.) 

18 oktober 1991 166 
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 

cassatieberoep. 

§ 1. Algemeen, beslissingen uit . hun 
aard niet vatbaar voor cassahebe
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. 

12. - Burgerlijke zaken - Personen 
door of tegen wier cassatieberoep kan 
worden ingesteld - Eisers - Voorzie
ning ingesteld door de ouders als beheer
ders over de persoon en de goederen van 
hun minderjarig kind - Kind meerder
jarig op het ogenblik dat de voorziening 
wordt ingesteld. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
uit naam van een minderjarig kind door 
zijn ouders als beheerders over de per
soon in de goederen van hun kind is in
gesteld, als het kind meerderjarig is op 
het ogenblik dat de voorziening wordt in
gesteld; een volmacht die achteraf door 

het kind is gegeven aan zijn ouders om 
hem vanaf zijn meerderjarigheid ter za
ke verder te vertegenwoordigen, vermag 
zulks niet te verhelpen. 

13 september 1991 50 

13. - Burgerlijke zaken Personen 
door of tegen wie cassatieberoep kan 
worden ingesteld - Eisers - Vereniging 
met rechtspersoonlijkheid - Vertegen
woordiging doOI' het bevoegde orgaan. 

De voorziening tegen een beslissing 
die een vordering tot ontkentenis van 
een door een vereniging verrichte pro
ceshandeling gegrond verklaart op grond 
dat bepaalde beheerders die vereniging 
niet konden vertegenwoordigen, kan 
worden ingesteld door die vereniging, 
vertegenwoordigd door diezelfde beheer
ders. 

28 oktober 1991 195 

§ 2. Gevolgen van niet-ontvankelijk
heid t.a.v. een partij. 

14. - Burgeriljke zaken - Personen 
door of tegen wie cassatieberoep kan 
worden ingesteld - Rechtsopvolging van 
de Staat door de gemeenschappen en ge
westen - Instelling van de voorziening 
- Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is de voorziening in 
cassatie, gericht tegen de Belgische 
Staat, inzake onderwijsaangelegenheden 
sedert 1 jan. 1989, nu de gemeenschap
pen de rechten en verp!ichtingen van de 
Staat die voortkomen uit de hangende 
procedures, hebben overgenomen. 

19 juni 1992 999 
Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe-

roep en betekening. 

§ 1. Duur, begin en einde. 

§ 2. Voorbarig cassatieberoep. 

15. - Burgerlijke zaken - Termijn 
van cassatieberoep - Voorbarig cassa
tieberoep - Beslissing alvorens recht te 
doen - Beslissing waarbij de onmoge
lifkheid voor samenvoeging van zaken 
wordt vastgesteld. 

Niet ontvankelijk is de voor de eindbe
slissing ingestelde voorziening tegen de 
beslissing alvorens recht te doen dat een 
zaak die op de rol van de zitting van een 
kamer is geplaatst, niet kan gevoegd wor
den met een zaak die niet op de rol voor 
de zitting van die kamer is geplaatst. 

22 november 1991 260 
§ 3. Beslissingen onmiddellijk vatbaar 

voor cassatieberoep. 
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Afdeling 3. - Vormen. 

§ 1. Vorm van het cassatieberoep en 
vermeldingen. 

§ 2. Vorm en termijn van betekening 
en/of neerlegging. 

16. - Burgerlijke zaken - Vorm -
Betekening - Keuze van woonplaats in 
de akte van betekening van de beslis
sing. 

De voorziening in cassatie wordt gel
dig betekend aan de woonplaats die ge
kozen is in de akte van betekening van 
de bestreden beslissing. (Art. 1079 
Ger.W.) 

12 december 1991 340 
§ 3. Vorm en termijn voor memories 

en stukken. 

17.- Burgerlijke zaken- Vormen -
Vorm en termijn voor memories en stuk
ken - Neerlegging van memories -
Door de verweerder ingestelde vordering 
tot bindendverklaring van het arrest -
Memorie van antwoord van de opgez·oe
pen partij - Termijn. 

Wanneer in burgerlijke zaken de ver
weerder in cassatie een vordering tot 
bindendverklaring van het arrest tegen 
een andere partij instelt, beschikt die an
dere partij om haar antwoord ter griffie 
in te dienen, op straffe van uitsluiting, 
over drie maanden, te rekenen van de 
dag waarop de oproeping tot bindendver
klaring van het arrest is betekend. (Art. 
1093, eerste lid, Ger.W.) 

6 april 1992 760 
§ 4. Te voegen stukken (bij cassatiebe

roep of memorie). 

§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk
heid. 

18. - Burgerlijke zaken - Vorm van 
het cassatieberoep - Grand van niet
ontvankelijkheid - Recht van de eiser 
om in de tot staving van het cassatiebe
roep ingediende memorie eventuele be
zwaren over de ontvankelijkheid van het 
beroep te betwisten. 

De eiser heeft het recht in de memorie 
tot staving van zijn cassatieberoep de 
eventuele bezwaren over de ontvanke
lijkheid van dat beroep te betwisten. 
(Impliciet.) 

18 juni 1992 988 

19. - Burgerlijke zaken - Vorm -
Grand van niet-ontvankelijkheid - Geen 
aanvoering van een middel. 

In burgerlijke zaken is niet ontvanke
lijk het cassatieberoep tot staving waar-

van de eiser geen middel aanvoert. (Art. 
1080 Ger.W.) 

18 juni 1992 995 

20. - Burgerlijke zaken - Vormen -
Gronden van niet-ontvankelijkheid -
Vermelding van de naam van de ver
weerder - Verschrijving. 

De verschrijving bij de vermelding van 
de naam van de verweerder heeft niet 
tot gevolg dat de voorziening niet ont
vankelijk is, wanneer de gedingstukken 
de identificatie van de verweerder moge
lijk maken. 

8 oktober 1992 1182 
§ 6. Onsplitsbare zaken. 

§ 9. Allerlei. 

Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. 

§ 1. Algemeen, beslissingen uit hun 
aard niet vatbaar voor cassatiebe
roep. 

21. - Burgerlijke zaken - Beslissin
gen vatbaar voor cassatieberoep - Von
nis van de vrederechter - Arrondisse
ment Brussel - Wijziging van procestaal 
- Beslissing in laatste aanleg gewezen. 

Ontvankelijk is een in burgerlijke za
ken regelmatig ingediend cassatieberoep 
tegen een vonnis van een vrederechter 
van het arrondissement Brussel over een 
aanvraag van de verweerder tot wijzi
ging van de taal van de rechtspleging. 
(Impliciet.) (Art. 4, § 2, tweede lid, Taal
wet Gerechtszaken.) 

3 oktober 1991 117 

22. - Burgerlijke zaken - Beslissin
gen vatbaar voor cassatieberoep - We
ren van conclusie uit het debat - Ont
vankelijkheid van de voorziening v66r de 
eindbeslissing. 

Ontvankelijk is de v66r de eindbeslis
sing ingestelde voorziening tegen een be
slissing die een door een partij v66r het 
sluiten van de debatten ter griffie neer
gelegde en terzelfder tijd aan de tegen
partij of haar advocaat gezonden conclu
sie uit het debat weert. 

22 november 1991 260 
§ 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. 
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HOOFDSTUK IV 
DIENSTPLICHTZAKEN 

Afdeling 1. - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

Afdeling 3. - Vormen. 

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. 

23. - Strafzaken - Eisers - Strafvor
dering - Beklaagde - Veroordelend ar
rest - Bevel tot onmiddellijke aanhou
ding - Ontvankellj1rheid - Vereisten. 

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. 1966; art. 33, § 2, Wet Voorlopige 
Hechtenis.) 

5 mei 1992 837 

24. - Strafzaken - Eisers - Strafvor
dering - Veroordelend arrest - Bevel 
tot onmiddellijke aanhouding - Ontvan
kelijkheidsvoorwaarden. 

Het cassatieberoep van de beklaagde 
tegen het arrest waarbij hij tot een vrij
heidsstraf is veroordeeld en waarbij zijn 
onmiddellijke aanhouding wordt bevolen, 
is niet ontvankelijk als niet blijkt dat de 
beklaagde zich werkelijk in hechtenis 
bevond op het ogenblik dat hij het cassa
tieberoep instelde. (Art. 421 Sv.; art. 2 
wet 10 feb. 1866.) 

8 december 1992 1400 
§ 2. Openbaar ministerie en vervolgen

de partij. 

25. - Strafzaken - Eisers en ver
weerders - Strafvordering - Openbaar 
ministerie - Draagwijdte van zijn cassa
tieberoep - Beperking. 

De regel volgens welke het Hof, op het 
cassatieberoep van het O.M. in strafza
ken, kennis neemt van aile onwettighe-

den van het bestreden arrest of vonnis, 
staat niet in de weg dat het O.M. zijn 
cassatieberoep vermag te beperken en 
aan het Hof enkel de kennisneming op
draagt van een telastlegging waarvoor de 
feitenrechter een afzonderlijke straf 
heeft uitgesproken. (Impliciet.) 

22 januari 1992 462 
§ 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. 

26. - Strafzaken - Eisers en ver
weerders - Burgerlijke rechtsvordering 
- Gemeenschap en gewest - Waals Ge
west. 

Ingevolge de artt. 3 en 82 bijzondere 
wet tot hervorming der instellingen van 
8 aug. 1980, heeft het Waals Gewest en 
niet de W aalse Gewestexecutieve rechts
persoonlijkheid en kan aileen dat Ge
west en niet die Executieve in rechte op
treden; derhalve is niet ontvankelijk 
het cassatieberoep, dat ingesteld wordt 
door een namens de W aalse Gewestexe
cutieve gedane verklaring. 

17 juni 1992 984 
Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe

roep en van betekening. 

Onderafdeling 1. - Strafvordering. 

§ 1. Duur, begin en einde. 

27. - Strafzaken - Termijnen van 
cassatieberoep Strafvordering 
Handhaving van de voorlopige hechtenis 
- Arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling. 

Cassatieberoep tegen het arrest van 
het hof van beroep tot handhaving van 
de voorlopige hechtenis moet worden in
gesteld uiterlijk binnen een termijn van 
vierentwintig uur die begint te !open 
vanaf de dag waarop het arrest aan de 
verdachte wordt betekend. (Art. 31, § 2, 
Wet Voorlopige Hechtenis 1990.) 

30 oktober 1991 201 
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28. - Strafzaken - Termijn van cas
satieberoep - Duur - Voorlopige hech
tenis. 

De bij art. 31 Wet Voorlopige Hechte
nis 1990 bepaalde termijn om cassatiebe
roep in te stellen, geldt voor het geheel 
van de bestreden beslissing. 

17 december 1991 352 

29. - Strafzaken - 'l'ermijn - Duur, 
begin en einde - Strafvordering -
Voorziening van de beldaagde tegen een 
vonnis in hager bez·oep gewezen dat zijn 
verzet ongedaan verlrlaart - Termijn 
van vijftien dagen ingaande 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 die ingaat na de beteke
ning van het in hoger beroep gewezen 
vonnis waarbij het verzet ongedaan 
wordt verklaard, ook al is de betekening 
niet aan de beklaagde in persoon ge
daan. 

14 januari 1992 426 

30. - Strafzaken - Termijn - Straf
vordering - Duur - Beschikking van 
de raadkamer tot regeling van de recllts
pleging - Voorziening van de beklaagde 
na de eindbeslissing. 

De voorzlening in cassatie die de be
klaagde tegen de beschikking van de 
raadkamer die hem naar de correctione
le rechtbank heeft verwezen, heeft inge
steld meer dan vijftien vrije dagen na de 
op tegenspraak gewezen eindbeslissing, 
is laattijdig en mitsdien niet ontvanke
lijk. (Artt. 373 en 416 Sv.) 

25 februari 1992 601 

31. - Strafzaken - Termijnen van 
cassatieberoep - Voorlopige hec.htenis 
- Handhaving - Arrest van de kamer 
van inbesch uldigingstelling. 

Het cassatieberoep tegen het arrest 
van het hof van beroep waarbij de voor
lopige hechtenis wordt gehandhaafd 
moet worden ingesteld uiterlijk binnen 
een termijn van vierentwintig uur die 
begint te lopen vanaf de dag waarop het 
arrest aan verdachte wordt betekent; 
derhalve laattijdig, behoudens over
macht, is het na het verstrijken van die 
termijn ingestelde cassatieberoep, zelfs 
als eiser zijn voornemen om zich in cas
satie te voorzien te kennen heeft gege
ven binnen de wettelijke termijn, aange
zien de wet aan een dergelijk voornemen 
geen enkel gevolg verbindt. (Art. 31, § 2, 
Wet Voorlopige Hechtenis 20 juli 1990.) 

16 september 1992 1121 

32. - Strafzaken - Termijn van cas
satieberoep - Vreemdelingen - Vrij
heidsberoving. 

Wanneer een vreemdeling die het 
voorwerp is van een maatregel van vrij
heidsberoving, zich in cassatie voorziet 
tegen het arrest dat die maatregel hand
haaft, gelden ten aanzien van dat cassa
tieberoep, ook na de inwerkingtreding 
van de nieuwe wetsbepalingen betreffen
de de voorlopige hechtenis, de bepalin
gen van het Wetboek van Strafvordering; 
derhalve is niet vereist dat het cassatie
beroep wordt ingesteld binnen vieren
twintig uur, te rekenen van de beteke
ning van het bestreden arrest. (Art. 373 
Sv.; art. 72 Vreemdelingenwet, art. 31 
Wet Voorlopige Hechtenis 1990.) 

9 december 1992 1408 
§ 2. Voorbarig cassatieberoep (geen 

eindbeslissing). 

33. - Strafzaken - Termijnen -
Strafvordering - Beschikking tot verwij
zing naar de correctionele rechtbank -
Verzet van de verdachte - Arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling -
Voorziening - Ontvankelijkheid - Ver
eisten. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
tegen het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling houdende niet-ont
vankelijkverklaring van het verzet van 
de verdachte tegen de beschikking van 
de raadkamer die, zonder over haar be
voegdheid uitspraak te doen, de verdach
te naar de correctionele rechtbank ver
wijst. 

11 september 1991 29 

34. - Strafzaken - Termijnen van 
cassatieberoep Strafvordering 
Voorbarig cassatieberoep - Arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling die 
het hager beroep van het O.M tegen een 
beschikking betreffende de afgifte van 
afschriften van het dossier gegrond ver
klaart - Geen uitspraak over een be
voegdheidsgeschil - V66r de eindbeslis
sing ingesteld cassatieberoep. 

Niet ontvankelijk is het v66r de eind
beslissing door medeverdachten ingestel
de cassatieberoep tegen een arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
dat, zonder uitspraak te doen over een 
geschil inzake bevoegdheid, het hager 
beroep ontvankelijk en gegrond ver
klaart dat het O.M. heeft ingesteld tegen 
een beschikking van de raadkamer 
waarbij wordt beslist dat, benevens het 
dossier van de zaak, twee volledige af
schriften van het dossier gedurende twee 
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werkdagen voor elke nieuwe verschij
ning van de medeverdachten voor de 
raadkamer op de griffie van de recht
bank ter beschikking zullen worden ge
houden van de voorlopig gehechte mede
verdachten en van hun raadslieden. (Art. 
416 Sv.) 

13 mei 1992 854 

35. - Strafzaken - Termijnen van 
cassatieberoep Strafvordering 
Voorbarig cassatieberoep (geen eindbe
slissing) - Beschikking van de raadka
mer - Verwijzing van een verdachte 
naar de correctionele rechtbank. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat de beklaagde v66r de eindbeslissing 
instelt tegen een in laatste aanleg gewe
zen beschikking van de raadkamer waar
bij hij naar de correctionele rechtbank 
wordt verwezen. (Art. 416 Sv.) 

17 augustus 1992 1058 

36. - Strafzaken - Termijnen van 
cassatieberoep Strafvordering 
Voorbarig cassatieberoep - Arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
waarbij de verdachte verwezen wordt 
naar de correctionele rechtbank van een 
ander rechtsgebied - Voorziening v66r 
de eindbeslissing. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat door de verdachte v66r de eindbeslis
sing is ingesteld tegen een arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling waar
bij hij naar de correctionele rechtbank 
van een ander rechtsgebied verwezen 
wordt, aangezien zodanige beslissing 
geen uitspraak doet over een geschil in
zake bevoegdheid in de zin van art. 416 
Sv. 

21 oktober 1992 1227 
§ 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. 

37. - Strafzaken - Termijn van cas
satieberoep - Burgerlijke rechtsvorde
ring - Begin - Bij verstek verool'deel
de beklaagde - Buiten het geding 
gestelde vel'zekel'aar - Voorziening van 
de bul'gerlijke pal'tij - Ontvankelijk
heid. 

W anneer een arrest de beklaagde bij 
verstek heeft veroordeeld en op tegen-

spraak heeft bevolen dat diens vrijwillig 
tussengekomen verzekeraar buiten het 
geding zou worden gesteld, kan de bur
gerlijke partij zich onmiddellijk ter 
laatstgenoemde beslissing in cassatie 
voorzien, ook al is de gewone verzetter
mijn waarover de beklaagde beschikt, 
nog niet verstreken. 

24 juni 1992 1027 

§ 12. Voorbarig cassatieberoep. 

§ 13. Eindbeslissing. 

38. - Strafzaken - Termijnen vool' 
cassatieberoep - Burgerlijke rechtsvol'
dering - Eindbeslissing - Beslissing 
waarbij aan de burgel'iijke partij alles 
wordt toegekend wat zij vol'derde en de 
zaak naar de eerste z·echter wol'dt verwe
zen - Middel waal'in voor het Hof uit
drukkelijk de vraag wordt opgeworpen 
naar het al dan niet definitief kamkter 
van de bestl'eden beslissing - Gevolg. 

W anneer in een mid del voor het Hof 
uitdrukkelijk de vraag wordt opgewor
pen over het al dan niet definitief karak
ter van een beslissing van het hof van 
beroep waarbij de beklaagde wordt ver
oordeeld om aan de burgerlijke partij 
een frank te betalen, bij voorraad op een 
vordering die op een boger bedrag is ge
raamd en aldus aan die partij alles 
wordt wordt toegekend wat zij vorderde, 
beslist het Hof dat, nu het hof van be
roep zijn rechtsmacht volledig heeft uit
geoefend, de bestreden beslissing een 
eindbeslissing is in de zin van art. 416 
Sv., ook al omschrijft het de toegekende 
geldsom als << provisioneel ,, en verwijst 
het de zaak naar de correctionele recht
bank << voor uitspraak over de overige 
punten van de vordering van de burger
lij ke partij ». 

2 december 1992 1379 
§ 14. Geen eindbeslissing, maar on

middellijk vatbaar voor cassatie. 

§ 15. Geschil inzake bevoegdheid. 

Afdeling 3. - Vormen. 

§ 1. Vorm van het cassatieberoep en 
vermeldingen. 

39. - Vol'men - Vorm van het cassa
tieberoep - Strafzaken - Bescherming 
van de maatschappij - Voorziening in 
cassatie bij brief ingesteld. 

Een voorziening in cassatie geformu
leerd bij brief gericht aan het Hof van 
Cassatie is niet ontvankelijk. 

29 oktober 1991 201 
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40. - Strafzaken - Vormen - Cassa
tieberoep van het Bestuur van Finan
ciiJn, vervolgende partij - Geen beteke
ning- Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van het Bestuur van Financien, vervol
gende partij, wanneer uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat dit cassatieberoep aan de 
partij tegen wie het is gericht, werd be
tekend. 

3 december 1991 303 

41. - Strafzaken - Vozmen - Ver
klaring van voorziening. 

De verklaring van beroep in cassatie 
wordt gedaan op de griffie van het 
rechtscollege dat de bestreden beslissing 
heeft gewezen; die rechtsvorm is sub
stantieel en kan door geen andere wor
den vervangen. (Art. 417 Sv.) 

11 december 1991 329 

42. - Strafzaken - Vorm van het cas
satieberoep - Verzoekschrift - Uitbrei
ding van het cassatieberoep - Ontvan
kelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat bij verzoekschrift wordt uitgebreid 
tot een arrest waarvan geen sprake is in 
de akte van voorziening. 

19 februari 1992 579 
§ 2. Vorm en termijn van betekening 

en/of neerlegging. 

43. - Strafzaken - Vormen - Bete
kening - Tegen de verzekeraar ingestel
de vordering tot tussenkomst en bin
dendverklaring - Cassatieverklaring -
Cassatieberoep van de beklaagde. 

Het cassatieberoep van de beklaagde 
tegen de beslissing over de door hem te
gen de verzekeraar ingestelde vordering 
tot tussenkomst en bindendverklaring 
van het vonnis is niet ontvankelijk als 
het niet is betekend aan de partij tegen 
wie het is gericht (art. 418 Sv.). 

1 oktober 1991 113 

44. ·- Strafzaken - Vormen - Vorm 
van de ··betekening - Bewijs. 

Bij zijn toetsing of de bij art. 418 Sv. 
vereiste betekening van het cassatiebe
roep aan de partij tegen wie het gericht 
is, werd gedaan, slaat het Hof geen acht 
op een eenvoudige fotokopie van het ex
picot. 

1 oktober 1991 113 

45. - Strafzaken - Vormen - Ter
mijn van betekening - Voorziening van 
de burgerlijke partij - Termijn van art. 
418 Sv. 

De termijn van drie dagen, bepaald bij 
art. 418 Sv. voor de betekening van het 
cassatieberoep aan de partij tegen wie 
het is gericht, is niet op straffe van nie
tigheid voorgeschreven. 

17 december 1991 350 

46. - Strafzaken - Vormen Vorm 
van betekening - Burgerlijke rechtsvor
dering - Betekening in het buitenland. 

De betekening van de voorziening in 
cassatie door de burgerlijke partij aan 
de in het buitenland verblijvende ver
weerder kan niet geschieden met toepas
sing van het Verdrag van 15 nov. 1965 in
zake de betekening en de kennisgeving 
in het buitenland van gerechtelijke en 
buitengerechtelijke stukken in burger
lijke zaken en in handelszaken, maar 
dient te gebeuren overeenkomstig art. 
40 Ger.W. 

30 juni 1992 1046 
§ 3. Vorm en termijn voor memories 

en stukken. 

47. - Strafzaken - Vorm - Memorie 
tot staving van de voorziening - Onlees
bare handtekening. 

Het Hof slaat geen acht op een tot sta
ving van de voorziening ingediende me
marie, als deze vermeldt dat ze in op
dracht van een advocaat is opgesteld 
doch ondertekend is met een onleesbare 
handtekening, zonder vermelding van de 
naam en hoedanigheid van de onderteke-
naar. 

2 januari 1992 384 

48. - Vormen - Strafzaken - Fax
post. 

Het Hof van Cassatie slaat geen acht 
op een per faxpost ingekomen stuk, dat 
slechts een facsimile van een handteke
ning draagt. 

25 maart 1992 719 

49. - Strafzaken - Vormen - Vorm 
en termijn voor memories en stukken -
Neerlegging ter griffie. 

Het Hof slaat geen acht op de memo
rie die namens de eiser ter griffie van 
het Hof werd neergelegd buiten de uren 
tijdens welke de griffie voor het publiek 
toegankelijk moet zijn. 

7 april 1992 768 
§ 4. Te voegen stukken (bij cassatiebe

roep of memorie). 

§ 5. Gronden van niet-ontvankelijk
heid. 

50. - Strafzaken - Vormen - Gran
den van niet-ontvankelijkheid - Cassa-
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tieberoep van het O.M - Geen beteke
ning. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van het O.M. tegen een arrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling wanneer 
niet blijkt dat de voorziening betekend 
werd aan de partij tegen wie ze is ge
richt. (Art. 418 Sv.) 

17 augustus 1992 1051 

§ 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. 

51. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde
ring - Algemeen, beslissingen uit hun 
aard niet vatbaar voor cassatieberoep. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
tegen de beslissingen van de raadkamer 
waarbij wordt bevolen dat de stukken 
van het onderzoek, met inbegrip van de 
staat van overtuigingsstukken en van de 
processen-verbaal waarbij het bestaan 
van de aan eiser ten laste gelegde misda
den wordt vastgesteld, door de procureur 
des Konings onverwijld dienen te wor
den toegestuurd aan de procureur-gene
raal en een beschikking tot gevangenne
ming wordt verleend, nu die beslissingen 
krachtens de wet onderworpen zijn aan 
de controle van het hof van beroep waar
onder de raadkamer ressorteert. (Artt. 
221 tot 239 Sv.) 

3 september 1991 3 

52. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Verdaging 
- Onderscheid. 

Niet vatbaar voor cassatieberoep is de 
beslissing waarbij een rechtscollege, zon
der uitspraak te doen over een geschil, 
zich ertoe beperkt de zaak naar een late
re datum te verdagen; na de eindbeslis
sing staat daarentegen cassatieberoep 
wel open tegen de beslissing die in laat
ste aanleg uitspraak doet over een ver
zoek om verdaging waartegen een partij 
zich had verzet. (Artt. 407 en 413 Sv. Im
pliciet.) 

11 december 1991 329 

53. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Beschikking 
van toewijzing. 

Cassatieberoep staat niet open tegen 
de beschikking van de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg die, recht
doende op de vordering van het O.M. 
welke gegrond was op « de goede afdoe
ning van de zaken en de behoeften van 
de dienst "• een zaak toewijst aan een 
correctionele kamer van die rechtbank, 
terwijl zij voordien aan een andere ka
mer was toegewezen. 

11 december 1991 329 

54. - Strafzaken - Beslissingen niet 
vatbaar voor cassatieberoep - Commis
sie tot bescherming van de maatschappij 
- Gei'nterneerde - Verzoek tot beperk
te invrijheidstelling - Afwijzing. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van een gei:nterneerde tegen de beslis
sing van de commissie tot bescherming 
van de maatschappij over een verzoek 
betreffende de wijze van tenuitvoerleg
ging van de internering, zoals een ver
zoek tot beperkte invrijheidstelling. 

16 december 1992 1443 

§ 2. Beslissingen in feite en in rechte. 

§ 3. Beslissingen waartegen reeds cas-
satieberoep is ingesteld. 

55. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Beslissingen 
waartegen reeds cassatieberoep is inge
steld. 

De regel dat na cassatieberoep geen 
nieuw cassatieberoep mogelijk is, geldt 
evenzeer als het tweede cassatieberoep 
wordt ingesteld v66r het eerste is ver
worpen. 

2 juni 1992 934 

§ 4. Gemis aan belang of bestaansre
den. 

56. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde
ring - Gemis aan bestaansreden - Ver
werping van de voorziening tegen de 
veroordelende beslissing - Cassatiebe
roep tegen het bevel tot onmiddellijke 
aanhouding. 

W anneer het cassatieberoep tegen een 
veroordelend arrest wordt verworpen, 
heeft de voorziening tegen het bevel tot 
onmiddellijke aanhouding geen reden 
van bestaan meer. 

8 december 1992 1400 
Onderafdeling 2. - Burgerlijke rechts

vordering. 

§ 11. Algemeen. 

§ 12. Beklaagde. 
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§ 13. Openbaar ministerie. 

§ 14. Burgerlijke partij. 

§ 15. Tussenkomende partij. 

§ 16. Andere partijen. 

Afdeling 5. - Afstand. 

§ 1. Strafvordering. 

57. - Strafzaken - Afstand - Vorm. 
Het Hof van Cassatie slaat geen acht 

op een ter griffie van het Hof per fax
post ingekomen afstand. 

19 februari 1992 580 

58. - Strafzaken - Afstand - Straf
vordering door de administratie van fi
nancien ingesteld - Cassatieberoep van 
het bestuur - Achteraf gedane afstand 
- Rechtsgeldigheid - Vereiste. 

De administratie van financien, als 
vervolgende partij, kan rechtsgeldig af
stand doen van haar voorziening in cas
satie, wanneer die afstand een afstand 
van de rechtsvordering zelf impliceert of 
met zodanige afstand gepaard gaat. (Im
pliciet.) 

20 mei 1992 899 

59. - Strafzaken - Afstand - Straf
vordering door de administratie van fi
nancien ingesteld - Cassatieberoep van 
het bestuur - Achteraf gedane afstand 
- Afstand, gedaan door een advocaat
Rechtsgeldigheid - Vereiste. 

Het Hof slaat geen acht op de afstand 
van een door de administratie van finan
cien als vervolgende partij ingestelde 
voorziening wanneer die afstand is ge
daan door een advocaat die niet doet 
blijken van een bijzondere volmacht en 
evenmin advocaat is bij het Hof van Cas
satie, wanneer die afstand . gelijkstaat 
met afstand van rechtsvordermg. (Art. 6 
wet 16 feb. 1961.) 

20 mei 1992 899 

60. - Strafzaken - Afstand - Voor
ziening van het O.M - Akteverlening 
door het Hof - Vereiste. 

In de regel kan het O.M. geen afstand 
doen van de voorziening die het bij het 
Hof heeft ingesteld; het Hof verleent 
echter wei akte van de afstand, als de af
stand geenszins betekent dat van de 
strafvordering wordt afgezien, maar, in
tegendeel, bedoelt aan het eisende O.M. 
de kans te bieden die vordering verder 
uit te oefenen. (Impliciet.) 

30 september 1992 1151 

61. - Strafzaken - Afstand - Straf
vordering - Verkeerde premisse van 

vroegtijdigheid van voorziening - Ge
volg. 

Geen akte van afstand van de voorzie
ning in cassatie kan worden verleend 
wanneer de afstand op een verkeerde 
premisse van vroegtijdigheid van de 
voorziening steunt. 

8 december 1992 1400 

§ 11. Burgerlijke rechtsvordering. 

62. - Strafzaken - Afstand - Bur
gerlijke rechtsvordering - Gemeen
schap en gewest - Cassatieberoep van 
de Waalse Gewestexecutieve - Afstand 
door het Waals Gewest - Ontvankelijk
heid. 

Het Hof slaat geen acht op een door 
het Waals Gewest gedane afstand van 
voorziening, wanneer de voorziening is 
ingesteld door de Waalse Gewestexecu
tieve· in een dergelijk geval is het niet 
het Waals Gewest dat zich in cassatie 
heeft voorzien en heeft de door dat ge
west gedane afstand van een niet be
staand cassatieberoep geen bestaansre
den. 

17 juni 1992 984 

63. - Afstand - Strafzaken - Bur
gerlijke rechtsvordering - Voorziening 
van de burgerlijke partij- Afstand door 
een advocaat- Geldigheid- Vereisten. 

Het Hof slaat geen acht op de afstand 
van een door de burgerlijke partij inge
stelde voorziening, wanneer die afstand 
is gedaan door een advocaat die ge~n ad
vocaat is bij het Hof van Cassahe en 
evenmin houder is van een bijzondere 
volmacht wanneer die afstand gelijk
staat me't afstand van rechtsvordering. 
(Art. 6 wet 1 feb. 1961.) 

16 september 1992 1118 
Aideling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK VI 
TUCHTZAKEN 

Afdeling 1. - Personen door of t~gen 
wie cassatieberoep kan worden mge
steld. 

Afdeling 2. -, Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

Afdeling 3. - Vormen. 

64. -· Tuchtzaken - Vormen - Over
legging van memories - Memorie van 
toelichting - Termijn - Vordering tot 
onttrekking van de zaak aan de provin
ciale raad van de Orde van Apothekers. 

De bij art. 1087 Ger.W. gestelde ter
mijn van vijftien dagen om een memorie 
van toelichting over te leggen, is niet 
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toepasselijk inzake onttrekking van de 
zaak aan de rechter. (Artt. 653 en 654 
Ger.W. (Impliciet.) 

27 januari 1992 483 

65. - Tuchtzaken - Vormen - Cassa
tieberoep tegen een beslissing van de 
raad van beroep van de Orde van Apo
thekers - Medewerking van een advo
caat bij het Hoi van Cassatie. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
tegen een beslissing van de raad van be
roep van de Orde van Apothekers dat 
zonder medewerking van een advocaat 
bij het Hof van Cassatie is ingesteld. 
(Art. 26 K.B. nr. 80 Apothekerswet.) 

6 februari 1992 526 

66. - Tuchtzaken - Vormen - Be
wijs van betekening van de voorziening 
- Te late neerlegging van het exploot 
van betekening - Gevolg. 

Het voorschrift van art. 1081 Ger.W., 
dat betrekking heeft op het bewijs van 
de betekening van de voorziening in cas
satie, is niet, zoals dat van art. 1079, op 
straffe van niet-ontvankelijkheid van de 
voorziening voorgeschreven, maar enkel 
op straffe van nietigheid van de proces
handeling van neerlegging ter griffie van 
het verzoekschrift; die nietigheid valt on
der toepassing van art. 861 Ger.W. (Art. 
477, derde lid, Ger.W.) (Impliciet.) 

9 november 1992 1287 
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 

cassatieberoep. 
Afdeling 5. - Afstand. 
Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK VII 
VERKIEZINGSZAKEN 

Afdeling 1. - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan worden inge
steld. 

Afdeling 2. - Termijnen van cassatiebe
roep en betekening. 

Afdeling 3. - Vormen. 
Afdeling 4. - Beslissingen vatbaar voor 

cassatieberoep. 
Afdeling 5. Afstand. 
Afdeling 6. - Registratie en zegel. 

HOOFDSTUK VIII 
ARRESTEN RAAD VAN STATE 

VORDERING IN RECHTE 
1. - Strafzaken - Burgerlijke rechts-

vordering Burgerlljke partij 

Rechtspersoon - V.Z W - Ontvanke
Jijkheid - Belang - Begrip. 

De burgerlijke rechtsvordering voor 
het strafgerecht strekt enkel tot vergoe
ding van de door een misdrijf veroor
zaakte eigen schade en kan dus enkel 
worden ingesteld door degene die door 
dat misdrijf rechtstreeks en persoonlijk 
is benadeeld; de verenigingen zonder 
winstoogmerk mogen zich burgerlijke 
partij stellen ten einde vergoeding te 
verkrijgen van de materii:He en morele 
schade die zij wegens de aantasting van 
hun subjectieve rechten of hun vermo
gensrechtelijk of moreel wettig belang 
hebben geleden; maar daarom hebben 
zij, buiten de bij de wet bepaalde geval
len, niet het recht om zelf, bij wege van 
burgerlijke-partijstelling, herstel te eisen 
van de schending der belangen die zij tot 
doel hebben te vrijwaren of te bevorde-
ren. 

16 oktober 1991 157 

2. - Moratoire interest - Gevolg. 
Een vordering in rechte staat gelijk 

met een aanmaning tot betaling in de 
zin van art. 1153 B.W. 

24 oktober 1991 183 

3. - Burgerlijke zaken Instelling 
van de vordering - Aanhangigmaking 
- Inschrijving op de algemene rol. 

Wanneer, in burgerlijke zaken, de 
rechtsingang bij dagvaarding geschiedt, 
is de zaak bij de rechter aanhangig ge
maakt op de datum van de betekening 
van de dagvaarding, voor zover de zaak 
op de algemene rol is ingeschreven uiter
lijk de dag v66r de in de dagvaarding 
aangewezen zitting. (Artt. 12, tweede lid, 
700, 716, 717 en 718 Ger.W.) 

20 december 1991 373 

4. - Vordering tot voorlopige tenuit
voerlegging - Wijze van indienen -
Verzoekschrift. 

Uit geen enkele wetsbepaling volgt dat 
een vordering tot voorlopige tenuitvoer
legging, als bedoeld bij art. 1401 Ger.W., 
niet bij verzoekschrift mag worden inge
steld. 

3 januari 1992 385 

5. - Burgerlijke zaken - Vordering 
in rechte tegen de Waalse Gewestexecu
tieve - Wettelijkheid. 

Ingevolge de artt. 3 en 82 bijzondere 
wet tot hervorming der instellingen van 
8 aug. 1980 heeft het Waalse Gewest en 
niet de Waalse Gewestexecutieve rechts
persoonlijkheid en kan aileen dat gewest 
en niet die executieve in rechte optre-
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den; die bepalingen worden geschonden 
door het arrest volgens hetwelk een vor
dering in rechte tegen de Waalse Gewes
texecutieve ontvankelijk is. 

20 februari 1992 590 

6. - Burgerlijke zaken - Exceptie 
van nietigheid van de proceshandeling 
- Adoptie - Behandeling in raadka
mer. 

De behandeling in raadkamer van het 
hoger beroep tegen een vonnis waarbij 
de rechtbank uitspraak doet over een 
adoptie met toepassing van art. 353 B.W., 
is niet op straffe van nietigheid voorge
schreven. (Artt. 353, § 5, B.W. en 860 
Ger.W.) 

22 juni 1992 1012 

7. - Burgerlijke zaken - Oorzaak 
van de vordering - Ambtshalve wijzi
ging door de rechter. 

Wanneer de vordering steunt op het 
bestaan van een arbeidsovereenkomst 
mag de rechter de vordering niet gran
den op een statutaire rechtsverhouding. 

16 november 1992 1309 

8. - 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.) 

23 december 1992 1467 

VREEMDELINGEN 
Vrijheidsberoving - Beroep bij de 

Rechterlijke Macht - Voorziening in 
cassatie - Termijn. 

W anneer een vreemdeling die het 
voorwerp is van een maatregel van vrij
heidsberoving, zich in cassatie voorziet 
tegen het arrest dat die maatregel hand
haaft, gelden ten aanzien van dat cassa
tieberoep, ook na de inwerkingtreding 
van de nieuwe wetsbepalingen betreffen
de de voorlopige hechtenis, de bepalin
gen van het W etboek van Strafvordering; 
derhalve is niet vereist dat het cassatie
beroep wordt ingesteld binnen vieren
twintig uur, te rekenen van de beteke
ning van het bestreden arrest. (Art. 373 

Sv.; art. 72 Vreemdelingenwet, art. 31 
Wet Voorlopige Hechtenis 1990.) 

9 december 1992 1408 

VREEMDE WET 
1. - Faillissement - Territoriale ge

volgen - Gevolg. 
De toepassing door de Belgische rech

ter, in geval van faillissement, van regels 
die worden aangemerkt als regels van 
internationale openbare orde, onderstelt 
het bestaan van een faillissement dat ge
volgen heeft in Belgie; de Belgische rech
ter kan niet zonder miskenning van de 
soevereiniteit van de vreemde Staat, aan 
een buitenlands vonnis van faillietverkla
ring extraterritoriale gevolgen toekennen 
die het volgens de vreemde wetgeving 
niet heeft. 

26 september 1991 92 

2. - Zai'rees Wetboek van Arbeids
recht - Arbeidsovereenkomst - Beein
diging van de overeenkomst door de 
werkgever - Overeenkomst voor onbe
paalde tijd - Geen geldige reden -
Rechten van de werknemer. 

Volgens het Za!rees recht kan de 
werknemer tegelijk zowel schadevergoe
ding als een vergoeding wegens niet-na
koming van de opzeggingstermijn genie
ten, wanneer de werkgever de voor 
onbepaalde tijd aangegane arbeidsover
eenkomst zonder geldige reden beein
digt. (Art. 49 Zai:rees Wetboek van Ar
beidsrecht.) 

9 december 1991 321 

3. - Toepassing van een vreemde 
rechtsbepaling - Recht van verdediging. 

Wanneer geen partij opgeworpen heeft 
dat vreemd recht moet worden toege
past, vermag de rechter niet toepassing 
te maken van dat vreemd recht, zonder 
de partijen de gelegenheid te hebben ge
geven desaangaande te concluderen. 

4 september 1992 1070 

4. - Dienstplicht - Uitstel en vrijla
ting van dienst op morele grand - Inge
schrevene die Belg is geworden 
Dienst volbracht in zijn land van her·· 
komst - Verplichtingen van de werke
Jijke dienst - Toepassing van de vreem
de wet. 

De verplichtingen van de werkelijke 
dienst waaraan de ingeschrevene die 
Belg is geworden en die vrijlating op mo
rele grand vraagt op basis van art. 12, 
§ 1, 8°, Dienstplichtwet, in zijn land van 
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herkomst moet hebben voldaan, worden 
bepaald door de wet van dat land. 

14 september 1992 1108 

VRUCHTAFDRIJVlNG 
Moree] bestanddeel. 
Het moreel bestanddeel van vruchtaf

drijving is het algemeen opzet. 

22 december 1992 1462 

w 

WAREN EN GOEDEREN (MIS
BRUIK IN DE HANDEL VAN) 

Leurhandel zonder voorafgaande ver
gunning- Uitoefening van de ambulan
te activiteiten - Verschil. 

De begrippen « ambulante activiteit >> 

uit art. 10, 1o, wet 13 aug. 1986 en « leur
handel >> uit art. 10, 1o, K.B. nr. 82 van 28 
nov. 1939 wijken aanmerkelijk af van el
kaar. 

21 januari 1992 459 

WATERS 
1. - Enig artikel, laatste lid, wet 17 ja

nuari 1938 - Waterleidingen - Wijzi
gingsvoorwaarden - Kosten. 

De Staat, de provincies en de gemeen
ten hebben het recht om de met water
leidingen verband houdende werken op 
hun onderscheiden domein te doen wijzi
gen; als de wijzigingen worden vereist in 
het belang van de wegen, moet de kost
prijs van die wijzigingen door de conces
siehouder worden gedragen; die bepaling 
betreft zowel het openbaar als het prive
domein van die overheden maar vindt 
geen toepassing met betrekking tot een 
eigendom dat niet aan een van hen be
hoort. (Enig artikel, laatste lid, wet 17 ja
nuari 1938.) 

17 januari 1992 438 

2. - KB. 11 okt. 1985 betreffende na
tuurlifk mineraal water en bronwater -
Geen voorafgaand overleg in minister
raad - Gevolgen. 

Art. 5 K.B. van 11 okt. 1985 betreffen
de natuurlijk mineraal water en bronwa
ter krachtens hetwelk het verboden is 
natuurlijk mineraal water of bronwater 
in de handel te brengen dat niet aan de 
gestelde vereisten voldoet, heeft. ge.~n 
verbindende kracht, nu dat komnkhJk 
besluit niet vermeldt dat het in minister
raad werd overlegd als voorgeschreven 
bij art. 20, § 1, wet van 24 jan. 1977 be
treffende de bescherming van de gezond
heid van de verbruikers op het stuk van 
de voedingsmiddelen en andere produk
ten. 

30 april 1992 819 

WEGEN 
1. - Veiligheid van de weggebruikers 

- Beveiligingsverplichting - Verplich
ting van de gemeenteoverheid. 

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

10 oktober 1991 138 

2. - Elektrische energie Art. 13, 
derde lid, wet 10 maart 1925 - Toepas
singsvereisten. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing van de rechter, waarin deze oor
deelt dat de door het Wegenfonds opge
legde wijzigingen aan de elektrische 
installaties van een intercommunale ver
eniging noodzakelijk zijn voor de open
bare veiligheid en in het belang van de 
wegen, en niettemin beslist dat de kos
ten van die werken niet ten laste vallen 
van die vereniging, op grond dat, als die 
kosten door een zuivere << intercommuna
le » dienden te worden betaald, zulks 
hierop zou neerkomen dat de kosten ten 
laste komen van de inwoners van de ge
meenten op wier grondgebied de werken 
zijn uitgevoerd; die motivering voegt aan 
art. 13, derde lid, wet 10 maart 1925, een 
voorwaarde toe die er niet in voorkomt 
en maakt, in verband met de rechtsvorm 
van de onderneming die de installatie 
heeft aangebracht, een onderscheid 
waarvan in die tekst geen sprake is. 

25 juni 1992 1034 
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WEGVERKEER 

HOOFDSTUK I. - Wegverkeerswet 
Afdeling 1. - Algemeen. 
Afdeling 2. - Wetsbepalingen. 

§ 1. Art. 1. 
§ 2. Art. 2. 
§ 3. Art. 3. 

§ 68. Art. 68. 

HOOFDSTUK II. - Wegverkeersregle
ment 1975 

Afdeling 1. - Algemeen. 
Afdeling 2. - Reglementsbepalingen. 

§ 1. Art. 1. 
§ 2. Art. 2. 
§ 3. Art. 3. 

§ 87. Art. 87. 

HOOFDSTUK III. - Wegverkeersregle
ment 1968 

HOOFDSTUK IV. - Inschrijving van 
voertuigen 

HOOFDSTUK IX. - Allerlei voorschrif
ten, o.a. verzekeringen 

HOOFDSTUK I 
WEGVERKEERSWET 

Afdeling 1. - Algemeen. 

1. - Wegverkeerswet - Wegverkeers
reglement - Algemeen - In de vlucht 
gedane vaststellingen - ldentificatie 
van de overtreder - Vervolging en be
straffing - Persoonlijk karakter van de 
straffen. 

Het algemeen beginsel van het per
soonlijk karakter van de straffen wordt 
geschonden door de rechter die de be
klaagde tot een straf veroordeelt, en die 
daarbij te kennen geeft, niet dat naar 
zijn oordeel die beklaagde het hem ten 
laste gelegde feit heeft gepleegd, maar 
dat hij hem strafbaar acht bij toepassing 
van een beweerd wettelijk schuldvermoe
den. 

3 november 1992 1275 
Afdeling 2. - Wetsbepalingen. 

§ 1. Art. 1. 

§ 33. Art. 33. 

2. - Wetsbepalingen - Art. 33 
Vluchtmisdrijf - Onttrekking aan de 
dienstige vaststellingen - Begrip. 

De dienstige vaststellingen als bedoeld 
in art. 33 Wegverkeerswet, zijn niet en
kel de vaststellingen die nodig zijn om 
de aansprakelijkheid voor het ongeval te 
kunnen bepalen, maar ook de vaststellin
gen o.m. inzake dronkenschap of alcohol
intoxicatie, zelfs wanneer de bestuurder 
zich kenbaar heeft gemaakt aan de te
genpartij of aan andere personen; een 
veroordeling wegens vluchtmisdrijf is 
niet onwettig aileen omdat de bestuurder 
zich nadien bij de politie heeft aangege-
ven. 

12 mei 1992 842 
§ 34. Art. 34. 

§ 38. Art. 38. 

3. - Wegverkeerswet - Wetsbepalin
gen, art. 38 - Vervallenverklaring van 
het recht een voertuig te besturen -
Herstel in het recht tot sturen afhanke
Jijk van het slagen voor bepaalde onder
zoeken - Uitwissing van de veroorde
ling - Gevolgen. 

De omstandigheid dat de rechter het 
herstel in het recht tot sturen afhanke
lijk heeft gemaakt van het slagen voor 
een of meerdere onderzoeken, verhindert 
niet dat de veroordeling wordt uitgewist, 
maar die uitwissing heeft niet tot gevolg 
dat de betrokkene vrijgesteld wordt van 
de opgelegde onderzoeken, zodat hij kan 
worden veroordeeld om een voertuig te 
hebben bestuurd zonder met goed gevolg 
de hem opgelegde onderzoeken te heb
ben ondergaan. 

8 december 1992 1399 

§ 39. Art. 39. 

§ 62. Art. 62. 

4. - Wegverkeerswet, art. 62, eerste 
lid - Processen-verbaal met wettelijke 
bewijswaarde tot bij bewijs van het te
gendeel - Draagwijdte. 

De bijzondere bewijswaarde die bij 
art. 62, eerste lid, Wegverkeerswet ge
hecht wordt aan de in die bepaling be
doelde processen-verbaal, betreft aileen 
de feitelijke vaststellingen die door de 
daartoe bevoegde personen zelf werden 
gedaan. 

24 december 1991 382 

5. - Art. 62, eerste lid, Wegverkeers
wet - Proces-verbaal met bewijskracht 
tot het tegendeel is bewezen - Wette
lijke bewijswaarde - Grenzen. 
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'Krachtens art. 62, eerste lid, Wegver
keerswet stellen de ambtenaren en be
ambten van de overheid, door de rege
ring aangesteld om toezicht te houden op 
de uitvoering van die wet, de overtreding 
van die wet en van de reglementen be
treffende de politie over het wegverkeer 
vast door processen-verbaal die bewijs 
opleveren zolang het tegendeel niet is 
bewezen; de waarheid van de door de 
verbalisant persoonlijk, binnen de per
ken van die wettelijke opdracht, regel
matig gedane materiele vaststellingen 
moet door de rechter worden aangeno
men zolang de belanghebbende partij de 
onjuistheid van die vaststellingen niet 
heeft aangetoond; wanneer het tegenbe
wijs wordt ondernomen, beoordeelt de 
rechter op onaantastbare wijze de be
wijswaarde van die gegevens. 

15 januari 1992 427 

6. - Art. 62, eerste lid, Wegverkeers
wet - Gebruik; door de verbalisant, van 
een toestel om het misdrijf vast te stel
len - Ter plaatse aanwezige verbalisant 
- Beoordelingsvrijheid van de feiten
rechter. 

Geen enkele wettelijke of verordenen
de bepaling verbiedt de ter plaatse aan
wezige verbalisant een toestel te gebrui
ken om de snelheid van een voertuig 
vast te stellen; bij betwisting staat het 
aan de bodemrechter voor elk geval af
zonderlijk de wettelijke bewijswaarde te 
beoordelen van de vaststellingen die met 
behulp van een dergelijk toestel zijn ge
daan; zodanige beoordeling, als zij van 
feitelijke aard is, is onaantastbaar. 

15 januari 1992 427 

7. - Wegverkeerswet, art. 62, eerste 
lid - Processen-verbaal met wettelijke 
bewijswaarde tot bewijs van het tegen
deel - Draagwijdte - Snelheidsovertre
ding - Vaststelling met technische ap
paratuur. 

De bijzondere bewijswaarde die bij 
art. 62, eerste lid, Wegverkeerswet ge
hecht wordt aan de in die bepaling be
doelde processen-verbaal, betreft aileen 
de materiele, zintuiglijke vaststellingen 
die door de daartoe bevoegde personen 
zelf werden gedaan en niet de registra
ties inzake verkeer door technische ap
paratuur. 

21 januari 1992 458 

8. - Wegverkeerswet - Art. 62 - Blj
zondere bewijswaarde van vaststellingen 
van de verbalisant. 

Wanneer de vaststellingen van de ver
balis<mt niet de waarborgen van waar-

achtigheid bieden die vereist zijn opdat 
zij op zichzelf een strafrechtelijke ver
oordeling kunnen rechtvaardigen, genie
ten de aldus in het proces-verbaal ver
melde vaststellingen niet de bijzondere 
bewijswaarde die door art. 62, eerste lid, 
Wegverkeerswet wordt bepaald. 

25 februari 1992 599 
§ 63. Art. 63. 

§ 68. Art. 68. 

HOOFDSTUK II 
WEGVERKEERSREGLEMENT 1975 

Afdeling 1. - Algemeen. 

Afdeling 2. - Reglementsbepalingen. 

§ 1. Art. 1. 

9. - Wegverkeersreglement 1975 -
Reglementsbepalingen - Art. 1 - Open
bare weg - Begrip. 

Aan het openbaar karakter van een 
weg doet geen afbreuk de omstandigheid 
dat het uiterlijk aspect ervan de indruk 
geeft of kan geven dat hij enkel dient 
voor een bepaalde categorie van perso
nen of voertuigen. 

7 januari 1992 400 

10. - Wegverkeersreglement - Regle
mentsbepalingen - Art. 1 - Openbare 
weg - Begrip. 

Een openbare weg, in de zin van art. 1 
Wegverkeersreglement, is een weg die 
openstaat voor alle weggebruikers. 

20 november 1992 1339 
§ 2. Art. 2. 

§ 8. Art. 8. 

11. - Wegverkeersreglement 1975 -
Art. 8.1 - Toepasselijkheid - Uit een 
manege ontsnapt paard. 

Art. 8.1 Wegverkeersreglement wordt 
overschreden door de persoon aan wie 
het te wijten is dat een paard zonder be
stuurder op de openbare weg komt, ook 
al bevond het dier zich niet op de open
bare weg toen het erin slaagde te ont
snappen. 

27 oktober 1992 1258 
§ 9. Art. 9. 

12. - Wegverkeersreglement 1975 -
Reglementsbepalingen - Art. 9.3 -
Plaats op de rijbaan - Verplichting zo 
dicht mogelijk bij de rechterrand van de 
rijbaan te blijven. 
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De verplichting voor de bestuurder die 
de rijbaan volgt, om zo dicht mogelijk bij 
de rechterrand van die baan te blijven, 
sluit de verplichting niet in om uiterst 
rechts te houden en wordt beoordeeld 
volgens de omstandigheden van de zaak. 
Bij ontstentenis van een desbetreffende 
conclusie is de rechter niet verplicht de 
gegevens te vermelden die het de be
stuurder onmogelijk maken dichter bij 
de rechterrand van de rijbaan te blijven. 
(Art. 9.3 Wegverkeersreglement 1975.) 

2 december 1991 291 
§ 10. Art. 10. 

13. - Wegverkeersreglement 1975 -
Art. 10.J.1o en 10.1.3° - Onaangepaste 
snelheid - Niet te voorziene hindernis. 

Niet tegenstrijdig is de beslissing die 
eensdeels een bestuurder schuldig ver
klaart aan onopzettelijke slagen of ver
wondingen door het voeren van een on
aangepaste snelheid en, anderdeels, oor
deelt dat de tegenpartij een niet te 
voorziene hindernis opleverde. 

31 maart 1991 742 
§ 11. Art. 11. 

§ 12. Art. 12. 

14. - Wegverkeersreglement - Regle
mentsbepalingen -Art. 12.3.1, eerste lid 
- Voorrang rechts - Draagwijdte. 

De regel van het Wegverkeersregle
ment, naar luid waarvan iedere bestuur
der voorrang moet verlenen aan de van 
rechts komende bestuurder, is onder 
meer van toepassing wanneer in even
wijdige files rijdende voertuigen wegens 
de aanwezigheid op de rijbaan van een 
stilstaand of geparkeerd voertuig ver
plicht zijn op een file te komen. (Art. 
12.3.1, eerste lid, Wegverkeersreglement.) 

28 januari 1992 487 

15. - Wegverkeersreglement - Regle
mentsbepalingen - Artt. 12.4 en 19 -
Bestuurder die links of rechts wil af
slaan op een kruispunt - Toepasselijke 
regels. 

De beweging die erin bestaat naar 
links of naar rechts af te slaan om de 
rijbaan te verlaten, valt onder art. 19 en 
niet onder art. 12.4 van het Wegverkeers
reglement. 

28 januari 1992 488 

16. - Wegverkeersreglement 1975 
Reglementsbepalingen - Art. 12.3.1 -
Voorrangsplicht - Begrip. 

De rechter die vaststelt, enerzijds, dat 
door de voorranghebbende bestuurder 
niet wordt aangetoond dat zijn voertuig 

zichtbaar was op het ogenblik dat de 
voorrangsplichtige zijn voertuig in bewe
ging bracht, anderzijds, dat laatstge
noemde onmiddellijk bij het zien nade
ren van de voorranghebbende bestuurder 
zijn maneuver heeft gestaakt, zonder 
eventueel de gehele rijbaan te versper
ren zodanig dat laatstgenoemde hem had 
kunnen voorbijrijden of tijdig had kun
nen stoppen had hij niet met een over
dreven snelheid gereden, heeft uit die 
vaststellingen kunnen afleiden dat de 
voorrangsplichtige bestuurder door het 
rijgedrag van de voorranghebbende in 
zijn redelijke verwachtingen werd bedro
gen, en heeft wettig, zij het impliciet, 
kunnen beslissen dat de voorrangsplich
tige voor een niet te voorziene hindernis 
is komen te staan of het slachtoffer is 
geweest van een onoverkomelijke dwa
ling zodat hem geen enkele schuld treft. 

13 mei 1992 850 

17. - Wegverkeersreglement 1975 -
Reglementsbepalingen - Art. 12.3.1 -
Bestuurders die ieder een maneuver uit
voeren - Voorrang rechts. 

Wanneer de rechter vaststelt dat beide 
bestuurders gelijktijdig een maneuver 
uitvoeren op de openbare weg, is wettig 
de veroordeling van een van hen wegens 
het niet verlenen van voorrang aan de 
ander, die van rechts kwam. (Art. 12.3.1 
Wegverkeersreglement.) 

30 september 1992 1155 

18. - Wegverkeersreglement 1975 -
Reglementsbepalingen - Art. 12.4 -
Maneuver - Begrip - Niet voorzienba
re hindernis. 

De voorranghebbende bestuurder kan 
bij samenloop van wegen door de on
voorzienbaarheid van een door hem uit
gevoerd verkeersmaneuver de andere be
stuurders dermate in hun verwachtingen 
verschalken dat hij door dat maneuver 
aan die andere weggebruikers voorrang 
verschuldigd is. 

8 december 1992 1393 
§ 13. Art. 13. 

§ 16. Art. 16. 

19.- Wegverkeersreglement- Regle
mentsbepalingen -Art. 18- Inhalen -
Be grip. 

Het inhalen, door een bestuurde.r, van 
een andere bestuurder die in dezelfde 
richting op hetzelfde deel van de openba
re weg rijdt, is een rijbeweging die reeds 
in uitvoering is wanneer het ene voer
tuig zich naast het andere begeeft en die 
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dus ook reeds v66r het effectief voorbij
rijden bestaat; zulke rijbeweging en zelfs 
het effectief voorbijrijden zijn niet uitge
sloten op een T-vormig kruispunt. (Art. 
16 Wegverkeersreglement.) 

17 maart 1992 694 

20. - Wegverkeersreglement 1975 -
Art. 16.6 - Links inhalen - Voorwaar
den. 

Art. 16.6 Wegverkeersreglement 1975 
verbiedt niet dat meer dan een voertuig 
gelijktijdig links wordt ingehaald. 

6 mei 1992 839 

21. - Wegverkeersreglement 1975 -
Art. 16.3 - Links inhalen - Voorwaar
den. 

Inhalen geschiedt links, zelfs als de in
gehaalde bestuurder te kennen geeft dat 
hij voornemens is links af te slaan, maar 
zich niet naar links heeft begeven om 
die beweging uit te voeren. (Art. 16.3 
Wegverkeersreglement 1975.) 

6 mei 1992 839 
§ 17. Art. 17. 

§ 18. Art. 18. 

§ 19. Art. 19. 

22. - Wegverkeersreglement 1975, 
artt. 19.1 en 19.2- Richtingsverandering 
- Rechtsafslaan na inhaalmaneuver. 

Artt. 19.1 en 19.2 Wegverkeersregle
ment 1975 wordt door de rechter niet ge
schonden wanneer hij beslist dat als een 
bestuurder, na een inhaalmaneuver, 
naar de rechterkant van de rijbaan uit
wijkt, zich nogmaals ervan dient te ver
gewissen dat hij dit kan doen zonder ge
vaar voor de ingehaalde bestuurder. 

27 november 1991 277 
§ 20. Art. 20. 

§ 39. Art. 39. 

23. - Wegverkeersreglement 1975 -
Autobus die zijn halteplaats verlaat -
Vereisten. 

De autobestuurder moet zijn richtings
aanwijzers in werking stellen alvorens 
zijn halteplaats te verlaten. (Art. 39, 
W egverkeersreglement.) 

30 januari 1992 502 

24. - Wegverkeersreglement 1975 -
Reglementsbepalingen - Art. 39 -
Draagwijdte. 

De bepaling van art. 39 Wegverkeers
reglement brengt mee dat de autobus- of 

trolleybusbestuurder, die zich in de in 
dat artikel vermelde omstandigheden be
vindt, geen voorrang moet verlenen aan 
de andere bestuurders die dezelfde rich
ting volgen op voorwaarde dat hij zijn 
voornemen om zijn halteplaats te verla
ten tijdig heeft kenbaar gemaakt door 
middel van zijn richtingaanwijzers. 

1 december 1992 1374 
§ 40. Art. 40. 

25. - Wegverkeersreglement 1975 -
Reglementsbepalingen - Art. 40.4.2. 

W anneer geen voetganger zich begeeft 
of zich bevindt op de oversteekplaats 
voor voetgangers, mag de bestuurder 
van een voertuig die oversteekplaats 
oprijden en voorbijrijden met de voor de 
plaats gewone snelheid, zonder dat art. 
40.4.2 Wegverkeersreglement hem nog 
andere verplichtingen oplegt. 

10 juni 1992 952 
§ 41. Art. 41. 

§ 61. Art. 61. 

26. - Wegverkeersreglement 1975 -
Reglementsbepalingen - Art. 61.1.1° -
Rood verkeerslicht - Stopstreep. 

De bepaling van art. 61.1.1o Wegver
keersreglement, die verbiedt bij rood 
licht de stopstreep of, zo er geen stop
streep is, het verkeerslicht zelf voorbij te 
rijden, kan slechts begrepen worden in 
de zin dat de stopstreep aan het rode 
licht dient vooraf te gaan. 

25 februari 1992 599 
§ 62. Art. 62. 

§ 87. Art. 87. 

HOOFDSTUK III 
WEGVERKEERSREGLEMENT 1968 

HOOFDSTUK IV 
INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI VOORSCHRIFTEN, O.A.. VERZE

KERINGEN 

WERKLOOSHEID 

1. - Geschillen - Beroep bij de 
arbeidsrechtbank - Termijn - Aan
vangsdatum - Kennisgeving van de 
beslissing. 
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De kennisgeving van de beslissing van 
de werkloosheidsinspecteur die de ter
mijn doet lopen om beroep in te stellen bij 
de arbeidsrechtbank, geschiedt op het 
ogenblik dat de aangetekende brief op het 
dienende adres wordt aangeboden, ook 
wanneer de brief vruchteloos wordt 
aangeboden en niet wordt afgehaald; het 
verzenden van een tweede niet aangete
kende brief doet geen nieuwe termijn 
lopen. (Art. 7, § 11, Sociale-Zekerheidswet 
Werknemers 1944.) 

16 september 1991 51 

2. - Recht op werkloosheidsuitkerin
gen - Diensten voor arbeidsbemiddeling 
- Sanctie of uitsluiting - Waarschu
wing aan de werklozen - Begrip. 

De waarschuwing van de diensten 
voor arbeidsbemiddeling aan de werklo
zen dat hun een sanctie of een uitslui
ting kan worden opgelegd indien ze een 
passende dienstbetrekking weigeren of 
indien ze voorbehoud maken ten aanzien 
van hun wedertewerkstelling, is een 
waarschuwing die samenvalt met en niet 
voorafgaat aan de weigering om een pas
sende dienstbetrekking te aanvaarden of 
het maken van voorbehoud. (Art. 31bis, 
tweede lid, M.B. 4 juni 1964.) 

23 september 1991 77 

3. - Bedrag van de werkloosheidsuit
kering - Samenwonenden - Vervan
gingsinkomen - Beroepsziektenvergoe
ding. 

De beroepsziektenvergoeding wegens 
arbeidsongeschiktheid is een vervan
gingsinkomen in de zin van art. 83ter, § 1, 
M.B. 4 juni 1964, gew. M.B. 11 aug. 1986. 

30 september 1991 112 

4. - Recht op werkloosheidsuitkering 
- Arbeid voor een derde - Activiteit 
zonder loon - Aangifte. 

Voor de toepassing van artikel 126, 
vierde lid, Werkloosheidsbesluit is arbeid 
voor een derde, waarvan vooraf aangifte 
moet worden gedaan om als activiteit 
zonder loon te worden beschouwd, elke 
werkzaamheid met produktief karakter 
die voor een derde wordt verricht in het 
maatschappelijk verkeer, ongeacht of zij 
als vriendendienst dan wel als tijdver
drijf wordt verricht. 

7 oktober 1991 122 

5. - Recht op uitkering - Beslissing 
- Ontzegging of beperking van het 
recht - Verhoor van de werkloze. 

De werkloze die v66r de beslissing tot 
ontzegging of beperking van het recht op 
werkloosheidsuitkering is gehoord, moet 

niet opnieuw worden gehoord, wanneer 
het gewestelijk bureau na het verhoor 
nog verdere onderzoekingen verricht ter 
zake van feiten waarop de beslissing be
rust. (Art. 174 Werkloosheidsbesluit.) 

14 oktober 1991 150 

6. - Recht op werkloosheidsuitkering 
- Samenwonen met zelfstandige -
Aangifte - Helper. 

De werkloze die met een helper van 
een zelfstandige samenwoont, heeft geen 
recht op werkloosheidsuitkering zo hij 
daarvan geen aangifte doet, tenzij hij 
niet in staat is de helper aanmerkelijk te 
helpen. (Art. 128, § 1, 1°, Werkloosheids
besluit.) 

14 oktober 1991 151 

7. - Allerlei - Vaststelling van een 
overtreding van de strafwet - Medede
ling van inlichtingen aan de R. V.A. -
Be grip. 

De bevoegdheden die bij de in 1985 
toepasselijke tekst van artt. 22 wet van 
14 feb. 1961 en 173 Werkloosheidsbesluit 
aan de personeelsleden van het geweste
lijk bureau zijn toegekend, houden niet 
in dat de gemeentepolitie gemachtigd is 
om die personeelsleden in te lichten no
pens het bestaan van een proces-verbaal 
tot vaststelling van een overtreding van 
de strafwet, zoals openbare dronken
schap, die geen betrekking heeft op de 
strafbepalingen inzake toekenning van 
werkloosheidsuitkeringen, ook al kan die 
overtreding overigens een overtreding 
opleveren in de zin van het thans opge
heven art. 198, eerste lid, 1°, van voor
meld koninklijk besluit, waarvoor ten tij
de van de feiten een administratiev'e · 
sanctie kon worden opgelegd. 

21 oktober 1991 169 

8. - Recht op werkloosheidsuitkering 
- Beslissing- Ontzegging of beperking 
van het recht - Horen van de werkloze 
- Uitzondering - Deeltijdarbeid. 

Art. 174, vierde lid, 8°, Werkloosheids
besluit, volgens hetwelk de werkloze niet 
moet worden gehoord alvorens hem het 
recht op werkloosheidsuitkering wordt 
ontzegd met toepassing van art. 
17locties, is niet toepasselijk op de werk
nemer die niet voldoet aan de door art. 
171ter, § 2, bepaalde voorwaarden om te 
worden geacht deeltijdarbeid te hebben 
aanvaard om aan de werkloosheid te 
ontsnappen. 

28 oktober 1991 193 
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9. - Gerechtigden - Werknemer van 
vreemde nationaliteit- Minderjarige -
Personeel statuut. 

In de regel is het personeel statuut 
van de minderjarige met vreemde natio
naliteit van toepassing inzake leerplicht 
en derhalve inzake arbeid en werkloos
heid. (Art. 1 wet van 29 juni 1983; art. 
144 Werkloosheidsbesluit; art. 6 Arbeids
wet.) 

25 november 1991 264 

10. - Gerechtigde - Jonge werkne
mers - Studie - Begrip. 

Onder beeindiging van ononderbroken 
studie na 31 mei 1983, in de zin van art. 
2, eerste lid, K.B. van 12 april 1983, 
wordt verstaan de beeindiging van na 31 
mei 1983 nog niet voltooide studie. (Art. 
124 Werkloosheidsbesluit.) 

25 november 1991 266 

11. - Recht op werkloosheidsuitkering 
- In een beschutte werkplaats tewerk
gestelde werklozen - Aard van de 
rech tsbetrekking. 

De moeilijk te plaatsen werklozen die 
met toepassing van art. 17lbis Werkloos
heidsbesluit tewerkgesteld zijn in een 
beschutte werkplaats, zijn gebonden 
door een arbeidsovereenkomst; zij moe
ten derhalve worden opgenomen op de 
kiezerslijsten voor de sociale verkiezin
gen. (Art. 13 K.B. 18 okt. 1990.) 

2 december 1991 293 

12. - Allerlei - Bijzondere bijdrage 
- Bijdrageplicht - lnkomsten - Be
drag - Roerende inkomsten. 

De bijzondere sociale-zekerheidsbijdra
ge voor de werkloosheidsverzekering is 
ook verschuldigd door de personen van 
wie het nettobedrag van de in de perso
nenbelasting belastbare inkomsten pas 
meer bedraagt dan drie miljoen frank 
als daarbij de niet aangegeven roerende 
inkomsten meegerekend worden. (Artt. 
60 en 70 wet van 28 dec. 1983.) 

9 december 1991 317 

13. - Recht op uitkering - Adminis
tratief dossier - Wijziging - Wijzigings
aangifte - Begrip. 

De controlekaarten van de werkloze 
en zijn verklaringen tijdens een verhoor 
door de diensten van de gewestelijke 
werkloosheidsinspecteur zijn geen wijzi
gingsaangifte van een gebeurtenis die 
een wijziging van het administratief dos
sier tot gevolg heeft, die de werkloze bin
nen een bepaalde termijn op een voorge
schreven formulier bij zijn uitbetalings
instelling moet indienen. (Artt. 186, 189, 

en 190 Werkloosheidsbesluit; artt. 103 en 
104 M.B. 4 juni 1964.) 

13 januari 1992 421 

14. - Recht op werkloosheidsuitkering 
- Ontstaan van het recht. 

Het recht op werkloosheidsuitkering 
kan eerst met de datum van de aanvraag 
om uitkering ontstaan en pas vanaf de 
aanvraag worden beoordeeld. (Art. 185 
Werkloosheidsbesluit.) 

13 januari 1992 423 

15. - Recht op werkloosheidsuitkering 
- Ontzegging - Onrechtmatig ontvan
gen werkloosheidsuitkeringen - Eigen 
bepalingen. 

De ontzegging van het recht op werk
loosheidsuitkering en de beperking van 
de terugvordering van de onrechtma
tig ontvangen werkloosheidsuitkeringen 
worden door eigen bepalingen geregeld. 
(Artt. 126, 128 en 210 Werkloosheidsbe
sluit.) 

27 april 1992 810 

WE'ITEN, 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. - Wet in de zin van art. 608 Ger. W: 
- Arbeidsreglement - Gebruik. 

Het arbeidsreglement en een in de on
derneming geldend gebruik zijn geen 
wetten in de zin van art. 608 Ger.W. 

14 oktober 1991 149 

2. - Begrip - Wet in de zin van art. 
608 Ger. W: - Ziekte- en invaliditeitsver
zekering - Overeenkomst tussen verple
gingsinrichtingen en verzekeringsinstel
lingen. 

Een overeenkomst gesloten tussen de 
verplegingsinrichtingen en de verzeke-
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ringsinstellingen als bedoeld in de artt. 
26 en 31 Z.I.V.-wet, is geen wet in de zin 
van art. 608 Ger.W. 

4 mei 1992 831 

3. - Begrippen - Dwingende wet -
Arbeidsovereenkomst voor een bepaalde 
tijd - Begrip. 

Art. 9 Arbeidsovereenkomstenwet is 
een dwingende bepaling waarin ten gun
ste van de werknemer een bescherming 
is gevestigd waarvan hij, zolang de be
staansreden ervan aanwezig is, geen af
stand kan doen, de werknemer kan daar
van inzonderheid geen afstand doen op 
het tijdstip waarop de arbeidsovereen
komst voor een bepaalde tijd schriftelijk 
wordt vastgesteld. (Art. 6 Arbeidsover
eenkomstenwet.) 

7 december 1992 1390 

HOOFDSTUK II 
UITLEGGING 

4. - Uitlegging - Strafwet. 
De rechter mag de strafwet toepassen 

op feiten die de wetgever onmogelijk 
kon voorzien ten tijde van de afkondi
ging van de strafbepaling, mits voldaan 
is aan de dubbele voorwaarde dat de wil 
van de wetgever om zodanige feiten 
strafbaar te stellen ondubbelzinnig vast
staat en dat die feiten onder de wette
lijke omschrijving van het misdrijf kun
nen worden gebracht. 

18 november 1992 1317 

HOOFDSTUK III 
WERKING IN DE TIJD, RUIMTE 

5. - Werking in de tijd - Afstamming 
- Wet 31 maart 1987 - Art. 340, c, B. W. 
(oud) - Vordering van de moeder van 
het natuurlijk kind tot uitkering van on
derhouds- en bevallingskosten. 

De wet van 31 maart 1987 betreffende 
de afstamming heeft de vordering van de 
moeder, strekkende tot vergoeding van 
de bevallingskosten en van de kosten 
van eigen onderhoud gedurende vier we
ken na de bevalling, afgeschaft en heeft 
geen overgangsmaatregel bepaald; de 
vordering gebaseerd op het vroegere art. 
340, c, B.W. heeft een indemnitair karak
ter zodat in de regel de wet die toepasse
lijk is op het ogenblik waarop het scha
deverwekkend feit zich heeft voorge
daan, bepaalt of er al dan niet een 
vergoeding verschuldigd is. 

15 november 1991 241 

6. - Werking in de tljd - Draagwijd
te. 

In de regel is een nieuwe wet niet en
kel van toepassing op toestanden die na 
haar inwerkingtreding ontstaan, maar 
ook op de gevolgen van de onder de 
vroegere wet ontstane toestanden die 
zich voordoen of die voortduren onder vi
geur van de nieuwe wet, voor zover die 
toepassing geen afbreuk doet aan reeds 
onherroepelijk vastgestelde rechten. 

25 november 1991 268 

7. - Werking in de tijd - Onmiddel
Jijke toepassing - Tegemoetkoming aan 
gehandicapten - Administratieve beslis
sing - Toestand waarop twee wetgevin
gen van toepassing zijn - Gevolg. 

Het feit dat een administratieve beslis
sing moet worden genomen na de inwer
kingtreding van nieuwe wettelijke of ver
ordenende bepalingen, zeals die inzake 
tegemoetkomingen aan gehandicapten, 
heeft in de regel tot gevolg dat die be
slissing toepassing meet maken van de 
nieuwe wettelijke of verordenende bepa
lingen voor de periode die volgt op de in
werkingtreding van die nieuwe bepalin
gen en op de opheffing van de oude. 
(Artt. 28 en 30 Wet van 27 feb. 1987; artt. 
40 en 41 K.B. van 6 juli 1987.) 

25 november 1991 268 

8. - Werking in de ruimte - Res
pectieve rechten en verplichtingen van 
de echtgenoten - Maatregelen ter be
scherming van het gezin - Internatio
naal privaatrecht- Echtgenoten - Zelf
de nationaliteit - Persoonlijke zekerhe
den door een der echtgenoten gesteld -
Toepasselijke wet. 

Het stelsel van bescherming, dat voort
vloeit uit een bepaling als die van art. 
224, § 1, 4, van het Belgisch B.W., meet 
worden beschouwd als betreffende de 
staat der personen, in de zin van art. 3, 
derde lid, van hetzelfde wetboek, en is 
bijgevolg in beginsel onderworpen aan 
de wet van de Staat van de gemeen
schappelijke nationaliteit van de echtge
noten. 

25 mei 1992 905 

9. - Werking in de ruimte - Res
pectieve rechten en verplichtingen van 
de echtgenoten - Maatregelen ter be
scherming van het gezin - Internatio
naal privaatrecht- Echtgenoten - Ver
schillende nationaliteit - Persoonlijke 
zekerheden door een der echtgenoten ge
steld - Toepasselijke wet. 

Wanneer de echtgenoten een verschil
lende nationaliteit hebben bij het ont
staan van een geschil, zeals dat geregeld 
bij art. 224, § 1, 4°, van het Belgisch 
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B.W., hoort in beginsel de wet van de 
eerste echtelijke verblijfplaats als toe
passelijke wet te worden gehanteerd. 
(Art. 3, derde lid, B.W.) 

25 mei 1992 905 

10. - Werking in de ruimte - Decreet 
van de Franse Gemeenschapsraad -
Toepasselijkheid - Brussels Hoofdstede
lijk Gewest - Voorwaarde. 

Krachtens art. 59bis, § 4bis, Gw. heeft 
het decreet van de Franse Gemeen
schapsraad van 10 juli 1984 betreffende 
de sanitaire opvoeding en de jeugd-infor
matie evenals de hulp en de bijstand aan 
de gezinnen op het gebied betreffende de 
contraceptie en het verantwoordelijk ou
derschap, slechts kracht van wet wat het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft 
t.a.v. de instellingen die wegens hun or
ganisatie moeten worden beschouwd als 
uitsluitend behorend tot de ene of de an
dere gemeenschap. 

22 december 1992 1462 

HOOFDSTUK IV 
WETIIGHEID VAN DECRETEN, ORDON

NANTIEN, BESLUITEN EN VERORDE
NINGEN 

11. - Wettigheid van de besluiten en 
verordeningen - KB. van 11 okt. 1985 
betreffende natuurlijk mineraal water en 
bronwater - Geen voorafgaand overleg 
in ministerraad - Gevolgen. 

Art. 5 K.B. van 11 okt. 1985 betreffen
de natuurlijk mineraal water en bronwa
ter krachtens hetwelk het verboden is 
natuurlijk mineraal water of bronwater 
in de handel te brengen dat niet aan de 
gestelde vereisten voldoet, heeft geen 
verbindende kracht, nu dat koninklijk 
besluit niet vermeldt dat het in minister
raad werd overlegd als voorgeschreven 
bij art. 20, § 1, wet van 24 jan. 1977 be
treffende de bescherming van de gezond
heid van de verbruikers op het stuk van 
de voedingsmiddelen en andere produk
ten. 

30 april 1992 819 

12. - Wettigheid van de besluiten en 
verordeningen - Wet waarbij een in mi
nisterraad overlegd koninklijk besluit 
wordt vereist - Geen overleg - Gevol
gen. 

Wanneer in een bepaalde materie de 
wet vereist dat de koninklijke besluiten 
in ministerraad worden overlegd, vormt 
dat overleg een substantiiHe formaliteit 
waarvan het verzuim aan het koninklijk 

besluit alle verbindende kracht ont
neemt. 

30 april 1992 819 

HOOFDSTUK V 
GELDIGHEID T.A.V. EUROPESE EN INTER

NATIONALE NORMEN 

HOOFDSTUK IX 
ALLERLEI 

WOONPLAATS 

Schending van de waning - Art. 439 
Sw. - Waning - Begrip. 

Met de term womng, m de zm van art. 
439 Sw., wordt bedoeld de plaats waar de 
persoon verblijft en uit dien hoofde recht 
heeft op eerbiediging van zijn persoonlij
ke levenssfeer, zijn rust en meer in het 
algemeen zijn prive-leven. 

21 oktober 1992 1223 

z 

ZEGELVERBREKING 

Materieel bestanddeel - Verwijdering 
van het zegel. 

Het loutere feit van de verwijdering 
van het aangebrachte zegel en/of de bij
horigheden ervan dan wel van de verze
gelde afsluiting zelf is voldoende om het 
materieel bestanddeel van de zegelver
breking op te leveren. (Art. 284 Sw.) 

10 maart 1992 653 

ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVER
ZEKERING 

HOOFDSTUK I. - Algemene begrippen 
HOOFDSTUK II. - Arbeidsongeschikt

heid 
HOOFDSTUK Ill. - Ziektekosten - Re

validatie 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

1. - Algemene begrippen - Prestaties 
- Toekenning - Schade gedekt door 
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een andere wetgeving - Ten onrechte 
verleende prestaties - Tijdstip. 

Toekenning van ziekte- en invalidi
teitsprestaties in geval van door een an
dere wetgeving gedekte schade is onte
recht als nlet is voldaan aan de wette
lijke voorwaarden; die regel houdt niet 
in dat de rechthebbenden reeds krach
tens een andere wetgeving een vergoe
ding voor hun schade hebben ontvangen. 
(Art. 76quater, § 2, wet 9 aug. 1963; art. 
241, § 1, K.B. 4 nov. 1963.) 

23 september 1991 80 

2. - Algemene begrippen - Art. 70, § 
2, Z.l. V.-wet - Indeplaatsstelling van de 
verzekeringsinstelling - Voorwaarden 
- Beperking. 

De verzekeringsinstelling, die op grond 
van art. 70, § 2, Z.I.V.-wet ongeschikt
heidsuitkeringen heeft gedaan, is voor 
het gehele bedrag ervan in de plaats ge
steld van haar rechthebbende ten aan
zien van diegene die, op grond van het 
gemene recht, voor de ongeschiktheid 
aansprakelijk is, met die beperking dat 
het bedrag van de vordering van de ver
zekeringsinstelling niet hoger kan zijn 
dan het bedrag dat de rechthebbende in 
het gemeen recht zou toekomen voor de 
veroorzaakte ongeschiktheid. 

4 oktober 1991 118 

3. - Algemene begrippen Ten on-
rechte betaalde prestaties - Terugvorde
ring - Administratiekosten - Begrip. 

De verzekeringsinstelling kan niet ont
slagen worden van de boeking als admi
nistratiekosten van de bedragen van de 
ten onrechte betaalde prestaties die nog 
niet teruggevorderd zijn bij afloop van 
de reglementaire termijnen, zolang de 
leidend ambtenaar van de Dienst voor 
Administratieve Controle van het 
R.I.Z.I.V. geen uitspraak heeft moeten 
doen over het gewettigd karakter van de 
niet-terugvordering. (Artt. 97 en 124, § 1, 
Z.I.V.-wet; artt. 261 en 262 K.B. 4 nov. 
1963.) 

13 januari 1992 423 

4. - Algemene begrippen - Inde
plaatsstelling van de verzekeringsinstel
ling - Cz'iteria. 

Om te beslissen dat de verzekeringsin
stelling, die aan de getroffene van een 
ongeval zekere prestaties heeft verleend, 
al dan niet in diens plaats treedt, is op 
zichzelf ter zake niet bepalend dat de 
prestaties na de consolidatie zijn ver
leend, nu de vraag te dezen alleen is of 
de prestaties, die ten gevolge van het on
geval werden verleend, krachtens het ge-

meen recht verschuldigd waren. (Art. 70, 
§ 2, Z.I.V.-wet.) 

10 februari 1992 536 

5. - Algemene begrippen - Onver
schuldigd betaalde - Terugvordering
Teruginning - Vergoedende interest -
Boekhoudkundig stelsel. 

Inzake ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring moet de vergoedende interest op het 
teruggevorderd onverschuldigd betaalde 
door de verzekeringsinstelling in begin
sel worden geboekt als inkomsten van 
het stelsel van de verplichte verzekering 
en niet op de rekening van de adminis
tratiekosten. (Artt. 124 en 125 Z.I.V.-wet; 
artt. 261 en 262 K.B. 4 nov. 1963.) 

27 april 1992 806 

6. - Algemene begrippen Cumula-
tieverbod - Schadeloosstelling krach
tens andere wetgeving - Gedekte scha
de. 

Art. 70, § 2, Z.I.V.-wet, dat de samen
voeging van de in die wet bepaalde uit
keringen en de krachtens het gemeen 
recht of een andere wetgeving verschul
digde vergoedingen verbiedt, is alleen 
van toepassing wanneer die uitkeringen 
en vergoedingen dezelfde schade of het
zelfde gedeelte van de schade dekken; de 
krachtens de Z.I.V.-wet verleende ar
beidsongeschiktheidsuitkeringen en de 
krachtens de Arbeidsongevallenwet toe
gekende vergoedingen wegens arbeidson
geschiktheid dekken dezelfde schade. 

18 mei 1992 878 

7. - Algemene begrippen - Cumula
tieverbod - Schadeloosstelling krach
tens ande1·e wetgeving - Gedekte scha
de. 

Art. 70, § 2, Z.I.V.-wet, dat de samen
voeging van de in die wet bepaalde uit
keringen en de krachtens het gemeen 
recht of een andere wetgeving verschul
digde vergoedingen verbiedt, is alleen 
van toepassing wanneer die uitkeringen 
en vergoedingen dezelfde schade of het
zelfde gedeelte van de schade dekken. 
De krachtens de Z.I.V.-wet verleende ar
beidsongeschiktheidsuitkeringen en de 
krachtens de Arbeidsongevallenwet toe
gekende vergoedingen wegens arbeidson
geschiktheid dekken dezelfde schade. 

5 oktober 1992 1167 

8. - Algemene begl'ippen - Adminis
tratieve sancties - Uitsluiting - Uitke
ringen wegens arbeidsongeschiktheid -
KB. 10 jan. 1969, art. 2, 6° - Toepas
singsgebied. 
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De uitsluiting van het recht op uitke
ringen wegens arbeidsongeschiktheid be
paald in art. 2, 6°, K.B. 10 jan. 1969, 
vindt ook toepassing, wanneer de gerech
tigde zijn verzekeringsinstelling ervan 
niet in kennis heeft gesteld dat hij ar
beid, die niet in dienst van een werkge
ver wordt verricht, heeft hervat. 

19 oktober 1992 1208 

HOOFDSTUK II 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

9. - Arbeidsongeschiktheid - Zelf
standigen - Uitkeringen - Verplichting 
tot betalen - Moratoire interest. 

De verbintenis tot betaling van de uit
keringen krachtens het stelsel inzake 
ar beidsongeschiktheidsverzekering ten 
voordele van de zelfstandigen, waarin 
noodzakelijkerwijze de erkenning van 
een subjectief recht op die uitkeringen 
besloten ligt, is een verbintenis die, in de 
zin van art. 1153 B.W., alleen betrekking 
heeft op de betaling van een bepaalde 
geldsom, zodat bij vertraging in de uit
voering en bij die bepaling vastgestelde 
wettelijke interest verschuldigd is. 

25 november 1991 272 

10. - Arbeidsongeschiktheid - Zelf
standigen - Uitkeringen - Ingebreke
stelling - Moratoire interest. 

Om moratoire interest te kunnen vor
deren op de uitkeringen volgens de rege
ling inzake verzekering tegen arbeidson
geschiktheid ten voordele van de zelf
standigen, is het voldoende dat de 
schuldeiser in de ingebrekestelling dui
delijk ondubbelzinnig te kennen geeft 
dat hij wil dat de hoofdverbintenis wordt 
uitgevoerd. (Artt. 1139, 1146 en 1153 
B.W.) 

25 november 1991 272 

11. - Arbeidsongeschiktheid Pl·es-
tatie .van de uitkeringsverzekering - Ge
meenrechtelijke vergoeding Inde
plaatsstelling van de verzekeringsinstel
ling - Criteria. 

"Wanneer de prestatie van de uitke
ringsverzekering en de gemeenrechte
lijke vergoeding wegens een uit eenzelf
de ongeval voortvloeiende arbeidsonge
schiktheid verschuldigd zijn en zij beide 
een vermindering van het vermogen tot 
verdienen dekken, is de verzekeringsin
stelling rechtens in de plaats van de ge
troffene gesteld volgens de wettelijke en 
reglementaire voorwaarden. (Artt. 56, 
§ 1, en 70, § 2, Z.I.V.-wet.) 

10 februari 1992 536 

12. - Arbeidsongeschiktheid - Uitke
riilgen - Weigering - Opzettelijk ge
pleegde !out. 

De arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 
moeten worden geweigerd wanneer de 
gerechtigde de fout die de arbeidsonge
schiktheid heeft veroorzaakt, willens 
heeft begaan, ook al heeft hij de gevol
gen ervan niet gewild. (Art. 76bis Z.I.V.
wet.) 

2 maart 1992 625 

13. - Arbeidsongeschiktheid - Uitke
ringen - Gedekte schade. 

De krachtens de Z.I.V.-wet verleende 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen dek
ken de schade die bestaat in het verlies 
of de vermindering van het vermogen 
om, door het verrichten van arbeid, in
komsten te verwerven die tot het levens
onderhoud kunnen bijdragen; dit geldt 
ook voor de arbeidsongeschiktheidsuitke
ringen waarop de werkloze en de deel
tijdse werknemer recht hebben, wanneer 
zij hun aanspraak op werkloosheidsuit
kering als gevolg van arbeidsongeschikt
heid verliezen. (Art. 56, §§ 1, Z.I.V.-wet). 

18 mei 1992 878 

14. Arbeidsongesch11ctheid 
Hervatting van de arbeid - Begrip « ar
beid », 

Voor de toepassing van de artt. 56, § 2, 
Z.I.V.-wet en 14 K.B. 31 dec. 1963, val
gens welke de gerechtigde op arbeidson
geschiktheidsuitkering geen arbeid mag 
hervatten zonder voorafgaande toestem
ming van de adviserend geneesheer, is 
arbeid elke werkzaamheid met produk
tief karakter die wordt verricht in het 
maatschappelijk verkeer, ook als zij niet 
tegen loon als vriendendienst wordt ver
richt. 

18 mei 1992 886 

15. - Arbeidsongeschiktheid - Uitke
ringen - Gedekte schade. 

De krachtens de Z.I.V.-wet verleende 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen dek
ken de schade die bestaat in het verlies 
of de vermindering van het vermogen 
om, door het verrichten van arbeid, in
komsten te verwerven die tot het levens
onderhoud kunnen bijdragen; dit geldt 
ook voor de arbeidsongeschiktheidsuitke
ringen waarop de werkloze en de deel
tijdse werknemer recht hebben, wanneer 
zij hun aanspraak op werkloosheidsuit
kering als gevolg van arbeidsongeschikt
heid verliezen. (Art. 56, § 1, Z.I.V.-wet.) 

5 oktober 1992 1167 
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16. - Arbeidsongeschiktheid - Rijks
instituut voor Ziekte- en Invaliditeitsver
zekering - Opdracht - Vergoedingen 
- Moratoire interest - Verplichting tot 
betaling. 

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en In
validiteitsverzekering is niet verplicht 
aan de rechthebbenden de vergoedingen 
en de moratoire interest daarop te beta
len; die verplichting rust alleen op de 
verzekeringsinstellingen, die de schulde
naars van de verzekerden zijn. (Artt. 40, 
10°, en 123, § 2, Z.I.V.-wet.) 

26 oktober 1992 1244 

17. - Arbeidsongeschiktheid - Werk
nemers - Vergoedingen - Ingebreke
stelling - Verzekeringsinstelling - Mo
ratoire interest. 

Om moratoire interest te kunnen vor
deren op de uitkeringen volgens de rege
ling inzake verzekering tegen arbeidson
geschiktheid ten voordele van de werk
nemers, dient de rechthebbende aan de 
verzekeringsinstelling in de ingebreke
stelling duidelijk en ondubbelzinnig te 
kennen te geven dat hij wil dat die 
schuldenaar zijn verbintenis uitvoert. 
(Art. 1139, 1146 en 1153 B.W.) 

26 oktober 1992 1244 

18. - Arbeidsongeschiktheid - Beslis
sing van einde arbeidsongeschiktheid -
Betwisting - Werknemer wordt in het 
gelijk gesteld - Werknemer intussen op
nieuw tot de werkloosheidsuitkeringen 
toegelaten - Schuldvordering van de 
werknemer tegen een verzekeringsinstel
ling - Hoofdsom en interest. 

De werknemer, die de beslissing van 
einde arbeidsongeschiktheid betwist en 
in het gelijk wordt gesteld terwijl hij in
tussen opnieuw tot de werkloosheidsuit
keringen was toegelaten, kan van de ver
zekeringsinstelling alleen het verschil 
terugvorderen tussen het totaal van de 
ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en het 
door die instelling aan de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening terugbetaalde 
bedrag, en de eventuele interest op dat 

verschil. (Art. 142, § 2, tweede lid, Werk
loosheidsbesluit; art. 62, § 2, eerste en 
tweede lid, K.B. 25 nov. 1991). 

26 oktober 1992 1244 

HOOFDSTUK III 
ZIEKTEKOSTEN - REVALIDATIE 

19. - Ziektekosten - Verzekeringsin
stelling - Geneeskundige · verstrekkin
gen aan het slachtoffer van een ver
keersongeval - Slachtoffer als persoon 
ten Jaste - Vordering tot terugbetaling 
tegen de verzekeraar van degene die het 
ongeval heeft tieroorzaakt - Veroorza
ker van het ongeval verstrekkingsge
rechtigd lid van de verzekeringsinstel
ling - Subrogatie van de verzekerings
instelling in de rechten van het slachtof
fer van het ongeval - Begrip. 

W anneer een verzekeringsinstelling 
geneeskundige verstrekkingen heeft ver
leend aan de getroffene van een ver
keersongeval die ten laste is van een van 
haar verstrekkingsgerechtigde leden, en 
die instelling vordert dat de verzekeraar 
van de verstrekkingsgerechtigde als ver
zekeraar van de veroorzaker van het on
geval wordt veroordeeld tot terugbetaling 
van de verleende verstrekkingen, stelt 
die verzekeringsinstelling geen andere 
rechtsvordering in dan die van de getrof
fene, maar stelt zij, bij een afzonderlijke 
eis, de rechtsvordering in tot betaling 
van de schadeloosstelling van de getrof
fene zelf; haar verhaal krachtens subro
gatie kan worden uitgeoefend, oak al is 
de veroorzaker van het ongeval een van 
haar leden. (Artt. 2, 21 en 76quater, § 2, 
vierde lid, Z.I.V.-wet.) 

4 november 1991 213 

20. - Ziektekosten Overeenkomst 
tussen verplegingsinrichtingen en verze
keringsinstellingen - Aard. 

Een overeenkomst gesloten tussen de 
verplegingsinrichtingen en de verzeke
ringsinstellingen als bedoeld in de artt. 
26 en 31 Z.I.V.-wet, is geen wet in de zin 
van art. 608 Ger.W. 

4 mei 1992 831 



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 !a Cour de cassation » 
en in « Pasicrisie beige » (eerste dee! van 1970). 

De noten en conclusies van het openbaar ministerie vanaf 1971 tot en met 1978 en 
de jaargangen 1978-79 tot en met 1990-91 zijn opgenomen in boekdeel V (Regis
ter) van de Arresten van het Hof van Cassatie 1990-91. 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVER
EENKOMST 

Herstelplicht - Staat - Schadever
wekkende fout van een rechter of een 
ambtenaar van het O.M. waarvoor de 
Staat aansprakelijk is - Wettelijke on
mogelijkheid om een magistraat per
soonlijk aansprakelijk te stellen - Geen 
aantasting van de onafhankelijkheid van 
de Rechterlijke Macht en van de magis
traten ervan. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19 
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en 
Pas., 1992, nr. 215. 

Herstelplicht - Staat en overheid 
Be grip. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19 
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en 
Pas., 1992, nr. 215. 

Herstelplicht - Staat - Schade ten 
gevolge van een fout van de Staat of van 
zijn organen in de openbare dienst van 
de rechtsbedeling - Begrip - Aanspra
kelijkheid niet noodzakelijk uitgesloten 
door de regels inzake verhaal op de rech
ter - Omstandigheden waarin die aan
sprakelijkheid niet is uitgesloten 
Voorwaarden voor die aansprakelijk
heidsverklaring. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19 
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en 
Pas., 1992, nr. 215. 

Herstelplicht - Staat en overheid -
Schadeverwekkende fout van een orgaan 

- Voorwaarden voor de aansprakelijk
heid van de Staat. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19 
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en 
Pas., 1992, nr. 215. 

Oorzaak - Overmacht - Aansprake
lijkheid van de concessionaris van een 
mijn - Daad van een derde - Ingrij
pen. 

Noot, J.F.L., Cass., 25 mei 1992, A.R. 
nrs. 9173, 9245 en 9350, A.C., 1991-92, 
nr. 500. 

Herstelplicht Medeaansprakelijk-
heid van getroffene - Ernst van de res
pectieve fouten - Criteria - Omvang 
van de te voorziene schade. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 8 okt. 
1992, A.R. nr. 9367, Bull. en Pas., 
1992, nr. 655. 

ARBEID 

Gezondheid en veiligheid - Diensthoofd 
veiligheid - Verwijdering uit de functie 
- Ontslag. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 5 
okt. 1992, A.R. nr. 7917, A. C., 1991-92, 
nr. 648. 

ARBEIDSONGEVAL 

Aansprakelijkheid Samenlopende 
fouten - Gedeeltelijke aansprakelijk
heid van een derde - Rechtsvordering 
van de arbeidsongevallenverzekeraar 
Indeplaatsstelling - Grenzen. 
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Concl. adv.-gen. DE SwAEF, Cass., 10 
jan. 1992, A.R. nr. 7535, A.C., 1991-92, 
nr. 235. 

Rechtspleging - Verjaring - Fonds 
voor Arbeidsongevallen - Terugvorde
ring van onverschuldigde vergoedingen 
- Schorsing en stuiting. 

Concl. van proc.-gen. LENAERTS, Cass., 
17 feb. 1992, A.R. nr. 7671, A.C., 
1991-92, nr. 317. 

Rechtspleging - Verjaring - Fonds 
voor Arbeidsongevallen - Terugvorde
ring van onverschuldigde vergoedingen 
- Wijziging van de graad van arbeidson
geschiktheid. 

Conclusie van proc.-gen. LENAERTS, 
Cass., 17 feb. 1992, A.R. nr. 7671, 
A.C., 1991-92, nr. 317. 

Weg naar en van het werk- Gelijkge
stelde trajecten - Begrip. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 13 
april 1992, A.R. nr. 7791, A.C., 
1991-92, nr. 433. 

Weg naar en van het werk - Gelijkge
stelde trajecten - Inning van het loon. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 
13 april 1992, A.R. nr. 7791, A.C., 
1991-92, nr. 433. 

Weg naar en van het werk- Normaal 
traject - Omweg. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 
13 april 1992, A.R. nr. 7791, A.C., 
1991-92, nr. 433. 

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid 
- Gedekte schade. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 
18 mei 1992, A.R. nr. 7812, A.C., 
1991-92, nr. 488. 

Schade - Beslissing van het strafge· 
recht - Beslissing van het arbeidsge
recht - Gezag van het strafrechtelijk 
gewijsde t.a.v. de burgerlijke rechter. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 
12 okt. 1992, A.R. nr. 9417, Bull. en 
Pas., 1992, nr. 662. 

ARBEIDSOVEREENKOMST 

Allerlei - Nietig beding - Art. 25 Ar
beidsovereenkomstenwet - Draagwijdte. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 
14 okt. 1991, A.R. nr. 7537, A.C., 
1991-92, nr. 84. 

Einde Opzeggingsvergoeding 
Ontslag om dringende reden - Partij 
die ontslag geeft. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 16 
maart 1992, A.R. nr. 7694, A.C., 
1991-92, nr. 372. 

Einde - Opzegging - Termijn -.Be
diende - Zelfde werkgever - Begrip. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18 
mei 1992, A.R. nr. 7816, A.C., 1991-92, 
nr. 489. 

Einde - Allerlei - Concurrentiebe
ding - Niet-naleving door de werkne
mer - Verplichting tot betaling van een 
gelijkwaardig bedrag. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 1 ju
ni 1992, A.R. nr. 7827, A.C., 1991-92, 
nr. 513. 

Einde - Allerlei - Concurrentiebe
ding - Geldigheid - Betaling door de 
werkgever van de compensatoire vergoe
ding. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 1 ju
ni 1992, A.R. nr. 7827, A.C., 1991-92, 
nr. 513. 

Begrip- Gesubsidieerde universitaire 
instelling - Personeel bedoeld in art. 41 
wet 27 juli 1971 - Aard van d-e dienstbe
trekking. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 30 
nov. 1992, A.R. nr. 8055, A.C., 
1991-92, nr. 761. 

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE 
WAARDE 
Strafbepalingen - Belastingverhoging 

bij het niet of niet tijdig voldoen van de 
belasting - Aard van die administratie
ve geldboete - Toepasselijkheid van 
art. 6. E.V.R.M. 

Concl. adv.-gen. GOEMINNE, Cass., 27 
sept. 1991, A.R. nr. 7448, A.C., 1991-92, 
nr. 53. 

BEROEPSZIEKTE 

Basisloon - Vaststelling - Arbeidson
geschiktheid ontstaan na het verlaten 
van de beroepencategorie. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 16 
sept. 1991, A.R. nr. 7513, A.C., 1991-92, 
nr. 30. 

BESLAG 

Inkomstenbelastingen - Rechten en 
voorrechten van de Schatkist- Vennoot
schap - Handelsvennootschappen -
Vereffening - Beslag onder derden -
Artt. 325 en 326, eerste lid, W.I.B. - Ge
volgen. 
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Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 23 jan. 1992, A.R. nr. 
9044, Bull. en Pas., 1992, nr. 268. 

Uitvoerend beslag op onroerend goed 
- Beslissing van de beslagrechter -
Hoger beroep - Zwarigheid omtrent de 
tenuitvoerlegging - Begrip. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 8 okt. 
1992, A.R. nr. 9415, Bull. en Pas., 
1992, nr. 657. 

BETEKENING EN KENNISGEVING 

Algemene begrippen - Strafzaken 
Voorlopige hechtenis - Voorlopige in
vrijheidstelling - Naar het hof van assi
sen verwezen beschuldigde - Kennisge
ving van het verwijzingsarrest - Begrip. 

Noot, M.D.S., Cass., 29 dec. 1992, A.R. 
nr. 7285, A.C., 1991-92, nr. 816. 

BEVOEGDHEID EN AANLEG 

Strafzaken - Bevoegdheid - Voorlo
pige hechtenis - Verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling - Naar het hof van as
sisen verwezen beschuldigde. 

Noot, M.D.S., Cass., 29 dec. 1992, A.R. 
nr. 7285, A.C., 1991-92, nr. 816. 

BURGERLIJKE RECHTEN, POLITIEKE 
RECHTEN 

Geschillen over burgerlijke rechten -
Bevoegdheid van de Rechterlijke Macht 
- Art. 92 Gw. - Draagwijdte. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19 
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. Pas., 
1992, nr. 215. 

CASSATIE 

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke 
zaken - Beperking van de aangevoch
ten beslissing in de voorziening. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 20 
jan. 1992, A.R. nrs. 7607, 7683 en 
7740, A.C., 1991-92, nr. 256. 

Vernietiging - Omvang - Algemene 
begrippen - Meer dan een middel -
Onderzoek van het Hof beperkt tot een 
middel - Middel gegrond - Algehele 
vernietiging - Gevolg voor de overige 
middelen. 

Noot, E.L., Cass., 20 mei 1992, A.R. nr. 
9632, A.C., 1991-92, nr. 495. 

Vorderingen tot vernietiging en cassa
tieberoep in het belang van de wet -
Vordering tot vernietiging - Art. 441 Sv. 
- Onderzoeksverrichtingen - Vernieti
ging van het arrest zonder verwijzing. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 30 
sept. 1992, A.R. nr. 248, BulL en Pas., 
1992, nr. 638. 

DIEFSTAL EN AFPERSING 

Doodslag, gepleegd om diefstal te ver
gemakkelijken of om de straffeloosheid 
ervan te verzekeren - Paging - Wets
bepalingen - Straf. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 24 juni 1992, A.R. nr. 
9974, Bull. en Pas., 1992, nr. 562. 

ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED 

Gevolgen t.a.v. de personen - Kinde
ren - Levensonderhoud - Bijdrage van 
de ouders - Overeenkomst - Wijziging 
- Voorwaarde. 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 8 mei 
1992, A.R. nr. 7892, A.C., 1991-92, nr. 
466 

ERFENISSEN 
Schenking met voorbehoud van het 

vruchtgebruik aan een erfgerechtigde in 
de rechte lijn - Toestemming van de 
andere erfgerechtigden - Gevolgen -
Artt. 918 en 922 B.W. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 8 okt. 
1992, A.R. nr. 9398, Bull. en Pas., 
1992, nr. 656. 

GEMEENSCHAP, GEWEST 

Rechtsopvolging van de Staat door de 
gemeenschappen en gewesten - The
saurie. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 19 ju
ni 1992, A.R. nr. 7878, voltallige te
rechtzitting, A.C., 1991-92, nr. 552. 

Rechtsopvolging van de Staat door de 
gemeenschappen en gewesten - Overge
dragen rechten en verplichtingen - On
derwijs - Hangende gerechtelijke proce
dures. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 19 ju
ni 1992, A.R. nr. 7878, voltallige te
rechtzitting, A.C., 1991-92, nr. 552. 

GRONDWET 

Art. 45 - Parlementaire onschend
baarheid - Schending door openbare 
ambtenaren van door de Grondwet ge
waarborgde rechten - Voorwaarden -
Hechtenis en vervolging van parlements
lid. 

Noot, D.S., Cass., 17 dec. 1991, A.R. nr. 
6159, A.C., 1991-92, nr. 208. 
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Artt. 6 en 6bis- Gelijkheid tussen de 
Belgen - Discriminatieverbod - Na
tuurlijk kind - Erfrecht- Art. 756 B.W. 
(oud). 

Concl. adv.-gen. D'HOORE, Cass., 15 mei 
1992, A.R. nr. 6583, A.C., 1991-92, nr. 
484. 

HERHALING 

W anbedrijf na wanbedrijf - Veroorde
ling met uitstel - Ondergane straf -
Tijdstip - Termijn van vijf jaar - Aan
vang. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 24 juni 1992, A.R. nr. 
9910, Bull. en Pas., 1992, nr. 561. 

HERZIENING 

Advies - Ontvankelijkheid. 
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 17 

maart 1992, A.R. nr. 6057, A.C., 
1991-92, nr. 380. 

HOGER BEROEP 

Burgerlijke zaken - Beslissingen en 
partijen - Uitvoerend beslag op onroe
rend goed - Zwarigheid omtrent de ten
uitvoerlegging - Begrip. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 8 okt. 
1992, A.R. nr. 9415, Bull. en Pas., 
1992, nr. 657. 

HUUR VAN GOEDEREN 

Pacht - Einde - Opzegging - Ver
lenging - Art. 58 van de Pachtwet. 

Cone!. adv.-gen. D'HOORE, Cass., 24 jan. 
1992, A.R. nr. 7277, A.C., 1991-92, nr. 
271. 

HUWELIJK 
Respectieve rechten en verplichtingen 

van de echtgenoten - Maatregelen ter 
bescherming van het gezin - lnterna
tionaal privaatrecht - Echtgenoten van 
dezelfde nationaliteit - Toepasselijke 
wet - Begrip - Persoonlijke zekerhe
den door een der echtgenoten gesteld. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 
25 mei 1992, A.R. nr. 9268, Bull. en 
Pas., 1992, nr. 501. 

Respectieve rechten en verplichtingen 
van de echtgenoten - Maatregelen ter 
bescherming van het gezin - Intern:a
tionaal privaatrecht - Echtgenoten van 
verschillende nationaliteiten - Toepas
selijke wet - Begrip - Persoonlijke ze
kerheden door een der echtgenoten ge
steld. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 
25 mei 1992, A.R. nr. 9268, Bull. en 
Pas., 1992, nr. 501. 

INDEPLAATSSTELLING 

Zakelijke indeplaatsstelling - Verlies 
van de verschuldigde zaak - Rechten of 
vorderingen tot schadevergoeding om
trent de zaak - Art. 1303 B.W. - Toe
passingsvereisten. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE . BISTHO
VEN, Cass., 12 dec. 1991, A.R. nr. 
8929, Bull. en Pas., 1992, nr. 198. 

INKOMSTENBELASTINGEN 

Rechten en voorrechten van de Schat
kist - Vennootschap - Handelsvennoot
schappen - Vereffening - Beslag onder 
derden Wettelijke hypotheek 
Inschrijving - Artt. 324 tot 326 W.I.B. -
Gevolgen. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 23 jan. 1992, A.R. nr. 
9044, Bull. en Pas., 1992, nr. 268. 

Rechten en voorrechten van de Schat
kist - Vervolgingen - Dwangschrift -
Begrip. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 19 nov. 1992, A.R. nr. 
9111, Bull. en Pas., 1992, nr. 741. 

Rechten en voorrechten van de Schat
kist - Vervolgingen - Dwangschrift -
Betekening - Kennisgeving - Niet ver
eist. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 19 nov. 1992, A.R. nr. 
9111, Bull. en Pas., 1992, nr. 741. 

Rechten en voorrechten van de Schat
kist - Vervolgingen - Onrechtstreekse 
vervolgingen - Dwangschrift - Dwang
bevel - Gelijkstaande akte - Beteke
ning - Kennisgeving - Niet vereist. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 19 nov. 1992, A.R. nr. 
9111, Bull. en Pas., 1992, nr. 741. 

Personenbelasting - Bedrijfsinkom
sten - Pensioenen - Vergoedingen we
gens beroepsziekte - Belastbaarstelling 
- Vereiste. 

Concl. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 27 
nov. 1992, A.R. nr. F 1985 N, A.C., 
1991-92, nr. 756. 

Voorheffingen en belastingkrediet -
Aanrekening en terugbetaling van de 
voorheffingen - Onroerende voorheffing 
- Terugbetaling - Moratoire interest. 
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Concl. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 18 
dec. 1992, A.R. nr. F 1999 N, A.C., 
1991-92, nr. 803. 

INTEREST 
Compensatoire interest - Stedebouw 

- Sanctie - Herstel - Burgerlijke par
tij - Gemeente en gewest - Veroorde
ling tot betaling van meerwaarde - Op 
die som verschuldigde interesten - Mo
ratoire interest. 

Conclusie van adv.-gen. DE SwAEF, 
Cass., 25 feb. 1992, A.R. nr. 4965, 
A.C., 1991-92, nr. 3330. 

LEVENSONDER.HOUD 

Echtscheiding - Onderhoud van de 
kinderen - Bijdrage van de ouders -
Overeenkomst - Wijziging - Voorwaar
de. 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 8 mei 
1992, A.R. nr. 7892, A.C., 1991-92, nr. 
466. 

MIJNEN, GROEVEN EN GRAVERIJEN 

Aansprakelijkheid van de concessio
naris van een mijn - Daad van een der
de - Ingrijpen. 

Noot, J.F.L., Cass., 25 mei 1992, A.R. 
nrs. 9173, 9245 en 9350, A.C., 1991-92, 
nr. 500. 

MINDER-VALID EN 

Tegemoetkoming Echtgenoot -
Werknemer - Onderdaan van een Lid
Staat - E.G. - Artt. 2 en 3, Verorde
ning (E.E.G.) nr. 1408/71 - Uitlegging -
Prejudicieel geschil - H.v.J. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 9 
sept. 1991, A.R. nr. 9012, Bull. en 
Pas., 1992, nr. 7. 

Sociale reclassering Beschutte 
werkplaats - Tewerkgestelde moeilijk 
te plaatsen werklozen - Aard van de 
rechtsbetrekking. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 2 
dec. 1991, A.R. nr. 7768, A.C., 1991-92, 
nr. 174. 

Tegemoetkomingen - Integratietege
moetkoming - Opschorting van de uit
betaling voor een derde - Opneming in 
een instelling - V oorwaarden. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 16 
maart 1992, A.R. nr. 7785, A.C., 
1991-92, nr. 375. 

Tegemoetkomingen - Inkomen -
Wijziging v66r de ingangsdatum - lnko
men van het jaar van de ingangsdatum. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 14 
dec. 1992, A.R. nrs. 7922 en 8104, 
A.C., 1991-92, nrs. 788 en 789. 

Tegemoetkomingen - Inkomen 
Wijziging - Ingangsdatum van de be
slissing over de aanvraag. 

Cone!. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 14 
dec. 1992, A.R. nr. 8017, A.C., 1991-92, 
nr. 790. 

NATUURLIJK KIND 

Erfrecht - Art 756 B.W. (oud) - Teet
sing aan art. 14 J 0 8.1 E.V.R.M. 

Concl. adv.-gen. D'HooRE, Cass., 15 mei 
1992, A.R. nr. 6583, A.C., 1991-92, nr. 
484. 

Erfrecht - Art. 756 B.W. (oud) - Teet
sing aan artt. 6 en 6bis Gw. 

Concl. adv.-gen. D'HoORE, Cass., 15 mei 
1992, A.R. nr. 6583, A.C., 1991-92, nr. 
484. 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE 

Verkiezing - Kiezers - In een be
schutte werkplaats tewerkgestelde werk
lozen. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 2 
dec. 1991, A.R. nr. 7768, A.C., 1991-92, 
nr. 174. 

Verkiezing - Voordracht van kandida
ten - Vordering van de werkgever tot 
schrapping van de kandidatenlijst -
Termijn. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 22 
juni 1992, A.R. nr. 7926, A.C., 1991-92, 
nr. 556. 

Verkiezing - Voordracht van kandida
ten - Beroep - K.B. 18 okt. 1990, art. 
37 - Draagwijdte. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 22 
juni 1992, A.R. nr. 7926, A.C., 1991-92, 
nr. 556. 

ONDERWIJS 

Universitair onderwijs Gesubsi-
dieerde universitaire instelling - Perso
neel bedoeld in art. 41 wet 27 juli 1971 -
Aard van de dienstbetrekking. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 30 
nov. 1992, A.R. nr. 8055, A.C., 
1991-92, nr. 761. 
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Universitair onderwijs Gesubsi-
dieerde universitaire instelling - Bijdra
geplicht tegenover de sociale-zekerheids
instelling - Personeel bedoeld in art. 41 
wet 27 juli 1971. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 30 
nov. 1992, A.R. nr. 8055, A.C., 
1991-92, nr. 761. 

Universitair onderwijs - Gesubsidie
erde universitaire instelling - Perso
neelsstatuut - Draagwijdte. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 30 
nov. 1992, A.R. nr. 8055, A.C., 
1991-92, nr. 761. 

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 

Parlementaire onschendbaarheid 
Onderzoek tegen onbekenden - Onwet
tige daden van onderzoek tegen een par
lementslid - Akten enkel nietig t.a.v. 
het parlementslid. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 30 
sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas., 
1992, nr. 638. 

Vordering tot het instellen van een on
derzoek - Vorm. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 30 
sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas., 
1992, nr. 638. 

Parlementaire onschendbaarheid 
Huiszoeking in de woning van een parle
mentslid - W ettigheid - Vereisten. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 30 
sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas., 
1992, nr. 638. 

Parlementaire onschendbaarheid 
Onderzoek tegen onbekenden - Parle
mentslid eventueel bij de feiten betrok
ken - Wettigheid van het onderzoek -
Vereisten. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 30 
sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas., 
1992, I, nr. 638. 

ONDERZOEKSGERECHTEN 

Regeling van de procedure - Buiten
vervolgingstelling - Motivering. 

Noot, E.L., Cass., 20 mei 1992, A.R. nr. 
9632, A.C., 1991-92, nr. 485. 

Beschikking van de raadkamer - Ver
wijzing van de verdachte naar de politie
rechtbank en buitenvervolgingstelling 
voor hetzelfde feit, anders omschreven 
- Beoordeling door de feitenrechter van 
deze tegenstrijdigheid - Onbevoegdver
klaring - Regeling van rechtsgebied. 

Noot, M.D.S., Cass., 29 sept. 1992, A.R. 
nr. 6761, A.C., 1991-92, nr. 635. 

OPENBARE WERKEN 

Wegenfonds - Werken uitgevoerd in 
opdracht van het Wegenfonds - Voor
recht van de onderaannemer - Werken 
voor rekening van de Staat - Gevolg. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 3 
april 1992, A.R. nr. 7571, A.C., 
1991-92, nr. 416. 

PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAAR
HEID 

Strafvordering - Vervolgingen tegen 
of aanhouding van parlementsleden of 
personen die nadien parlementslid wor
den - Voorwaarden - Schorsing van de 
hechtenis of van de vervolgingen. 

Noot, D.S., Cass., 17 dec. 1991, A.R. nr. 
6159, A.C., 1991-92, nr. 208. 

Onderzoek tegen onbekenden - On
wettige daden van onderzoek tegen een 
parlementslid - Akten enkel nietig t.a.v. 
het parlementslid. 
Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 30 

sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas., 
1992, nr. 638. 

Onderzoek - Huiszoeking in de wo
ning van een parlementslid - Wettig
heid - Vereisten. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 30 
sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas., 
1992, nr. 638. 

Onderzoek tegen onbekenden - Parle
mentslid eventueel bij de feiten betrok
ken - Wettigheid van het onderzoek -
Vereisten. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 30 
sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas., 
1992, nr. 638. 

PAULIAANSE RECHTSVORDERING 

Onroerend goed met hypotheek be
zwaard - Bedrieglijke verkoop - Beta
ling van de hypothecaire schuldvorderin
gen naar aanleiding van die verkoop -
Gevolg. 

Noot, G.D., Cass., 15 mei 1992, A.R. nr. 
7517, A.C., 1991-92, nr. 487. 

RECHTEN VAN DE MENS 

Art. 14 Jo 8.1 E.V.R.M. - Discrimina
tieverbod - Natuurlijk kind - Erfrecht 
- Art. 756 B.W. (oud) 
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Concl. adv.-gen. D'HoORE, Cass., 15 mei 
1992, A.R. nr. 6583, A.C., 1991-92, nr. 
484. 

RECHT VAN VERDEDIGING 

Strafzaken - Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de voorlopige hechtenis 
.....:. Verdachte die beweert in de onmoge
lijkheid te verkeren op de terechtzitting 
van het onderzoeksgerecht te verschij
nen - Recht van zijn advocaat om hem 
te vertegenwoordigen en een conclusie 
neer te leggen - Verplichting van het 
onderzoeksgerecht om op die conclusie 
te antwoorden. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 26 
feb. 1992, A.R. nr. 9763, Bull. en Pas., 
1992, nr. 339. 

Rekenhof - Procedure - Veroorde
ling van rekenplichtige - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 19 ju
ni 1992, A.R. nr. 7878, voltallige te
rechtzitting, A.C., 1991-92, nr. 552. 

RECHTERLIJK GEWIJSDE 

Gezag - Strafza)cl:en - Arbeidsonge
val - Schade - Beslissing van het 
strafgerecht - Beslissing van het ar
beidsgerecht - Gezag van het strafrech
telijk gewijsde t.a.v. de burgerlijke rech
ter. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 
12 okt. 1992, A.R. nr. 9417, Bull. en 
Pas., 1992, nr. 662. 

RECHTERLIJKE MACHT 

Geschillen over burgerlijke rechten 
Art. 92 Gw. - Draagwijdte. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19 
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en 
Pas., 1992, nr. 215. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN 

Op conclusie - Strafzaken - Voorlo
pige hechtenis - Verdachte die beweert 
in de onmogelijkheid te verkeren op de 
terechtzitting van het onderzoeksgerecht 
te verschijnen - Conclusie van de advo
caat waarin hij de machtiging vraagt om 
hem te vertegenwoordigen - Verplich
ting om op die conclusie te antwoorden. 

Cone!. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 26 
feb. 1992, A.R. nr. 9763, Bull. en Pas., 
1992, nr. 339. 

Op conclusie - Strafzaken - Onder
zoeksgerechten - Regeling van de pro
cedure - Buitenvervolgingstelling. 

Noot, E.L., Cass., 20 mei 1992, A.R. nr. 
9632, A.C., 1991-92, nr. 495. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 

Strafzaken - Tussen raadkamer en 
politierechtbank - Beschikking van de 
raadkamer - Venvijzing van de ver
dachte naar de politierechtbank en bui
tenvervolgingstelling voor hetzelfde feit, 
anders omschreven - Onbevoegdverkla
ring door de politierechtbank - Rege
ling van rechtsgebied - Vernietiging 
van de beschikking van de raadkamer -
Verwijzing van de zaak naar de raadka
mer, anders samengesteld. 

Noot, M.D.S., Cass., 29 sept. 1992, A.R. 
nr. 6761, A.C., 1991-92, nr. 635. 

REKENHOF 

Grondwettelijke opdracht - Veroorde
ling van rekenplichtige - Recht van ver
dediging - Draagvrijdte. 

Concl. adv.-gen. DE SwAEF, Cass., 19 ju
ni 1992, A.R. nr. 7878, voltallige te
rechtzitting, A.C., 1991-92, nr. 552. 

SOCIALE ZEKERHEID 

Werlmemers - Bijdrageplicht - Ge
subsidieerde universitaire instelling -
Personeel bedoeld in art. 41 wet 27 juli 
1971. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 30 
nov. 1992, AR. nr. 8055, A.C., 
1991-92, nr. 761. 

STEDEBOUW 

Sanctie - Herstel - Burgerlijke par
tij - Gemeente en gewest - Veroorde
ling tot het betalen van een geldsom, ge
lijk aan de meerwaarde - Op die som 
verschuldigde interesten - Aard. 

Cone!. van adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 
25 feb. 1992, A.R. nr. 4965, A.C., 
1991-92, nr. 333. 

Ruimtelijke ordening - Bouw- of ver
kavelingsverbod - Schadeloosstelling -
W aardevermindering van het goed -
Raming - Schatting - Procedure -
Art. 1, § 2, K.B. 24 old. 1978 - Wettig
heid. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 1 okt. 1992, A.R. nr. 9038, 
Bull. en Pas., 1992, nr. 644. 

Ruimtelijke ordening - Bouw- of ver
kavelingsverbod - Recht op schadever
goeding - Aard. 
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Cone!. adv.-gen. JANSSENS DE BISTRO· 
VEN, Cass., 1 okt. 1992, A.R. nr. 9038, 
Bull. en Pas., 1992, nr. 644. 

STRAFVORDERING 

Hechtenis en vervolging van parle
mentslid - Parlementaire onschend
baarheid - Schending door openbare 
ambtenaren van door de Grondwet ge
waarborgde rechten - Voorwaarden. 

Noot, D.S., Cass., 17 dec. 1991, A.R. nr. 
6159, A.C., 1991-92, nr. 208. 

TAALGEBRUIK 

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) -
Vonnissen en arresten - Nietigheden -
Burgerlijke zaken - Eentaligheid van 
de beslissing - Aanhaling in een andere 
taal. 

Cone!. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 20 
jan. 1992, A.R. nrs. 7607, 7683 en 
7740, A.C., 1991-92, nr. 256. 

VENNOOTSCHAP 

Gemeenschappelijke regels - Han
delsvennootschappen - Vereffening -
Beginsel van gelijkheid van de schuldei
sers - Inkomstenbelastingen - Rech
ten en voorrechten van de Schatkist -
Beslag onder derden - Wettelijke hypo
theek - Inschrijving - Artt. 324 tot 326 
W.I.B. - Gevolgen. 

Cone!. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 23 jan. 1992, A.R. nr. 
9044, Bull. en Pas., 1992, nr. 268. 

VERHAAL OP DE RECHTER 

Artt. 1140 tot 1147 Ger.W. - Aanspra
kelijkheid van de Staat niet noodzakelijk 
uitgesloten door de regels inzake verhaal 
op de rechter. 

Cone!. eerste adv.-gen. VELD, Cass., 19 
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en 
Pas., 1992, nr. 215. 

VERJARING 

Burgerlijke zaken - Termijnen - Ar
beidsongeval - Fonds voor Arbeidsonge
vallen - Terugvordering van onverschul
digde vergoedingen - Wijziging van de 
graad van arbeidsongeschiktheid. 

Cone!. van proc.-gen. LENAERTS, Cass., 
17 feb. 1992, A.R. nr. 7671, A.C., 
1991-92, nr. 317. 

Burgerlijke zaken - Schorsing -
Stuiting - Fonds voor Arbeidsongeval
len - Terugvordering van onverschul
digde vergoedingen. 

Cone!. van proc.-gen. LENAERTS, Cass., 
17 feb. 1992, A.R. nr. 7671, A.C., 
1991-92, nr. 317. 

VERZEKERING 

W.A.M.-verzekering - Excepties die 
door de verzekeraar niet aan de bena
deelde kunnen worden tegengeworpen -
Be grip. 

Cone!. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 29 jan. 1992, A.R. nr. 
9340, Bull. en Pas., 1992, nr. 280. 

W.A.M.-verzekering - Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds - Vergoe
dingsverplichting - Toevallig feit -
Voorwaarde. 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 13 
nov. 1992, A.R. nr. 7742, A.C., 
1992-93, nr. 729. 

VONNISSEN EN ARRESTEN 

Burgerlijke zaken - Algemeen - Te 
laat ingediende conclusie - Wering van 
de conclusie uit het debat. 

Cone!. adv.-gen. PIRET, Cass., 31 okt. 
1991, A.R. nr. 9069, Bull. en Pas., 
1992, nr. 123. 

VOORLOPIGE HECHTENIS 

Handhaving - Verdachte die beweert 
in de onmogelijkheid te verkeren op de 
terechtzitting van het onderzoeksgerecht 
te verschijnen - Recht van zijn advo
caat om hem te vertegenwoordigen en 
een conclusie neer te leggen. 

Cone!. eerste adv.-gen. VELD, Cass., 26 
feb. 1992, A.R. nr. 9763, Bull. en Pas., 
1992, nr. 339. 

Onwettige hechtenis - Onwerkzame 
- Schadeloosstelling - Wet 13 maart 
1973, art. 28 - Beslissing - Rechtsmid
del tegen die beslissing. 

Cone!. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 10 
april 1992, A.R. nr. 7397, A.C., 
1991-92, nr. 431. 

Invrijheidstelling - Invrijheidstelling 
onder voorwaarden - Verzoekschrift tot 
opheffing van de voorwaarden - Hand
having van de voorwaarden - Cassatie
beroep - Ontvankelijkheid. 

Noot, J.d.J., Cass., 27 okt. 1992, A.R. nr. 
7081, A.C., 1992-93, nr. 696. 

Invrijheidstelling - Verzoek tot voor
lopige invrijheidstelling - Naar het hof 
van assisen verwezen beschuldigde -
Bevoegdheid. 
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Noot, M.D.S., Cass., 29 dec. 1992, A.R. 
nr. 7285, A.C., 1991-92, nr. 816. 

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 

Inschrijving in het register van bewa
ring der hypotheken - Niet in rechte of 
voor notaris erkende onderhandse akte 
van verkoop van een onroerend goed -
Eis tot vernietiging. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 6 
sept. 1991, A.R. nr. 7540, A.C., 
1991-92, nr. 6. 

Inkomstenbelastingen - Rechten en 
voorrechten van de Schatkist - Ven
nootschap - Handelsvennootschappen 
- Vereffening - Wettelijke hypotheek 
- Inschrijving - Art. 326, derde lid, 
W.I.B. - Gevolgen. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTRO· 
VEN, Cass., 23 jan. 1992, A.R. nr. 
9044, Bull. en Pas., 1992, nr. 268. 

Onderaannemer - Werken uitgevoerd 
in opdracht van het Wegenfonds - Voor
recht van de onderaannemer - Werken 
voor rekening van de Staat. 

Concl. adv.-gen. DE SwAEF, Cass., 3 
april 1992, A.R. nr. 7571, A.C., 
1991-92, nr. 416. 

VOORZIENING IN CASSATIE 

Burgerlijke zaken - Personen door of 
tegen wie cassatieberoep kan worden in
gesteld - Rechtsopvolging van de Staat 
door de gemeenschappen en gewesten -
Instelling van de voorziening - Ontvan
kelijkheid. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 19 ju
ni 1992, A.R. nr. 7878, voltallige te
rechtzitting, A.C., 1991-92, nr. 552. 

WERKLOOSHEID 

Recht op werkloosheidsuitkering 
Beslissing - Ontzegging of beperking 
van het recht - Horen van de werkloze 
- Uitzondering - Deeltijdarbeid. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 28 
okt. 1991, A.R. nr. 7650, A.C., 1991-92, 
nr. 115. 

Recht op werkloosheidsuitkering - In 
een beschutte werkplaats tewerkgestelde 
werklozen - Aard van de rechtsbetrek
king. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 2 
dec. 1991, A.R. nr. 7768, A.C., 1991-92, 
nr. 174. 

WOONPLAATS 

Schending van de woning - Art. 439 
Sw. - Woning - Begrip. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTRO· 
VEN, Cass., 21 okt. 1992, A.R. nr. 
9804, Bull. en Pas., 1992, nr. 679. 

ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZE
KERING 

Ziektekosten - Verzekeringsinstelling 
- Geneeskundige verstrekkingen aan 
het slachtoffer van een verkeersongeval 
- Slachtoffer als persoon ten laste -
Vordering tot terugbetaling tegen de ver
zekeraar van degene die het ongeval 
heeft veroorzaakt - Veroorzaker van 
het ongeval verstrekkingsgerechtigd lid 
van de verzekeringsinstelling - Subro
gatie van de verzekeringsinstelling in de 
rechten van het slachtoffer van het onge
val - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
nov. 1991, A.R. nr. 9101, A.C., 
1991-92, nr. 127. 

Arbeidsongeschiktheid - Uitkeringen 
- Gedekte schade. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18 
mei 1992, A.R. nr. 7812, A.C., 1991-92, 
nr. 488. 

Algemene begrippen - Cumulatiever
bod - Schadeloosstelling krachtens an
dere wetgeving - Gedekte schade. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18 
mei 1992, A.R. nr. 7812, A.C., 1991-92, 
nr. 488. 
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PLECHTIGE OPENINGSREDES 

15 augustus 1869 - Proc.-gen. M. LECLERCQ, Examen des arrets rendus 
chambres reunies en matiere civile, depuis l'installation de la Cour. 

15 oktober 1870 - Proc.-gen. M. LECLERCQ, Examen des arrets rendus 
chambres reunies en matiere de droit public et de droit administratif. 

16 oktober 1871 Proc.-gen. CH. FAIDER, L'egalite devant la loi. 

15 oktober 1872 

15 oktober 1873 

15 oktober 1874 

Proc.-gen. CH. FAIDER, La fraternite dans les lois. 

Proc.-gen. CH. FAIDER, La publicite. 

Proc.-gen. CH. FAIDER, L'unite. 

15 oktober 1875 Proc.-gen. CH. FAIDER, La separation des pouvoirs. 

16 oktober 1876 Proc.-gen. CH. FAIDER, Les quatre grandes libertes 
constitutionnelles. 

15 oktober 1877 Proc.-gen. CH. F AIDER, 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. F AIDER, 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
nitkes 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 KrELE, 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. 

2 oktober 1893 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Le procw·eur 
general Faider. 
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1 oktober 1894 Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Propriete in-
dividuelle et collectivisme. 

1 oktober 1895 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, De ]'occupa
tion comme mode d'acquisition de la propri{de. 

1 oktober 1896 - Adv.-gen. BoscH, Les lois ouvrieres, leur raison 
d'{dre, leurs resultats. 

1 oktober 1897 - Eerste adv.-gen. MELOT, Le juge unique et le recrute
ment de Ja magistrature en Belgique. 

1 oktober 1898 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, De ]'interven
tion du ministere public dans Je jugement des affaires civiles. 

2 oktober 1899 Adv.-gen. VAN ScHOOR, La presse sous le consulat et 
sous J'empire. 

1 oktober 1901 Proc.-gen. ME:LOT, De la recidive et de ]'administra-
tion de la justice repressive. 

1 oktober 1902 - Adv.-gen. R. JANSSENS, De l'institution d'un Conseil 
d'Etat en Belgique. 

1 oktober 1903 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Des origines de 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 l'in
struction criminelle. 

1 oktober 1908 Proc.-gen. R. JANSSENS, Des pourvois dans l'interet 
deJa loi. 

1 oktober 1909 Proc.-gen. R. JANSSENS, Du fait a la Cour de cassa-
tion. 

1 oktober 1910 Proc.-gen. R. JANSSENS, Syndicats et unions profes-
sionnelles (Loi du 31 mars 1898). 

2 oktober 1911 - Proc.-gen. TERLINDEN, Le projet de loi sur la reorga
nisation de la police rurale. 

1 oktober 1912 - Proc.-gen. TERLINDEN, Une actualite juridique - Le 
nouveau Code civil suisse. 

1 oktober 1913 - Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres dmnies -
ArdJts en matiere civile, electorale administrative (periode de 1869 a 
1913}. 

25 november 1918 - Proc.-gen TERLINDEN, Seance solennelle de 
rentree. 

1 oktober 1919 - Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature beige sous 
]'occupation allemande - Souvenirs de guerre. 

1 oktober 1920 Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature beige depuis 
]'armistice. 

1 oktober 1921 Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres reunies -
Arrets en matiere fiscale et criminelle {periode de 1869 a 1921). 

2 oktober 1922 - Proc.-gen. TERLINDEN, Cinquante annees de discours 
de rentree a la Cour de cassation de Belgique (1869 a 1922}. 

1 oktober 1923 - Proc.-gen. TERLINDEN, Un jubile. 
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1 oktober 1924 - Proc.-gen. TERLINDEN, La lutte contre l'avortement 
- Le secret medical. 

1 oktober 1925 - Eerste adv.-gen. P. LECLERCQ, De la Cour de cassa
tion. 

15 september 1926 - Proc.-gen. TERLINDEN, Adieux. 

15 september 1927 - Proc.-gen. P. LECLERCQ, Le conducteur d'une 
automobile, qui tue ou blesse un pieton, commet-il un acte illicite ? 

15 september 1928 - Proc.-gen. P. LECLERCQ, Propos constitutionnels. 

16 september 1929 Eerste adv.-gen. B. JoTTRAND, Sur Je chemin de 
la liberte. 

15 september 1930 
la liberte. 

Eerste adv.-gen. B. JOTTRAND, L'eta.blissement 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 libre. 

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 magistra.at en 
advoca.at op het gebied van het strafrecht. 

15 september 1937 - Adv.-gen. G. SARTIN! VAN DEN KERCKHOVE, He
flexions sur I'instance et la procedure de cassation en matiere repres
sive. 

15 september 1938 - Eerste adv.-gen. A. GESCHE, Over de overtre
dingen in zake van douanen en a.ccijnzen. 

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 Je droit criminel. 

15 september 1947 - Proc.-gen. L. CoRNIL, De wederopbouw van het 
Justitiepaleis te Brussel. 

15 september 1948 - Proc.-gen. L. CoRNIL, La Cour de cassation - Ses 
origines et sa nature. 

15 september 1949 Adv.-gen. CH. CoLARD, De vrouw in de rechtsbe-
deling. 

15 september 1950 Proc.-gen. L. CORNIL, La Cour de cassation -
Considerations sur sa mission. 

15 september 1951 - Proc.-gen. L. CORNIL, Een voorontwerp van wet 
betreffende de misdadige jeugd. 

15 september 1952 - Proc.-gen. L. CoRNIL, La Cour de cassation -
Reformes mineures de Ja procedure. 
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15 september 1953 - Eerste adv.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Het 
Hof van Verbreking in 1853. 

15 september 1954 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Propos sur 
l'article 95 de Ja Constitution. 

15 september 1955 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, De parle
mentaire immuniteit. 

15 september 1956 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Un aspect 
du droit de defense. 

16 september 1957 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Bedrog en 
grove schuld op het stuk van niet-nakoming van contracten. 

1 september 1958 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMTCOURT, Les recla
mations en matiere d'imp6ts sur les revenus. 

1 september 1959 - Eerste adv.-gen. R. JANSSENS DE BISTHOVEN, Over
wegingen om trent de bestraffing van de sluikerij te1· zake van douane. 

1 september 1960 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Le conseil 
supel"ieur du Congo - 1889-1930. 

1 september 1961 - Adv.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, 
Rechtsbewustzijn en volkenrechtelijk strafrecht. 

1 september 1962 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, La Cour de 
cassation et la 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 denonciations sur ordre du Ministre 
de Ja Justice. 

1 september 1965 - Adv.-gen. L. DEPELCHIN, Overwegingen bij arti
kel 2 van het Strafwetboek. 

1 september 1966 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Considera
tions sur le projet de Code judiciaire. 

1 september 1967 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, De voltallige 
zittingen in het Hof van Cassatie. 

2 september 1968 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, 
Retlexions sur le droit intemational et Ja revision deJa 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 Je 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 la Constitution. 

3 september 1973 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, 
Overwegingen omtrent de kunst recht te spreken en de uitoefening 
van het rechterlijk ambt. 

2 september 1974 - Proc.-gen. DELANGE, De l'intervention de la Cour 
de cassation dans le dessaisissement du juge et dans le renvoi d'un 
tribunal a un autre. 

1 september 1975 - Eerste adv.-gen. F. DUMON, De opdracht van de 
hoven en rechtbanken. Enkele overwegingen. 
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1 september 1976 - Proc.-gen. R. DELANGE, Overwegingen over de 
strafrechtelijke verant'woordelijkheid en de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid van de ministers er1 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 
terie. 

Proc.-gen. R. CHARLES, Over het openbaar minis-

1 september 1983 Proc.-gen. E. KRINGS, Het ambt van de rechter 
bij de leiding van het rechtsgeding. 

3 september 1984 - Proc.-gen. E. KRINGS, Overwegingen bij de 
toepassing van de wet op de voorlopige hechtenis. 

2 september 1985 - Proc.-gen. E. KRINGS, Beschouwingen over de 
gevolgen van de door het Arbitragehof gewezen arresten. 

1 september 1986 - Proc.-gen. E. KRINGS, De Rechterlijke Macht en 
de faillissementsprocedure. 

1 september 1987 - Proc.-gen. E. KRINGS, Kritische kanttekeningen 
bij een verj aardag. 

1 september 1988 - Proc.-gen. E. KRINGS, Plichten en dienstbaar
heden van de leden van de Rechtei"lijke Macht. 

1 september 1989 - Proc.-gen. E. KRINGS, Enkele beschouwingen 
betreffende de Rechtsstaat, scheiding der machten en de Rechterlijke 
Macht. 

3 september 1990 - Proc.-gen. E. KRINGS, Aspecten van de bijdrage 
van het Hof van Cassatie tot de recl1tsvorming. 

2 september 1991 - Proc.-gen. H. LENAERTS, Cassatierechtspraak van
daag. 





NAM.EN DER PARTIJEN 

A 

Absil, 593, 813 
Absil en Dupont q.q., 974 
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1350 
Bruggeman, 610 
BrYgnetti, 462 
Bruneel, 768 
Bruneel - curator in het faillissement 

Charterway Shipping Belgium N.V., 
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Docx, 1437 
Dodion, 115 
Doicesco, 854 
Don Bosco Onderwijscentrum V.Z.W., 108 
Doome, 1190 
Doornik (Stad}, 1095 
Dorr Oliver N.V. e.a., 436 
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Europese Organisatie voor de Veiligheid 

van de Luchtvaart (Eurocontrol), 1093 
Europese School te Brussel, 1136 
Everaert, 566 
Everaert e.a., 1260 
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Fidelitas N.V., 441, 492 
Fieux, 735 
Fievez, 1229 , 
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-272-

First Interim N.V., 1086 
Flamme, 646 
Flawinne, 1231 
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slagen Werknemers, 242, 1164, 1339 

Fonds voor Arbeidsongevallen, 566, 826, 
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Forem, 1390 
Fortezza, 67, 699 
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e.a., 426 
Foucray N.V., 548 
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Franck, 1129 
Francois, 95 
Franki N.V. e.a., 99 
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Fransen, 456 
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Gan N.V. e.a., 124 
Garcia Gutierrez e.a., 261 
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Gemeente Elsene, 279 
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Gemeente Oreye, 1061 
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Gemeente Sint-Pieters-Woluwe, 1122 
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Corporation, 392 
Generale Bank N.V., 586 
Generali Belgium N.V., 738 
General ltalbe, 465 
Genimmo, 1441 
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Gezer, 384 
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Ghysels, 1312 
Gielen, 336 
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Gigot, 810 
Gijsels, 46 
Gillet q.q., 336 
Gilson, 618, 774 
Gindin, 1197 
Giron, 240 
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Goderis, 523 
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Gosselin, 1279 
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Gouthiere, 745 
Gregoire, 1118 
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Grima N.V. e.a., 735 
Groep Eagle Star N.V., 507 
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Hannoset, 380 
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Hardy, 1155 
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Hartman M., 1179 
Hartman M.J., 1179 
Hartman R., 1179 
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Hechtermans, 55 
Heene e.a., 623 
Helguera, 69 
Hempte, 218 
Hendrickx, 997 
Henegouwen (Provincie), 1065 
Hennericy, 97 
Hennuyers N.V., 73 
Henrioulle, 1177 
Hernu, 710 
Hesta, 1437 
Heylen, 104, 1126 
Heyndrickx, 1192 
Hilven, 655 
Hincq, 854 
Hirsch, 952 
Hoang, 769 
Hoes Fruits N.V. e.a., 1258 
Hof, 1269 
Hoffmeister, 1121 
Hofmann, 304 
Holemans, 1 
Hoogmartens, 87 
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Hospice Herset, 723 
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Huyers, 1299 
Huygen, 1435 
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Inter N.V., 583 
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Jacquemin e.a., 667 
Jacquemin N.V., 17 
Jacquet, 234 
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Jans, 1137 
Janssen e.a., 519 
Janssens, 1167 
Janssens R. e.a., 677 
Jaupart e.a., 850 
Jeanmoye, 1262 
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Jeugdheide V.Z.W., 52 
Jeuring, 843 
Jobe, 718 
Jones, 679 
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Junker, 216 
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Karata P.V.B.A., 314 
Karengera, 634 
Karkoub, 1053 
Karsman, 1363 
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