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INHOUD VAN DE ARRESTEN 

A 

AANRANDING VAN EERBAAR
HEID EN VERKRACHTING 

Aanranding van eerbaarheid zonder 
geweld of bedreiging op kind beneden de 
valle leeftijd van zestien jaar - Ver~ 
krachting door seksuele penetratie op 
kind dat valle Jeeftijd van veertien jaar 
niet heeft bereikt - Minderjarige dader 
- Vermoeden van morele dwang. 

De onderscheiden naar de leeftijd van 
het slachtoffer in de artt. 372, eerste lid, 
en 375, zesde lid, Sw., houden geen wet
telijk en niet weerlegbaar vermoeden in 
dat een minderjarige beneden de valle 
leeftijd van 16 jaar, die zulke aanranding 
van de eerbaarheid of verkrachting 
pleegt, handelt onder een morele dwang 
die hij niet kan weerstaan. 

26 september 1993 772 

AANSPRAKELIJKHEID 
OVEREENKOMST 

ALGEMEEN 
DAAD 
Algemeen. 
Fout. 
Nalatigheid, onvoorzichtigheid. 
Opzet. 
Misdrijf. 
Aller lei. 
OORZAAK 
Algemeen. 

BUITEN 

Begrip, beoordeling door de rechter. 
(On)middellijke oorzaak. 
Overmacht. 
Allerlei. 

HERSTELPLICHT 
Algemeen. 
Dader (voor eigen daad). 
Medeaansprakelijkheid van getroffene. 
Verscheidene daders, hoof4elijkheid. 
Ouders. 
Meesters, aangestelden. 
Onderwijzers. 
Krankzinnigen. 
Rechtspersonen. 
Staat, overheid. 
Zaken. 
Gebouwen. 
Dieren. 
Aller lei. 

SCHADE 
Algemeen. 
Begrip, vormen. 
Beoordelingsbevoegdheid, raming, peil-

datum. 
MateriEHe schade, elementen en grootte. 
Morele schade, elementen en grootte. 
Billijkheid (krankzinnigen). 
Interest. 
Aller lei. 

OVEREENKOMSTEN, REGRES 
Algemeen. 
Verzekering, indeplaatsstelling. 
Bedingen van uitsluiting. 
Regres. 
Aller lei. 

BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID 
Algemeen. 
Burenhinder. 
Allerlei. 

SAMENLOOP VAN AANSPRAKELIJKHEID 
Enkelvoudige en complexe aansprake
lijkheid. 
Aansprakelijkheid uit en buiten overeen

komst. 
Allerlei. 

ALLERLEI (INTERNATIONAAL PRIV AAT· 
RECHT, AARD VAN DE WET, ENZ.) 



ALGEMEEN. 

FOUT. 

ALGEMEEN 

DAAD 

NALATIGHEID, ONVOORZICHTIGHEID. 

OPZET. 

MISDRIJF. 

ALLERLEI. 

OORZAAK 
ALGEMEEN. 

BEGRIP, BEOORDELING DOOR DE 
RECHTER. 

(ON)MIDDELLIJKE OORZAAK. 

1. - OoTzaak - (On)middellijke oor
zaak - Oorzakelijk verband tussen !out 
en schade - Ingrijpen van een verplich
ting uit een wet of een reglement - Ge
volg. 

In de regel wordt het oorzakelijk ver
band verbroken wanneer tussen de fout 
en de schade een eigen juridische oor
zaak ingrijpt zoals een verplichting uit 
een wet of een reglement die op zichzelf 
voldoende is om de uitvoering te verant
woorden. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

1 december 1993 1004 

2. - (On}middellijke oorzaak - Weg
verkeer - Te voorziene nadering van 
een voertuig -- Overdreven snelheid -
Ongeval - Fout - Oorzakelijk verband. 

De vaststelling dat de voorrangschuldi
ge bestuurder het voertuig had kunnen 
zien naderen, sluit niet noodzakelijk een 
fout van de voorranggerechtigde bestuur
der noch een oorzakelijk verband tussen 
de overdreven snelheid van die bestuur
der en de aan de voorrangschuldige be
stuurder toegebrachte schade uit. 

15 december 1993 1069 

OVERMACHT. 

ALLERLEI. 

HERSTELPLICHT 
ALGEMEEN. 

3. - Herstelplicht - Algemeen - Wij
ze van herstel - Herstel in natura. 

Hij die schade lijdt ten gevolge van 
een onrechtmatige daad heeft het recht 
het herstel in natura te vorderen, wan
neer zulks mogelijk is en geen rechts
misbruik oplevert; de rechter vermag dus 
in de regel zulks te bevelen, onder meer 
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door aan de schadeverwekker maatrege
len op te leggen om een einde te maken 
aan de schadelijke toestand. (Artt. 1382 
en 1383 B.W.) (Tweede zaak.) 

20 januari 1993 74 

DADER (VOOR EIGEN DAAD). 

4. - Herstelplicht - Dader (voor ei
gen daad) - Derde - Samenlopende 
fout - Volledige vergoeding - Slachtof
fe.r. 

Wanneer de dader door zijn fout scha
de heeft berokkend aan het slachtoffer 
van een ongeval, is hij jegens laatstge
noemde gehouden tot volledige vergoe
ding, ook al werd die schade merle ver
oorzaakt door een derde. (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

5 mei 1993 434 

5. - Herstelplicht Dader (voor ei-
gen daad} - Schade - Materiele scha
de, elementen en grootte. 

Volgens het gemene recht is de dader 
van een strafbaar feit gehouden tot ver
goeding van o.m. de materlele schade 
voortvloeiende uit de aantasting van de 
lichamelijke integriteit, die de weerslag 
heeft op de arbeidsgeschiktheid van de 
getroffene. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

22 september 1993 737 

MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN GE-
TROFFENE. 

VERSCHEIDENE DADERS, HOOFDELIJK
HEID. 

OUDERS. 

MEESTERS, AANGESTELDEN. 

6. - Herstelplicht - Meesters, aange
stelden - Aanstelle1' - Aansprakelijk
heid - Voorwaa.rde. 

Voor de toepassing van art. 1384, derde 
lid, B.W. is het voldoende dat de onrecht
matige daad van de aangestelde bij de 
uitoefening van zijn bediening is verricht 
en zij het zelfs onrechtstreeks en occa~ 
sioneel daarop betrekking heeft; het be
ginsel van de in die bepaling bedoelde 
aansprakelijkheid blijft bestaan niette
genstaande de persoonlijke overwegin
gen die de handelingen van het slachtof
fer kunnen hebben bepaald. 

4 november 1993 921 

7. - Herstelplicht - Meesters, aange
stelden - Aansteller - Aansprakelijk
heid- Doel. 

De in art. 1384, derde lid, B.W. bedoel
de regeling inzake aansprakelijkheid is 
niet vastgesteld ten gunste van degene 
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die met de aangestelde heeft gehandeld 
terwijl hij wist of moest weten dat 
laatstgenoemde buiten zijn bediening en 
voor eigen rekening optrad; dienaan
gaande heeft het geen belang of, wegens 
de kennis van dat feit, de handelswijze 
van het slachtoffer al dan niet als foutief 
kan worden beschouwd. 

4 november 1993 921 

8. - Herstelplicht - Jl.feesters, aange
stelden - Aansteller - Aansprakelijk
heid - Vrijstelling. 

De in art. 1384, derde lid, B.W. bedoel
de regeling inzake aansprakelijkheid is 
niet toepasselijk als degene die de ande~ 
re heeft aangesteld, bewij st dat het 
slachtoffer op geen ogenblik heeft ge
loofd of heeft kunnen geloven dat de per
soon tot wie hij zich had gewend, als 
aangestelde en in het kader van zijn be
diening optrad; het doet niets ter zake 
dat wat het slachtoffer doet, al dan niet 
als een fout kan worden beschouwd. 

4 november 1993 921 

ONDERWIJZERS. 

9. - Herstelplicht - Onderwijzers -
Arbeidsovereenkomst - Vermoeden van 
aansprakelijkheid - Omkeren van het 
vermoeden. 

De onderwijzer die zijn arbeidsover
eenkomst uitvoert, is aansprakelijk voor 
de schade die zijn leerlingen veroorza
ken terwijl zij onder zijn toezicht staan; 
hij kan dat vermoeden van aansprake
lijkheid omkeren als hij aantoont dat hij 
het feit, waardoor zijn aansprakelijkheid 
in het geding komt, niet heeft kunnen 
voorkomen of dat hij zich niet heeft 
schuldig gemaakt aan bedrog of zware 
schuld noch aan lichte schuld die eerder 
gewoonlijk dan toevallig voorkomt. (Art. 
1384, vierde en vijfde lid, B.W.; art. 18, 
eerste tot derde lid, Arbeidsovereenkom
stenwet.) 

25 januari 1993 98 

KRANKZINNIGEN. 

RECHTSPERSONEN. 

STAAT, OVERHEID. 

10. - Herstelph'cht - Staat - Over
held - Gemeente - Wegen - Onder
houd. 

De aanwezigheid van een ijzelplek op 
de berm langs een gemeenteschool kan 
de gemeente ertoe verplichten de schade 
die een voetganger bij een val oploopt, 

volledig te herstellen, ook al wist die 
voetganger in welke staat de berm ver
keerde. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

21 oktober 1993 867 

11. - Herstelplicht - Staat, overheid 
- Fonds voor de Beroepsziekten. 

De Beroepsziektenwet en inzonderheid 
art. 35bis, tweede lid, sluiten voor de 
rechter de mogelijkheid niet uit dat hij, 
op basis van de artt. 1382 en 1383 B.W., 
aan de gerechtigden een vergoeding toe
kent voor het nadeel dat zij door de 
schuld van het Fonds voor de Be
roepsziekten hebben geleden. (Art. 35bis, 
tweede lid, Beroepsziektenwet; artt. 13[12 
en 1383 B.W.) 

15 november 1993 949 

12. - Herstelplicht - Staat, overheid 
- Openbaar bestuur - Beheer en toe
zicht der wegen - Fout van een derde 
- Schade - Last van de herstelling. 

De omstandigheid dat een openbaar 
bestuur beschikt over diensten die perso
neel hebben dat specifiek in dienst werd 
genomen voor het beheer van en het toe
zicht op de wegen en de daarbij horende 
elektromechanische infrastructuur en om 
de noodzakelijke herstellingen daaraan 
te verrichten, ongeacht de reden van de 
noodzaak dier herstellingen, brengt niet 
mee dat de last van de herstelling moet 
worden gedragen door dat bestuur wan
neer de schade veroorzaakt is door de 
fout van een derde. (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

21 december 1993 1087 

ZAKEN. 

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

Het gebrek van de zaak, als mogeli,ike 
oorzaak van aansprakelijkheid, is een 
abnormaal kenmerk waardoor de zaak 
onder bepaalde omstandigheden schade 
kan veroorzaken; het betreft niet uitslui
tend een intrinsiek gebrek, een blijvend 
element, dat inherent is aan de zaak en 
zich voordoet buiten ieder toedoen van 
een derde; het vermoeden dat hij een 
fout zou hebben begaan, kan door de be
waker niet worden weerlegd dan indien 
hij bewijst dat niet het gebrek van de 
zaak, maar de schade aan een vreemde 
oorzaak te wijten is : toeval, overmacht, 
daad van een derde of van het slachtof
fer. (Art. 1384, eerste lid, B.W.) 

13 mei 1993 493 



14. - 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; in bepaalde om· 
standigheden kan de vloer van een win· 
kel, die geen enkel intrinsiek gebrek ver
toont, als gebrekkig worden beschouwd, 
wanneer een aan die vloer klevend 
groenteblad de structuur ervan aantast. 
(Art. 1384, eerste lid, B.W.) 

2 september 1993 658 

GEBOUWEN. 

DIEREN. 

15. - Herstelplicht - Dieren - Be· 
waarder - Macht van Jeiding, toezicht 
en gebruik - Begrip. 

Om als bewaarder van een dier aan
sprakelijk te worden gesteld voor de 
door dat dier veroorzaakte schade is het 
voldoende dat de bewaarder, op het 
ogenblik van het schadetoebrengend feit, 
het meesterschap over het dier had, wat 
inhoudt dat hij de macht had om, zonder 
inmenging van de eigenaar, het dier te 
J.eiden en toezicht erover uit te oefenen, 
en dat hij dezelfde macht had als de ei
genaar om het dier te gebruiken; niet 
vereist is dat de bewaarder over een on
betwiste en ten eigen nutte uitgeoefende 
macht beschikt. (Art. 1385 B.W.) 

18 november 1993 966 

ALLERLE!. 

SCHADE 
ALGEMEEN. 

BEGRIP, VORMEN. 

16. - Schade - Begrip, vormen - Be
grip - Arbeidsongeval - Overheidsper
soneel - Vergoedingen - Oorzaak -
Statuut. 

De rechter die i.v.m. een aan over
heidspersoneel overkomen arbeidsonge
val vermeldt dat de wegens het overlij
den van de getroffene op de weg naar en 
van het werk toegekende vergoedingen 
betaald zijn « op grand van zijn sta
tuut », schendt art. 1382 B.W., wanneer 
hij beslist dat de betaling van die ver
goedingen een te vergoeden schade ople
vert in de zin van die wetsbepaling. 

13 oktober 1993 836 

10 -

17. - Schade - Begrip, vormen -
Vergoeding - Weduwepensioen - We
zenpensioen. 

De weduwe- en wezenpensioenen die 
worden betaald aan de echtgenote en de 
kinderen van de getroffene van een do
delijk ongeval strekken niet tot vergoe
ding van de door het misdrijf « onopzet
telijk doden » veroorzaakte schade. (Artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

1 december 1993 1004 

BEOORDELINGSBEVOEGDHEID, RAMING, 
PEILDATUM. 

18. - Schade - Raming - Peildatum. 
De door een onrechtmatige daad ver-

oorzaakte schade moet begroot worden 
naar het tijdstip dat dit van het effectie
ve herstel ervan zo dicht mogelijk bena
dert. 

19 januari 1993 70 

19. - Schade - Beoordelingsbevoegd
heid - Raming - Peildatum - Arbeids
ongevallenverzekeraar - Subrogatoire 
vordering. 

De omvang van de subrogatoire verde
ring van de arbeidsongevallenverzeke
raar tegen de aansprakelijke derde 
hangt af van de naar gemeen recht ver
schuldigde vergoeding, waarbij de rech
ter bij het bepalen van de schade naar 
gemeen recht zich client te baseren op de 
toestand ten tijde van zijn uitspraak zon
der daarbij gebeurtenissen in aanmer
king te nemen die zich na de fout heb
ben voorgedaan en die met de fout of de 
schade geen verband houden. 

21 mei 1993 517 

20. - Schade - Beoordelingsbevoegd
heid, raming, peildatum - Latere ge
beurtenis vreemd aan het misdrijf en de 
schade. 

Bij de beoordeling van de schade die 
meet worden vergoed ten gevolge van 
een onrechtmatige daad, mag de rechter 
geen rekening houden met latere gebeur
tenissen die aan de onrechtmatige daad 
en aan de schade vreemd zijn en die de 
toestand van de schadelijder verbeterd 
of verergerd hebben. (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

14 december 1993 1063 

MATERIELE SCHADE, ELEMENTEN EN 
GROOTIE. 

21. - Schade - Materifile schade -
Elementen en grootte - Ongeval - Ar
beidsongeschiktheid - Reeds bestaande 
gebrekkigheid. 



Wanneer een onrechtmatige daad 
schade heeft veroorzaakt, moet de ver
oorzaker alle gevolgen daarvan dragen, 
met inbegrip van die welke verband hou
den met een reeds bestaande gebrekkig
heid, behalve als het gevolgen zijn die 
zich hoe dan oak, zelfs zonder die fout, 
zouden hebben voorgedaan. (Artt. 
1382-1383 B.W.) 

6 januari 1993 11 

22. - Schade Materi€le schade -
Elementen en grootte - Ongeval - De
ling van de aansprakelijkheid tussen da
der en getroffene - Arbeidsongeschikt
heid - Z.L V.-verzekering - Berekening 
van de aan de getroffene verschuldigde 
vergoeding. 

In geval van deling van de aansprake
lijkheid tussen de getroffene en de ver
oorzaker van het ongeval moet de rech
ter, bij de berekening van de door de 
dader aan de getroffene wegens diens 
arbeidsongeschiktheid verschuldigde ver
goeding, eerst de door hem in aanmer
king genomen aansprakelijkheidscoeffi
cient in rekening brengen op het gederf
de loon en pas dan de bedragen aftrek
ken, die uit dien hoofde door de Z.I.V.-in
stelling aan de getroffene zijn betaald. 
(Artt. 1382-1383 B.W.; art. 70, § 2, !hans 
art. 76quater, § 2, Z.I.V.-wet.) 

6 januari 1993 11 

23. - Schade - Materifile schade, ele
menten en grootte - Lichamelijke scha
de - Omvang - Veiligheidsgordel - In
vloed. 

Het niet dragen van de veiligheidsgor
del door de bestuurder is een fout die in 
beginsel niet in oorzakelijk verband 
staat met het ongeval waarbij die be
stuurder is betrokken; die fout heeft ai
leen maar invloed op de omvang van de 
lichamelijke schade van die bestuurder. 

27 mei 1993 527 

24. - Schade - Materifile schade, ele
menten en grootte - Arbeidsongevallen
verzekeraar - Vordering tot indeplaats
stelling. 

De beslissing waarbij de voor een ar
beidsongeval aansprakelijke derde je
gens de arbeidsongevallenverzekeraar 
wordt veroordeeld tot terugbetaling van 
de bedragen die aan de getroffene zijn 
betaald ter vergoeding van de materii:ile 
schade ten gevolge van de verrnindering 
van zijn geschiktheid om beroepsarbeid 
te verrichten, is wettig, als de rechter be
slist dat die bedragen overeenkomen met 
die waarop de getroffene volgens het ge-

11~ 

mene recht ten laste van de genoemde 
derde aanspraak had kunnen maken ter 
vergoeding van diezelfde schade. (Artt. 
1382 en 1383 B.W.; art!. 46 en 47 Arbeids
ongevallenwet.} 

22 september 1993 737 

25. - Schade - Materifile schade, ele
menten en grootte - Arbeidsongeval -
Vergoeding - Cumulatie en verbod -
Blijvende arbeidsongeschiktheid - Li
chamelijke schade - Wettelijke vergoe
dingen - Vergoeding volgens het geme
ne recht - Cumulatie - Voorwaarde. 

De beslissing waarbij de voor een ar
beidsongeval aansprakelijke derde wordt 
veroordeeld om aan de getroffene een 
vergoeding te betalen voor diens blijven
de huishoudelijke schade, is wettig, wan
neer de rechter op grand van de omstan
digheden van de zaak beslist dat die 
schade een bijkomende schade is boven
op die welke door de arbeidsongevallen
verzekeraar is gedekt, en onderscheiden 
is van de door genoemde verzekeraar 
vergoede materiele schade. (Artt. 1382 en 
1383 B.W.; artt. 46 en 47 Arbeidsongeval
lenwet.) 

22 september 1993 737 

26, - Schade - Materi€le schade, ele
menten en grootte - Schade ten gevolge 
van een blijvende arbeidsongeschiktheid 
- Overlijden van de schadelijder. 

Bij de beoordeling van de schade die 
moet worden vergoed ten gevolge van 
een onrechtmatige daad, dient de rechter 
rekening te houden met een latere ge
beurtenis die, hoewel vreemd aan de on
rechtmatige daad, de hierdoor veroor
zaakte schade be'invloedt; zo wordt de 
schade die voortvloeit uit een blijvende 
arbeidsongeschiktheid be'invloed door 
het overlijden van de schadelijder. (Artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

14 december 1993 1063 

MORELE SCHADE, ELEMENTEN EN 
GROOTIE. 

BILLIJKHEID (KRANKZINNIGEN). 

INTEREST. 

ALLERLEI. 

OVEREENKOMSTEN, REGRES 
ALGEMEEN. 

VERZEKERING, INDEPLAATSSTELLING. 

BEDINGEN VAN UITSLUITING. 

REG RES. 

ALLERLEL 



BIJZONDERE 
AANSPRAKELIJKHEID 

ALGEMEEN. 

BURENHINDER. 

ALLERLEI. 

SAMENLOOP 
VAN AANSPRAKELIJKHEID 

ENKELVOUDIGE EN COMPLEXE AAN
SPRAKELIJKHEID. 

AANSPRAKELIJKHEID UIT EN BUITEN 
OVEREENKOMST. 

ALLERLEI. 

ALLERLEI (INTERNAT!ONAAL 
PRIVAATRECHT, AARD VAN 
DE WET, ENZ.) 

27. - Allerlei - Aard van de wet. 
Wetsbepalingen betreffende de aan

sprakelijkheid wegens onrechtmatige 
daad raken de openbare orde niet en 
zijn niet dwingend. 

4 januari 1993 1 

28. - Allerlei - Aard van de wet. 
Wetsbepalingen betreffende de aan-

sprakelijkheid wegens onrechtmatige 
daad raken de openbare orde niet en 
zijn niet dwingend. 

13 februari 1993 185 

29. - Allerlei - Internationaal pri
vaatrecht - Verkeersongevallen op de 
weg - Haagse Verdrag - Toepasselijke 
wet. 

Van de regel zoals die is neergelegd in 
art. 3 van het Haagse Verdrag inzake de 
toepasselijke wet op verkeersongevallen 
op de weg, en volgens welke de interne 
wet van de Staat op welks grondgebied 
het ongeval heeft plaatsgevonden van 
toepassing is, wordt slechts afgeweken 
in de bepalingen van de artt. 4 en 5 die 
op restrictieve wij ze dienen te worden 
opgevat. (Artt. 3, 4 en 5 Haagse Verdrag 
van 4 mei 1971, goedgekeurd bij de wet 
van 10 feb. 1975.) 

15 maart 1993 293 

30. - AlleJ'.lei - lnternationaal pri~ 
vaatrecht - Vel'keersongevallen op de 
weg - Haagse Verdrag - Toepasselijke 
wet. 

De uitzondering bedoeld in art. 4, a, 
van het Haagse Verdrag inzake de toe~ 
passelijke wet op verkeersongevallen op 
de weg, volgens dewelke, wanneer 
slechts een enkel voertuig bij het onge
val is betrokken en dat voertuig is inge~ 

12-

schreven in een andere Staat dan die op 
welks grondgebied het ongeval heeft 
plaatsgevonden, de interne wet van de 
Staat van inschrijving van toepassing is 
op de aansprakelijkheid, kan niet wor~ 
den uitgebreid tot het geval waarin 
meerdere voertuigen bij het ongeval zijn 
betrokken, maar waarvoor slechts een 
van de bestuurders aansprakelijk is, ook 
al heeft de betwisting uitsluitend betrek~ 
king op de begroting van de schade. 

15 maart 1993 293 

ADOPTIE 

1. - Toestemming tot adoptie - Niet 
vaststaande afstamming van het minder~ 
ja.rig kind. 

De wetgever sluit het bestuan van ak~ 
ten van geboorte zonder vermelding van 
de naam van de moeder niet uit, nu 
krachtens art. 348, § 1, B.W. de toestem~ 
ming tot adoptie gegeven wordt door de 
familieraad wanneer de afstamming van 
het minderjarig kind niet vaststaat. 

29 januari 1993 129 

2. - Geadopteerde - Toestemming -
Regels - Persoonlijk statuut - Ameri~ 
kaanse nationaliteit Toepasselijke 
wet. 

De staat van een persoon van Ameri~ 
kaanse nationaliteit wordt niet door zijn 
nationale wet geregeld, maar door die 
van zijn woonplaats; daaruit volgt dat de 
wet van de woonplaats van de geadop~ 
teerde wordt toegepast voor de toestem~ 
ming in zijn adoptie. (Art. 344, § 3, B.W.). 

4 november 1993 919 

3, - Geadopteerde Minde1'jarig 
kind - Toestemming - Vader - Mae~ 
der - In trekking - liomologa.tie van de 
adoptie - Wettigheid - Vereiste. 

Wanneer de bij art. 348 B.W. voor 
adoptie van een minderj arige vereiste 
toestemming van de vader en de moeder 
of van een hunner rechtsgeldig is gege~ 
ven overeenkomstig de vormvereisten 
van art. 349, derde lid, van hetzelfde wet~ 
hoek, kan de rechter, zelfs indien degene 
die aldus zijn toestemming heeft gege~ 
ven ze naderhand intrekt, de adoptie 
wettig homologeren; maar hij kan, bij de 
beoordeling van de wettige redenen voor 
adoptie, gezien zijn verplichting om 
daarbij alle wettige belangen in aanmer~ 
king te nemen, de intrekking van de toe~ 
stemming niet buiten beschouwing laten. 

4 november 1993 919 



4. - Wettige redenen - Begrip. 
Bij de beslissing over de homologatie 

van de adoptie van een minderjarig 
kind, moet de rechter onder rneer na~ 
gaan of de adoptie op wettige redenen 
steunt; hij besluit naar recht dat er wet~ 
tige redenen zijn tot adoptie, als uit zijn 
feitelijke beoordeling van de omstandig
heden van de zaak blijkt dat rekening is 
gehouden met het belang van het kind; 
bij de homologatie van de adoptie be· 
hoeft hij niet vast te stellen dat de vader 
of de rnoeder zich niet om « de persoon 
van het kind heeft bekommerd of diens 
gezondheid, veiligheid of zedelijkheid in 
gevaar he eft gebracht », welke voorwaar· 
de is vereist voor het uitspreken van de 
adoptie waarin de vader of de moeder 
heeft geweigerd toe te stemmen. (Art. 
343, 350, § 3, laatste lid, 353, § I, B.W.) 

4 november 1993 919 

ADVOCAAT 

1, - Onverenigbaarheden - Handel 
drijven - Begrip. 

De onverenigbaarheid tussen het be
roep van advocaat en het drijven van 
handel heeft niet aileen betrekking op de 
handel in de enge zin, maar ook op alle 
soortgelijke werkzaamheden die uitlopen 
op een geestesgesteldheid die niet 
strookt met die welke de beroepsethiek 
van de advocaat moet beheersen. (Art. 
437, eerste lid, 3°, Ger.W.) 

14 januari 1992 43 

2. - Vertegenwoordiging van een par
tij in rechte - Verschijning voor ge
meente - Regelmatige lastgeving -
Vermoeden. 

De advocaat die verklaart in rechte te 
verschijnen voor een gemeente wordt 
wettelijk vermoed daartoe regelmatig 
last te hebben gekregen van het bevoeg
de orgaan van die gemeente. 

7 december 1993 1026 

AFS'fAMMING 

1. - Akte 1ran geboorte zonder vermel
ding van de naam van de moeder - Ge
volgen. 

De wetgever sluit het bestaan van ak
ten van geboorte zonder vermelding van 
de naam van de moeder niet uit, nu 
krachtens art. 348, § 1, B.W. de toestem
ming tot adoptie gegeven wordt door de 
familieraad wanneer de afstamming van 
het minderj arig kind niet vaststaat. 

29 januari 1993 129 
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2. - Overspelig kind - Erfenis -
Cassatiemiddel Onverenigbaarheid 
van art. 756 (oud) B. W. met artt. 6 en 
6bis - Prejudiciiile vraag - Arbittage
hof. 

Indien in een cassatiemiddel wordt 
aangevoerd dat het oude art. 756 B.W., 
gelet op art. 107 wet van 31 maart 1987, 
onverenigbaar is met de artt. 6 en 6bis 
Gw. wat de erfenisrechten van een over~ 
spelig kind betreft, stelt het Hof een pre
judiciele vraag aan het Arbitragehof. 

18 februari 1993 207 

3. - Erkenning van vaderschap -
Minderjarige van minder dan 15 jaar -
Vertegenwoordiging in rechte. 

Art. 331sexies B.W. regelt enkel de ver
tegenwoordiging van de onbekwamen, 
als eiser of als verweerders, in de gedin
gen betreffende hun afstamming; het 
kind van minder dan vijftien jaar is 
noch eiser, noch verweerder in een ge
ding tot erkenning van vaderschap, als 
bedoeld in art. 319, § 3, van hetzelfde 
wetboek. 

29 april 1993 416 

4. - Erkenning van vaderschap -
Niet betwist vaderschap - Belang van 
het kind - Bevoegdheid van de rechter 
- Grenzen. 

Wanneer het vaderschap niet wordt 
betwist, zodat voor de erkenning van een 
kind van minder dan vijftien j aar door 
zijn vader de toestemming van zijn moe
der niet is vereist, hoeft de rechter geen 
uitspraak te doen over het belang van 
het kind. (Art. 319, § 3, B.W.) 

29 april 1993 416 

5. - Erkenning - Betwisting van de 
erkenning - Bezft van staat door het 
kind - Gevolgen. 

Art. 330, § 2, tweede lid, B.W., dat be
paalt dat het verzoek tot nietigverklaring 
van de erkenning van een kind moet 
worden afgewezen indien dat kind bezit 
van staat heeft t.a.v. de erkenner, heeft 
betrekking op elke vordering tot betwis
ting van erkenning van een kind. 

25 juni 1993 637 

AFSTAND (RECHTSPLEG!NG) 

ALGEMEEN 

AFSTAND VAN RECHTSVORDERlNG 

AFSTAND VAN GEDING 

AFSTAND VAN PROCESHANDELING 

ALLERLEI 
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ALGEMEEN 

AFSTAND 
VAN RECHTSVORDERING 

1. - Afstand van rechtsvordering 
Voonvaarde - Berusting. 

De burgerlijke partij tegen wie ·hager 
beroep is gericht en die voor de appel
rechters verklaart zich naar de wijsheid 
van het hof van beroep te gedragen, doet 
daardoor niet met zekerheid blijken af
stand te willen doen van het geding of 
van haar rechtsvordering. 

9 maart 1993 271 

AFSTAND VAN GEDING 

2. - Afstand van geding- Voorwaar
de - Berusting. 

De burgerlijke partij tegen wie hager 
beroep is gericht en die voor de appel
rechters verklaart zich naar de wijsheid 
van het hof van beroep te gedragen, doet 
daardoor niet met zekerheid blijken af
stand te willen doen van het geding of 
van haar rechtsvordering. 

9 maart 1993 271 

AFSTAND 
VAN PROCESHANDELING 

ALLERLEI 

AFSTAND VAN RECHT 
Geldigheid - Vereiste. 
De rechter die oordeelt, enerzijds, dat 

een opzegging van een pachtovereen
komst nietig is omdat ze alleen door de 
blote eigenaar is gegeven, anderzijds, 
dat die nietigheid, daar zij betrekkelijk 
is, aileen kan worden aangevoerd door 
de beschermde persoon, te weten, res
pectievelijk, door de vruchtgebruiker en 
door de pachters, beslist wettig dat zowel 
de vruchtgebruiker als de pachters af
stand ervan hebben gedaan zich op de 
nietigheid van de litigieuze opzegging te 
beroepen, wanneer uit de rechterlijke be
slissing blijkt dat de vruchtgebruiker de 
opzegging heeft bevestigd en dat de 
pachters erin hebben berust, wei wetend 
dat ze gebrekkig was (Artt. 1044 en 1045 
Ger.W.) 

9 december 1993 1035 

AMBTENAAR 

ALGEMEEN 
AMBTENAAR (RIJK) 

AMBTENAAR (GEMEENSCHAPPEN EN GE
WESTEN. 

AMBTENAAR (GEMEENTEN EN PROVIN
CIES) 

ALLERLEI. 

ALGEMEEN 

AMBTENAAR (RIJK) 
1. - Ambtenaar (Rijk) - Statuut 

Bezoldiging - Begrip - Vergoeding 
Wtkering - Toelage. 

De omstandigheid dat een vergoeding 
of een toelage bij een reglement enkel 
wordt toegekend ingeval de ambtenaar 
met andere taken wordt belast dan de 
normale taken van de functie waartoe 
hij is benoemd, belet niet dat zodanige 
vergoeding of toelage wordt beschouwd 
alsof ze is verschuldigd op grand het sta
tuut van de ambtenaar noch dat ze der
halve is begrepen in de bezoldiging die 
de personeelsleden der rijksbesturen en 
de andere rijksdiensten gedurende de tij
delijke ongeschiktheid verder blijven 
ontvangen wanneer zij door een arbeids
ongeval zijn getroffen. (Art. 32 K.B. 24 
jan. 1969; artt. 1 tot 5 K.B. 26 maart 
1965.) 

22 maart 1993 304 

2. - Ambtenaar (Rijk) Statuut -
Bezoldiging - Begrip - Vergoeding -
Toelage. 

De omstandigheid dat een reglement 
een vergoeding of een toelage alleen toe
kent ingeval de ambtenaar met andere 
taken wordt belast dan de normale taken 
van de functie waartoe hij is benoemd, 
belet niet dat zodanige vergoeding of toe
lage wordt beschouwd alsof ze is ver
schuldigd op grand van het statuut van 
de ambtenaar noch dat ze derhalve is be
grepen in de bezoldiging die de perso
neelsleden der rijksbesturen en andere 
rijksdiensten gedurende de tijdelijke on
geschiktheid verder blijven ontvangen 
wanneer zij door een arbeidsongeval zijn 
getroffen. (Art. 32, K.B. 24 jan. 1969; artt. 
1 tot 5, K.B. 26 maart 1965.) 

11 oktober 1993 821 

3. - Ambtenaar (Rijk) - Arbeidson
geval - Overheidspersoneel, bifzondere 
regels - Tijdelijke ongeschiktheid -
Getroffene - Bezoldiging - Begrip -
Toelagen voor abnormale prestaties. 

In de bezoldiging die personeelsleden 
der rijksbesturen en andere rijksdien
sten gedurende de tijdelijke ongeschikt
heid verder blijven ontvangen, wanneer 
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zij door een arbeidsongeval zijn getrof
fen, zijn de toelagen voor abnormale 
prestaties niet begrepen wanneer de on
derbreking van de ambtsuitoefening !an
ger duurt dan dertig werkdagen. (Art. 32 
K.B. 24 jan. 1969; artt. 4 en 5 K.B. 26 
maar\ 1965.) 

11 oktober 1993 821 

AMBTENAAR (GEMEEN
SCHAPPEN EN GEWESTEN) 

AMBTENAAR 
(GEMEENTEN EN PROVINCIES) 

ALLERLEI 

APOTHEKER 
Representatieve beroepsvereniging -

Wachtdienst - Niet-naleving - Arbitra
ge. 

De bestraffing van een deontologische 
fout in verband met de wachtdienst van 
de apothekers behoort tot de exclusieve 
bevoegdheid van de provinciale raad van 
de Orde van Apothekers en client te ge
schieden volgens de procedureregels be
paald bij de Apothekerswet. (Art. 9, § 1, 
Geneeskundewet; artt. 6, 2o, en 20 e.v. 
Apothekerswet.} 

29 oktober 1993 906 

ARBEID 

ALGEMEEN 

ARBE!DSTIJDEN EN RUSTTIJDEN 

VROUWEN 

JONGEREN 

ARBE!DSBESCHERMING 

BIJZONDERE REGELINGEN (BOUW, DIA
MANT, HAVENS, AMBACHTEN EN NE· 
RINGEN. 

SOCIALE DOCUMENTEN 

TIJDELIJKE ARBEID 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 

ARBEIDSTIJDEN 
EN RUSTTIJDEN 

VROUWEN 

JONGEREN 

ARBEIDSBESCHERMING 

1. - Arbeidsbescherming - Dienst
hoofd veiligheid - Opdracht. 

Het hoofd van de dienst voor veilig
heid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen heeft geen leidende functie 
in de onderneming. (Art. 833.1.2, art. 
833.1.3 en art. 835 A.R.A.B.} 

21 september 1993 726 

2. - Arbeidsbescherming - A.R.A.B., 
art. 260bis - Kabels van het teledistri
butienet. 

De bepalingen van art. 260bis 
A.R.A.B., die betrekking hebben op wer
ken in de nabijheid van ondergrondse 
elektrische kabels, zijn niet toepasselijk 
op de kabels van bet teledistributienet. 

8 oktober 1993 815 

BIJZONDERE REGELINGEN 
(BOUW, DIAMANT, HAVENS, 

AMBACHTEN EN NERINGEN) 

SOCIALE DOCUMENTEN 

3. - Sociale documenten -Art. 11, Jo, 
b, Sociale-Documentenwet - Overtre
ding - Moreel bestanddeel. 

Overtreding van art. 11, lo, b, Sociale
Documentenwet vereist niet dat de dader 
opzettelijk heeft gehandeld. 

16 februari 1993 193 

4. - Sociale documenten -Art. llbis 
Sociale-Documentenwet - Vergoeding 
- Ambtshalve veroordeling - Aard. 

De ambtshalve veroordeling bedoeld in 
'art. llbis Sociale-Documentenwet is geen 
straf maar betreft een forfaitaire herstel
vergoeding die bedoelt de nadelige gevol
gen van de vastgestelde feiten te vergoe
den t.a.v. de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid. 

16 !ebruari 1993 193 

5. - Sociale documenten - Art. llbis 
Sociale-Documentenwet - Vergoeding 
- Ambtshalve veroordeling - Draag
wijdte. 

De bepaling van art. llbis Sociale-Do
cumentenwet heeft een algemene draag
wijdte en houdt geen beperking in als 
zou de bedoelde maatregel enkel van toe
passing zijn op « koppelbazen » die zich 
plichtig maken aan de in dat artikel be
doelde overtredingen. 

16 februari 1993 193 
6. - Sociale documenten Misdrijf 

Vergoeding verschuldigd aan de 
R~jksdienst voor Sociale Zekerheid. 
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Onwettig is de beslissing waarbij een 
werkgever wordt veroordeeld wegens de 
overtreding, bedoeld in art. 11, 1°, a, b, c, 
d, e, f en h, Sociale Documentenwet wan
neer de rechter de werkgever niet ver
oordeelt om aan de R.S.Z. de vergoeding 
te betalen als bepaald bij art. 11bis van 
genoemde wet, dat is ingevoegd bij art. 
30 van de programmawet van 6 juli 1989. 

1 juni 1993 539 

7. - Sociale documenten - Art. llbis 
Socia}e-Documentenwet - Vergoeding 
- Ambtshalve veroordeling - Voor
waarden - Wijziging - Nieuwe wet -
Werking in de tijd. 

Het in art. 2, tweede lid, Sw., vastge
legde beginsel volgens hetwelk de minst 
strenge strafwet terugwerkende kracht 
heeft, geldt voor alles wat de toestand 
van de beklaagde verbetert, als niet 
blijkt dat de bescherming van de maat
schappij, ter vrijwaring waarvan bepaal
de feiten gedurende een welbepaalde pe
riode moesten worden gestraft, nag Ian
ger de bestraffing van gelijksoortige 
feiten vereist wanneer die zich tijdens 
de daaropvolgende periode voordoen; dat 
is het geval met de voorwaarden voor de 
veroordeling tot de vergoeding die de 
strafrechter krachtens art. 11bis Sociale
Documentenwet ambtshalve moet uit
spreken, welke voorwaarden zijn gewij
zigd bij art. 112 wet van 26 juni 1992 
houdende sociale en diverse bepalingen. 

17 november 1993 957 

TIJDELIJKE ARBEID 

ALLERLEI 

ARBEIDSONGEVAL 

ALGEMEEN 

TOEPASSINGSSFEER, PERSONEN 

BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS 

WEG NAAR EN VAN HET WERK (BEGR!P, 
BESTAAN, BEWIJS) 

SCHADE 

AANSPRAKELIJKHEID 

Algemeen. 
Werknemer, werkgever. 
Derde. 
Aller lei. 
VERGOEDING 

Algemeen. 
Basisloon. 
Arbeidsongeschiktheid en wedertewerk

stelling. 

Dodelijk ongeval. 
Cumulatie en verbod. 
Aller lei. 
VERZEKERING 

OVERHEIDSPERSONEEL, BIJZONDERE RE-
GELS 

RECHTSPLEGING 

Algemeen. 
Herziening. 
Kosten. 
Verjaring. 
Aller lei. 
ALLERLEI 

ALGEMEEN 

TOEPASSINGSSFEER,PERSONEN 

BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS 
1. - Begrip - Ongeval tijdens de uit

voering van de arbeidsovereenkomst. 
Het ongeval doet zich tijdens de uit

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

22 februari 1993 215 

2. - Begrip - Ongeval tijdens de uit
voering van de arbeidsovereenkomst -
Werknemer die onder het gezag van de 
werkgever staat - Gezagsverhouding -
Begrip. 

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

22 februari 1993 215 

3. - Begrip - Bestaan - Bewijs -
Plotselinge gebeurtenis - Slag. 

Een slag die tijdens een onderlinge 
vechtpartij, opzettelijk, al was het maar 
om zich te verdedigen, door een andere 
werknemer aan de getroffene werd toe· 
gebracht, kan worden beschouwd als een 
plotselinge gebeurtenis, in de zin van de 
Arbeisongevallenwet. (Art. 9 Arbeidson· 
gevallenwet.) 

8 maar! 1993 267 
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4. - Begrip, bestaan, bewijs - Plotse
linge gebeurtenis - Letsel - Overlijden 
- Verband. 

De plotselinge gebeurtenis die het let
sel veroorzaakt, moet zich niet noodzake
lijk voordoen op het ogenblik dat het let
sel optreedt of de getroffene als gevolg 
daarvan overlijdt. (Art. 9 Arbeidsongeval
lenwet; art. 2, vierde lid, wet 3 juli 1967 .) 

14 juni 1993 582 

5. - Begrip, bestaan, bewijs - Bewijs 
- Ongeval - Letsel - Oorzakelijk ver
band - Vermoeden - Letsel ontstaan 
na de plotselinge gebeurtenis - Begrip 
- Letsel doet zich voor na het letsel dat 
op het ogenblik van het ongeval is vast
gesteld. 

De rechter kan het bij art. 9 Arbeids
ongevallenwet ingestelde vermoeden, dat 
er een oorzakelijk verband bestaat tus
sen de plotselinge gebeurtenis en het let
sel, niet afwijzen aileen op grand dat het 
aangevoerde letsel zich heeft voorgedaan 
na het letsel dat op het ogenblik van het 
ongeval is vastgesteld. (Art. 9 Arbeidson
gevallenwet.) 

29 november 1993 998 

WEG NAAR EN VAN HET WERK 
(BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS) 

6. - Weg naar en van het werk - Ge
lijkgestelde trajecten - Verblijf buitens
huis - Traject naar en van de plaats 
waar de werknemer ontspanning neemt. 

Het ongeval dat gebeurt op het traject 
van de plaats waar de werknemer we
gens het uitvoeren van een opdracht is 
of moet verblijven, naar de plaats waar 
hij zijn ontspanning neemt of omge
keerd, is een ongeval op de weg naar en 
van het werk, oak wanneer de ontspan
ning van de opdracht deel uitmaakt. 
(Art. 8, § 2, 10°, Arbeidsongevallenwet.) 

18 januari 1993 56 

7. - Weg naar en van het werk -
Normaal traject - Begrip - Omweg -
Onderbreking. 

Wanneer een werknemer door een on
geval op de weg naar of van het werk 
wordt getroffen nadat hij de weg heeft 
onderbroken of een omweg heeft ge
maakt, is de beslissing dat het ongeval 
als arbeidsongeval wordt aangezien, niet 
naar recht verantwoord op de enkele 
grand dat de werknemer zich op het 
ogenblik van het ongeval bevond op het 
normale traject naar tijd en ruimte. (Art. 
8, § 1, tweede lid, Arbeidsongevallenwet.) 

1 februari 1993 131 

SCHADE 

AANSPRAKELIJKHEID 

ALGEMEEN 

8. - Aansprakelijkheid - Werknemer 
- Derde arbeidscircuit - Werkgever -
Be grip. 

De wettelijke fictie, volgens welke de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
wordt beschouwd als de werkgever van 
de werknemers die in het derde arbeids
circuit in dienst worden genomen, ont
neemt de hoedanigheid van werkgever, 
in de zin van art. 46 Arbeidsongevallen
wet, niet aan de persoon die de werkne
mer in dienst neemt met een arbeids
overeenkomst voor onbepaalde tijd en 
die onderworpen is aan de Sociale-Zeker
heidswet Werknemers 1969. (Artt. 17, 
eerste en vijfde lid, en 20 K.B. nr. 25 van 
24 maart 1982; art. 46 Arbeidsongevallen
wet.) 

20 januari 1993 82 

WERKNEMER, WERKGEVER. 

DERDE. 

ALLERLEI. 

VERGOEDING 

ALGEMEEN. 

9. - Vergoeding - Algemeen - Der
de aansprak.elifke - Arbeidsongevallen
verzekeraar - Subrogatoire vordering 
- Omvang - Peildatum - Artt. 46 en 
47 Arbeidsongevallenwet. 

De omvang van de subrogatoire verde
ring van de arbeidsongevallenverzeke
raar tegen de aansprakelijke derde 
hangt af van de naar gemeen recht ver
schuldigde vergoeding, waarbij de rech
ter bij het bepalen van de schade naar 
gemeen recht zich dient te baseren op de 
toestand ten tijde van zijn uitspraak zon
der daarbij gebeurtenissen in aanmer
king te nemen die zich na de fout heb
ben voorgedaan en die met de fout of de 
schade geen verband houden. 

21 mei 1993 517 

10. - Vergoeding - Algemeen - Der
de-aansprake1Ij1ce - Arbeidsongevallen
verzekeraar - Vordering tot indeplaats
stelling - Omvang. 

De beslissing waarbij de voor een ar
beidsongeval aansprakelijke derde je
gens de arbeidsongevallenverzekeraar 
wordt veroordeeld tot terug betaling van 
de bedragen die aan de getroffene zijn 
betaald ter vergoeding van de materitHe 
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schade ten gevolge van de vermindering 
van zijn geschiktheid om beroepsarbeid 
te verrichten, is wettig, als de rechter be
slist dat die bedragen overeenkomen met 
die waarop de getroffene volgens het ge
mene recht ten laste van de genoemde 
derde aanspraak had kunnen maken ter 
vergoeding van diezelfde schade. (Artt. 
1382 en 1383 B.W.; artt. 46 en 47 Arbeids
ongevallenwet.) 

22 september 1993 737 

BASISLOON. 

11. - Vergoeding - Basisloon - On
derneming waar slechts gedurende een 
beperkte tijd van het jaar wordt ge
werkt. 

De beslissing dat het basisloon voor de 
berekening van de arbeidsongevallenver
goeding dient te worden bepaald met 
toepassing van art. 6, derde lid, Gec.W. 
28 sept. 1931 is niet naar recht verant
woord, wanneer niet wordt vastgesteld 
dat het ongeval is gebeurd in een onder
neming waar slechts gedurende een be
perkte tijd van het jaar wordt gewerkt. 

15 maar! 1993 295 

ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTE
WERKSTELLING. 

12. Vergoeding - Arbeidsonge-
schiktheid - Blijvende ongeschiktheid 
- Hulp van een derde - Vaststelling 
van de vergoeding - Minimumloon -
Indexering. 

De bijkomende vergoeding waarop de 
door een arbeidsongeval getroffene aan
spraak heeft voor hulp van een derde, 
dient te worden vastgesteld op basis van 
het gemiddeld maandelijks minimum
loon met inachtneming van de aanpas
singen aan de schommelingen van het 
indexcijfer van de consumptieprijzen, als 
bepaald in art. 3, laatste lid, C.A.O. nr. 43 
van 2 mei 1988, gesloten in de Nationale 
Arbeidsraad, zolang de vergoeding niet 
definitief is vastgesteld. (Art. 24, vierde 
en vijfde lid, Arbeidsongevallenwet.) 

1 februari 1993 134 

DODELIJK ONGEVAL. 

13. - Vergoeding - Dodelijk ongeval 
- Arbeidsongevallenrente - Bloedver
wanten in de opgaande lijn - Rente ver
schuldigd nadat de getroffene de Jeeftijd 
van 25 jaar zou hebben bereikt - Be
Jangrijkste kostwinner - Begrip. 

Aan de bloedverwanten in de opgaan
de lijn van een door een arbeidsongeval 
ovel'leden getroffene is de arbeidsonge
vallenrente verschuldigd totdat de getrof-

fene de leeftijd van 25 jaar zou hebben 
bereikt, tenzij hij voor hen de belang
rijkste kostwinner was, of de getroffene 
de belangrijb:ste kostwinner was, beoor
deelt de rechter wettig door afweging 
van het aandeel van het inkomen van de 
getroffene in het geglobaliseerd inkomen 
van de bloedverwanten in de opgaande 
lijn op het ogenblik van het ongeval. 
(Art. 20bis Arbeidsongevallenwet.) 

18 januari 1993 60 

14. - Vergoeding - Dodelijk ongeval 
- Arbeidsongevallenrente - Bloedver
wanten in de opgaande lijn - GetroDe
ne ouder dan 25 jaar op het ogenblik van 
het ongeval - Duur van het recht op 
rente. 

Aan de bloedverwanten in de opgaan
de lijn van een door een arbeidsongeval 
getroffene is de arbeidsongevallenrente 
verschuldigd totdat de getroffene de leef~ 
tijd van 25 jaar zou hebben bereikt, ten
zij hij voor hen de belangrijkste kostwin
ner was; deze beperking in de tijd geldt 
ook, wanneer de getroffene op het ogen
blik van het ongeval ouder dan 25 jaar 
was. (Art. 20bis Arbeidsongevallenwet.) 

8 februari 1993 166 

CUMULATIE EN VERBOD. 

15. - Vergoeding - Cumulatie en ver~ 
bod - Blijvende arbeidsongeschiktheid 
- Bijkomende werkzaamheid als zelf
standige. 

De rechter die in feite beslist dat de 
getroffene van een arbeidsongeval, die 
blijvend arbeidsongeschikt is, in staat is 
om, mits hij een extra inspanning Ievert, 
zijn waarde op de arbeidsmarkt te be
houden, en die hem een volgens het ge
meen recht berekend bedrag toekent tot 
vergoeding van de materii:He schade we
gens aantasting van zijn fysieke integri
teit en verlies van arbeidsvermogen, 
hoeft hem niet bovendien een vergoe
ding toe te kennen voor schade in de uit
oefening van een bijkomende activiteit 
als zelfstandige, wanneer het gaat om 
dezelfde lichamelijke schade als die wei~ 
ke door de arbeidsongevallenverzekeraar 
wordt gedekt en de door laatstgenoemde 
toegekende vergoeding niet lager is dan 
de volgens het gemeen recht berekende 
vergoeding. (Art. 46, § 2, Arbeidsongeval
lenwet.) 

1 juni 1993 541 

16. - Vergoeding - Cumulatie en ver
bod - Blijvende arbeidsongeschiktheid 
- Lichamelijke schade - Wettelijke 
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vergoedingen - Vergoeding volgens het 
gemene recht - Cumulatie - VoollVaar~ 
de. 

De beslissing waarbij de voor een ar~ 
beidsongeval aansprakelijke derde wordt 
veroordeeld om aan de getroffene een 
vergoeding te betalen voor diens blijven
de huishoudelijke schade, is wettig, wan~ 
neer de rechter op grand van de omstan~ 
digheden van de zaak beslist dat die 
schade een bijkomende schade is hoven~ 
op die welke door de arbeidsongevallen
verzekeraar is gedekt, en onderscheiden 
is van de door genoemde verzekeraar 
vergoede materiEHe schade. (Artt. 1382 en 
1383 B.W.; artt. 46 en 47 Arbeidsongeval
lenwet.) 

22 september 1993 737 

ALLERLEI. 

17. - Vergoeding - Allerlei - Socia~ 
Je~zekerheidsbijdrage op de arbeidsonge~ 
vallenvergoeding - Beperking. 

De door de getroffene van een arbeids~ 
ongeval te betalen sociale-zekerheidsbij~ 
dragen, die door de arbeidsongevallen
verzekeraar worden afgehouden en door~ 
gestort aan de instelling die met de 
inning ervan belast is, maken deel uit 
van het bedrag dat de verzekeraar als 
wettelijke arbeidsongevallenvergoeding 
heeft betaald, op grand waarvan hij te~ 
gen diegene die voor het ongeval aan
sprakelijk is een rechtsvordering tot te
rugbetaling kan instellen, zonder dat 
deze vordering het bedrag van de scha
deloosstelling mag overschrijden dat de 
getroffene voor dezelfde schade volgens 
het gemene recht had kunnen verkrij
gen. (Artt. 46 en 47 Arbeidsongevallen
wet.) 

26 oktober 1993 885 

VERZEKERING 

OVERHEIDSPERSONEEL, 
BIJZONDERE REGELS 

18. - Overheidspersoneel - Bijzonde
re regels - Tijdelijke ongeschiktheid -
Getroffene - Bezoldiging - Begrip. 

De omstandigheid dat een vergoeding 
of een toelage bij een reglement enkel 
wordt toegekend ingeval de ambtenaar 
met andere taken wordt belast dan de 
normale taken van de functie waartoe 
hij is benoemd, belet niet dat zodanige 
vergoeding of toelage wordt beschouwd 
also£ ze is verschuldigd op grand het sta
tuut van de ambtenaar noch dat ze der
halve is begrepen in de bezoldiging die 
de personeelsleden der rijksbesturen en 

de andere rijksdiensten gedurende de tij~ 
delijke ongeschiktheid verder blijven 
ontvangen wanneer zij door een arbeids
ongeval zijn getroffen. (Art. 32 K.B. 24 
jan. 1969; artt. 1 tot 5 K.B. 26 maart 
1965.) 

22 maart 1993 304 

19. - Overheidspersoneel, bijzondere 
regels - Vergoeding - Blijvende ar~ 
beidsongeschiktheid - Rente - Cumu~ 
latie - Verbod. 

De rente die in geval van blijvende ar~ 
beidsongeschiktheid wordt toegekend 
aan de getroffene van een arbeidsonge
val in de openbare sector dekt niet ai
leen de aantasting van de lichamelijke 
integriteit, maar oak de vermindering 
van de waarde op de arbeidsmarkt, de 
noodzaak om bijkomende inspanningen 
te leveren en het verlies van bevorde
ringskansen, zodat de getroffene voor 
die schadeposten niet bovendien recht 
heeft op een vergoeding die gegrond zou 
zijn op het gemeen recht. (Art. 14, § 2, 
Arbeidsongevallenwet Overheidsperso
neel.) 

1 juni 1993 543 

20. - Overheidspersoneel, bijzondere 
regels - Tijdelijke ongeschiktheid -
Getroffene - Bezoldiging - Begrip. 

De omstandigheid dat een reglement 
een vergoeding of een toelage aileen toe
kent ingeval de ambtenaar met andere 
taken wordt belast dan de normale taken 
van de functie waartoe hij is benoemd, 
belet niet dat zodanige vergoeding of toe~ 
lage wordt beschouwd also£ ze is ver
schuldigd op grand van het statuut van 
de ambtenaar noch dat ze derhalve is be
grepen in de bezoldiging die de perso~ 
neelsleden der rijksbesturen en andere 
rijksdiensten gedurende de tijdelijke on
geschiktheid verder blijven ontvangen 
wanneer zij door een arbeidsongeval zijn 
getro!len. (Art. 32 K.B. 24 jan. 1969; artt. 
1 tot 5 KB. 26 maart 1965.) 

11 oktober 1993 821 

21. - Overheidspersoneel, bijzondere 
regels - Tijdelijke ongeschiktheid -
Getroffene - Bezoldiging - Begrip -
Toelagen voor abnormale prestaties. 

In de bezoldiging die personeelsleden 
der rijksbesturen en andere rijksdien
sten gedurende de tijdelijke ongeschikt~ 
heid verder blijven ontvangen, wanneer 
zij door een arbeidsongeval zijn getrof
fen, zijn de toelagen voor abnormale 
prestaties niet begrepen wanneer de on~ 
derbreking van de ambtsuitoefening Ian-
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ger duurt dan dertig wer kdagen. (Art. 32 
K.B. 24 jan. 1969; artt. 4 en 5 K.B. 26 
maar! 1965.) 

11 oktober 1993 821 

22. - Overheidspersoneel, bijzondere 
regels - Vergoedingen - Oorzaak -
Statuut - Schade - Begrip. 

De rechter die i.v.m. een aan over
heidspersoneel overkomen arbeidsonge
val vermeldt dat de wegens het overlij
den van de getroffene op de weg naar en 
van het werk toegekende vergoedingen 
betaald zijn « op grond van zijn sta
tuut », schendt art. 1382 B.W., wanneer 
hij beslist dat de betaling van die ver
goedingen een te vergoeden schade ople
vert in de zin van die wetsbepaling. 

13 oktober 1993 836 

RECHTSPLEGING 

ALGEMEEN. 

HERZIENING. 

23. - Rechtspleging - Herziening -
Termijn - Aard. 

De termijn voor het instellen van een 
eis tot herziening van de arbeidsongeval
lenvergoeding is een fatale termijn, 
waarvan het verstrijken leidt tot verval 
van het recht zelve. (Art. 72, eerste lid 
Arbeidsongevallenwet.) ' 

1 maart 1993 240 

24. - Rechtspleging Herziening -
Termijn - Kenmerk. 

De termijn voor het instellen van een 
eis tot herziening van de arbeidsongeval
lenvergoedingen is van openbare orde. 
(Art. 72, eerste lid, Arbeidsongevallen
wet.) 

1 maart 1993 240 

25. - Rechtspleging - Herziening -
Term1)'n - Aard - Gevolg. 

De termijn voor het instellen van een 
eis tot herziening van de arbeidsongeval
lenvergoedingen is geen verjaringster
mijn en kan gestuit noch geschorst wor
den. (Art. 72, eerste lid, Arbeidsongeval
lenwet.) 

1 maart 1993 240 

26. - Rechtspleging - Herziening -
Termijn - Termijn van rechtspleging -
Taalgebruik - Gerechtszaken. 

De termijn voor het instellen van een 
eis tot herziening van de arbeidsongeval
lenvergoedingen is geen termijn van 
rechtspleging in de zin van de wet op 
het gebruik der talen in gerechtszaken. 

(Art. 72, eerste lid, Arbeidsongevallen
wet; art. 48, Ger.W.; Art. 40, derde lid, 
Taalwet Gerechtszaken.) 

1 maart 1993 240 

KOSTEN. 

27. - Rechtspleging - Kosten - Cas
satieheroep van de verzekeraar burger
lijlm aansprakelijkheid van de getroffene 
tegen de arbeidsongevallenverzekeraar. 

Art. 68 Arbeidsongevallenwet, volgens 
hetwelk de kosten van alle vorderingen 
gegrond op deze wet ten Iaste van de 
verzekeraar vallen, behalve wanneer de 
eis roekeloos en tergend is, is niet toe
passelijk op een cassatieberoep van de 
verzekeraar burgerlijke aansprakelijk
heid van de getroffene tegen de arbeids
ongevallenverzekeraar. (Impliciet.) 

18 januari 1993 56 

VER.JARING. 

28. - Rechtspleging - Verjaring -
Termijn - Aanvang. 

De verjaring van de vordering tot beta
ling van arbeidsongevallenvergoeding be
gint te lopen vanaf het ontstaan van het 
recht op vergoeding. (Art. 69 Arbeidson
gevallenwet.) 

8 februari 1993 168 

29. - Rechtspleging - Verjaring -
Bijslag wegens verergering - Rechtsvor
dering tot betaling - Schorsing van de 
verjaring - Oorzaak van schorsing -
Administratieve procedure. 

De verjaring van de rechtsvordering 
tot betaling van een aan de getroffene 
van een arbeidsongeval toegekende bij
slag wegens verergering wordt niet ge
schorst door de administratieve onder
zoeksprocedure van de vordering door 
het Fonds voor Arbeidsongevallen. (Artt. 
69, eerste lid, en 70, eerste zin, Arbeids
ongevallenwet; art. 7 K.B. 21 dec. 1971; 
artt. 2251 tot 2259 B.W.) 

1 maart 1993 

ALLERLEI. 

ALLERLEI 

233 

30. - Allerlei - Arheidsongevallenwet 
- Interpretatie - Prejudicieel geschil. 

De voor de strafrechter gestelde vraag 
of een verkeersongeval een arbeidsonge
val sensu stricto dan wel een ongeval op 
de weg naar en van het werk is, Ievert 
een prejudicieel geschil op in de zin van 
art. 74, tweede lid, Arbeidsongevallenwet 
als aangevuld bij art. 8 wet 7 juli 1978: 

12 januari 1993 37 
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ARBEIDSOVEREENKOMST 

ALGEMEEN 

AARD VAN DE WET, TOEPASSINGSSFEER 

BEGRIP, BESTAANSVEREISTEN, VORM 

Algemeen. 
Begrip en bestaansvereisten. 
Vorm. 
Allerlei. 
VERPLICHTINGEN 

SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST 

EINDE 

Algemeen. 
Eenzijdige wijziging. 
Willekeurig ontslag. 
Opzegging. 
Opzeggingsvergoeding. 
Uitwinningsvergoeding. 
Ontslag om dringende reden. 
Andere wijzen van beEHndiging. 
Kwijting saldo. 
Aller lei. 

VERJARING 

PROEFBEDING 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 

1. - Algemeen - Overeenkomst 
Overeengekomen voorwaarden - Eenzij
dige wijziging. 

Ook op de arbeidsovereenkomst is de 
bepaling van art. 1134 B.W. toepasselijk 
en strekt ze de partijen tot wet; tenzij 
anders is bedongen, kan de werkgever 
de overeengekomen voorwaarden niet 
eenzijdig wijzigen of herroepen. (Art. 
1134 B.W.) 

20 december 1993 10B5 

AARD VAN DE WET, 
TOEPASSINGSSFEER 

2. - Aard van de wet - Opzeggings
vergoeding - Art. 39, tweede lid, Ar
beidsovereenkomstenwet. 

Art. 39, tweede lid, Arbeidsovereen~ 
komstenwet, luidens hetwelk de opzeg~ 
gingsvergoeding niet alleen het lopend 
loon maar oak de voordelen verworven 
krachtens de overeenkomst behelst, is 
een dwingende wetsbepaling waarvan bij 
overeenkomst niet kan worden afgewe~ 
ken in het nadeel van de werknemer. 

4 januari 1993 1 

BEGRIP, BESTAANSVEREISTEN, 
VORM 

ALGEMEEN. 

BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN. 

3. - Bestaansvereisten - Gezagsver
houding - Begrip. 

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

22 februari 1993 215 

VORM. 

4, - Begrip, bestaansvereisten, vorm 
- Vorm - Arbeidsovereenkomst voor 
een bepaalde tijd - Schriftelijke vast
stelling - Begrip. 

De arbeidsovereenkomst voor een be
paalde tijd wordt schriftelijk vastgesteld, 
wanneer de partijen hun akkoord schrif
telijk betuigen; zodanig akkoord blijkt 
uit de handtekening van iedere partij op 
de geschreven overeenkomst of op een 
van de geschriften die de overeenkomst 
vormen. (Art. 9 Arbeidsovereenkomsten
wet.) 

20 september 1993 722 

ALLERLEI. 

VERPLICHTINGEN 
5. - Verplichtingen - Onderwijzer -

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
- Vermoeden - Omkeren van het ver
moeden. 

De onderwijzer die zijn arbeidsover
eenkomst uitvoert, is aansprakelijk voor 
de schade die zijn leerlingen veroorza
ken terwijl zij onder zijn toezicht staan; 
hij kan dat vermoeden van aansprake
lijkheid omkeren als hij aantoont dat hij 
het feit, waardoor zijn aansprakelijkheid 
in het geding komt, niet heeft kunnen 
voorkomen of dat hij zich niet heeft 
schuldig gemaakt aan bedrog of zware 
schuld noch aan lichte schuld die eerder 
gewoonlijk dan toevallig voorkomt. (Art. 
1384, vierde en vijfde lid, B.W.; art. 18, 
eerste tot derde lid, Arbeidsovereenkom~ 
stenwet.) 

25 januari 1993 98 
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SCHORSING 
VAN DE OVEREENKOMST 

6. - Schorsing van de overeenkomst 
- Gewaarborgd loon - Arbeidsonge
schiktheid - Werklieden - Ca.rensdag 
- Begrip. 

Wanneer de arbeidsongeschiktheid van 
een werkman het gevolg is van een an
dere ziekte dan een beroepsziekte of een 
ander ongeval dan een arbeidsongeval 
en de eerste dag van de ongeschiktheid 
van minder dan veertien dagen een in
haalrustdag wegens verkorting van de 
arbeidstijd is, wordt deze dag als carens
dag aangemerkt en begint de periode 
van gewaarborgd loon de volgende dag. 
(Art. 52, § 1, tweede lid, Arbeidsovereen
komstenwet.) 

4 j anuari 1993 7 

EINDE 

ALGEMEEN. 

EENZIJDIGE WIJZIGING. 

7. - Einde - Eenzijdige WlJZigmg -
Arbeidstijd - Onrechtmatige beiiindi
ging. 

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

17 mei 1993 504 

WILLEKEURIG ONTSLAG. 

OPZEGGING. 

8. - Einde - Opzegging - Termijn 
- In aanmerking te nemen loon. 

Wanneer de werknemer is ontslagen 
met een opzeggingstermijn die korter is 
dan die waarop hij aanspraak kan rna
ken, moet de opzeggingsvergoeding wor
den berekend met inachtneming van het 
loon waarop de werknemer recht heeft 
op het tijdstip van de kennisgeving van 
de opzegging. (Artt. 39, § 1, en 82, Ar
beidsovereenkomstenwet.) 

26 april 1993 398 

9. - Einde - Opzegging Gesubsi-
dieerd vrij onderwijs - Vlaamse Ge
meenschap - Voorrangsregelingdecreet 
- Nieuwe regeling - Rechtspositie van 
sommige pei·soneelsleden - Deer. 27 
maart 1991. 

Art. 21, § 1, f, Deer. Vl. 27 maart 1991 
dat in een nieuwe regeling voorziet inza
ke beEHndiging van tijdelijke contracten, 
bepaalt niet dat een onder de gelding 

van de. oude regeling regelmatig gegeven 
opzeggmg haar uitwerking verliest en 
dat de diensten waaraan aldus een einde 
is gemaakt, nag in aanmerking komen 
voor de berekening van de dienstancien
niteit bedoeld in art. 23, § 1, 1°, van het
zelfde decreet. 

4 oktober 1993 798 

OPZEGGINGSVERGOEDING. 

10. - Einde - Opzeggingsvergoeding 
- Aanvullende vergoeding - In aan
merking te nemen loon. 

Wanneer de werknemer is ontslagen 
met een opzeggingstermijn die korter is 
dan die waarop hij aanspraak kan rna
ken, moet de opzeggingsvergoeding wor
den berekend met inachtneming van het 
loon waarop de werknemer recht heeft 
op het tijdstip van de kennisgeving van 
de opzegging. (Artt. 39, § 1, en 82, Ar
beidsovereenkomstenwet.) 

26 april 1993 396 

:U. - Einde Opzeggingsvergoeding 
- Ontstaan van het recht - Tijdstip -
Toepasselijke wetgeving. 

Het recht op opzeggingsvergoeding we
gens beeindiging van een arbeidsover
eenkomst ontstaat op het tijdstip van de 
beeindiging; dit heeft in de regel tot ge
volg dat het recht wordt bepaald op 
grond van de op dat tijdstip toepasse
lijke wettelijke bepalingen. (Art. 39 Ar
beidsovereenkomstenwet.) 

6 september 1993 664 

12. - Einde - Opzeggingsvergoeding 
- Onderneming in moeilijkheden of die 
uitzonderlijk ongunstige economische 
omstandigheden kent - Betaling in 
maandtermijnen - Kennisgeving aan 
werknemer - Ogenblik. 

Noch art. 2 K.B. 29 aug. 1985, volgens 
hetwelk de werkgever, om te genieten 
van de bepalingen van art. 39bis Ar
beidsovereenkomstenwet, aan de ontsla
gen werknemer de bepalingen van art. 1 
van het koninklijk besluit ter rechtvaar
diging van het feit dat de onderneming 
in moeilijkheden is of uitzonderlijk on
gunstige economische omstandigheden 
kent, schriftelijk ter kennis moet bren
gen, noch enige andere wettelijke bepa
ling, schrijven voor dat die kennisgeving 
uiterlijk op het ogenblik van bet ontslag 
moet geschieden. 

8 november 1993 933 
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UITWINNINGSVERGOEDING. 

ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN. 

13. - Einde - Ontslag om dringende 
reden - Feit sedert ten minste drie da
gen bekend - Kennis van het feit - Be
grip. 

Het feit dat aanleiding geeft tot bet 
ontslag wegens dringende redenen, is 
volgens art. 35, derde lid, Arbeidsover
eenkomstenwet aan de ontslaggevende 
partij bekend, wanneer deze omtrent het 
bestaan van dat feit en de omstandighe
den die daarvan een dringende reden 
kunnen maken, voldoende zekerheid 
heeft om met kennis van zaken een be
slissing te kunnen nemen, m.n. voor 
haar eigen overtuiging en tevens tegen
over de andere partij en het gerecht. 

11 januari 1993 32 

ANDERE WIJZEN VAN BEEINDIGING. 

14. - Einde - Andere wijzen van 
bei3indiging - Oni-bindende voorwaarde 
- Potestatieve Foorwaarde - Geldig
heid. 

Uit de enkele omstandigheid dat een 
in een arbeidsovereenkomst bedongen 
ontbindende voorwaarde een potestatie
ve voorwaarde is, kan niet worden afge
leid dat de voor~,~o.raarde nietig is. (Art. 32 
Arbeidsovereenkomstenwet; art. 1174 
B.W.) 

18 januari 1993 54 

15. - Einde - Andere wijzen van 
beiiindiging - Ontbindende voorwaarde 
- Geldigheid. 

Een ontbindende voorwaarde in een 
arbeidsovereenkomst is nietig, wanneer 
zij ertoe leidt dat de overeenkomst uit
sluitend door de wil van een van beide 
partijen kan worden beEHndigd zonder 
inachtneming van de door het arbeids
overeenkomstenrecht voorgeschreven 
dwingende ontslagregelen. (Art. 32 Ar
beidsovereenkomstenwet; art. 1174 B.W.) 

18 januari 1993 54 

16. - Einde - Andere wijzen van 
beiiindiging - Eenzijdige wijziging van 
essentiiile bestanddelen van de arbeids
overeenlwmst - Kennisgeving van de 
beiiindiging door de tegenpartij - Ge
volg, 

Wanneer de werknemer ter kennis van 
de werkgever brengt dat hij de arbeids
overeenkomst a.ls beeindigd beschouvvt, 
omdat de werkgever eenzijdig een be
langrijke wijziging in een essentieel be
standdeel van de overeenkomst heeft 
aangebracht, is de arbeidsovereenkomst 

op het tijdstip van die kennisgeving in 
elk geval onherroepelijk en definitief 
beiHndigd. 

7 juni 1993 565 

KWIJTING SALDO. 

ALLERLEI. 

VERJARING 
17. - Verjaring - Brugpensioen 

Conventioneel brugpensioen - Vorde
ring tot aanvullende vergoeding - We1-lc~ 
nemers - Ontslag met opzeggingsve.r
goeding - Aanvang van de vordering. 

Het is niet vereist dat in geval van 
ontslag ~et een opzeggingsvergoeding, 
de vordermg van de werknemer tot het 
verkrijgen van de aanvullende vergoe
ding met toepassing van C. A 0. nr. 17 
van 19 dec. 1974, gesloten in de Natio
nale Arbeidsraad en a.lgemeen verbin~ 
dend verklaard bij K.B. 16 jan. 1975, bin~ 
nen het jaar na het eindigen van de 
arbeidsovereenkomst wordt ingesteld. 
(Art. 15 Arbeidsovereenkomstenwet.) 

21 juni 1993 608 

PROEFBEDING 
18. - Proefbeding - Proeftijd - Be

diende - Duur - In aanmerking te ne~ 
men loon - Voordeel - Opschortende 
voorwaarde. 

Het loon dat in aanmerking komt voor 
de vaststelling van de maximale proef
tijd in een arbeidsovereenkomst voor be
dienden, omvat aile krachtens de ar
beidsovereenkomst verkregen voordelen 
waarvan de opschortende voorwaarde 
wordt vastgesteld op het tijdstip waarop 
die proeftijd in die overeenkomst is be
paald. (Art. 67, § 2, eerste lid, tw"eede zin, 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

5 april 1993 356 

19. - Proefbeding Geldigheid -
Nieuwe arbeidsovereenkomst - Onon
derbroken dienstverband - Zelfde werk
gever. 

Wanneer werkgever en werknemer 
met wederzijdse instemming een be
staande arbeidsovereenkomst beeindigen 
en een nieuwe arbeidsovereenkomst slui~ 
ten, kan die nieuwe arbeidsovereen
komst een beding van proeftijd bevatten. 
(Art. 67, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet.) 

6 december 1993 1024 
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ALLERLEI 
20. - Allerlei - Werknemer - Onge

val - Arbeidsongeschiktheid - Gewaar
bOI-gd loon - Rech tsvordering van de 
werkgever tot terugbetaling tegen de 
aansprakelijke derde - Gemeenschappe
lijk Motorwaa1•borgfonds. 

De werkgever die het gewaarborgd 
loon heeft betaald aan een werknemer 
die arbeidsongeschikt is geworden ten 
gevolge van een ander ongeval dan een 
arbeidsongeval of een ongeval op de weg 
naar of van het werk, kan de terugbeta
ling daarvan niet krijgen van het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds, 
wanneer het ongeval is veroorzaakt door 
de geldentificeerde bestuurder van een 
niet verzekerd voertuig. (Art. 50, § 1, wet 
9 juli 1975; art. 52, § 4, Arbeidsovereen
komstenwet.) 

1 juni 1993 545 

ARBEIDSVOORZIENING 
ARBEIDSBEMIDDELING 

ARBEIDSMARKT 

BEROEPSOPLEIDING 

BRUGPENSIOEN - ZIE OOK : PENSIOEN 

FINANCIELE TEGEMOETKOMING 

LEERLINGWEZEN 

SLUITING VAN ONDERNEMINGEN 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 

ARBEIDSBEMIDDELING 

ARBEIDSMARKT 
1. - Arbeidsmarkt - Bevordering van 

de werkgelegenheid - Niet-commerciele 
sector - Derde arbeidscircuit - In dat 
circuit in dienst genomen werknemer -
Arbeidsongeval - Aansprakelijkheid -
Werkgever - Begrip. 

De wettelijke fictie, volgens welke de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
wordt beschouwd als de werkgever van 
de werknemers die in het derde arbeids
circuit in dienst worden genomen, ont
neemt de hoedanigheid van werkgever, 
in de zin van art. 46 Arbeidsongevallen
wet, niet aan de persoon die de werkne
mer in dienst neemt met een arbeids~ 
overeenkomst voor onbepaalde tijd en 
die onderworpen is aan de Sociale~Zeker~ 
heidswet Werknemers 1969. (Artt. 17, 

eerste en vijfde lid, en 20 K.B. nr. 25 van 
24 maart 1982; art. 46 Arbeidsongevallen~ 
wet.) 

20 januari 1993 82 

BEROEPSOPLEIDING 

BRUGPENSIOEN 
ZIE OOK : PENSIOEN 

2. - Brugpensioen - Wettelijk brug
rustpensioen - Toekenningsvoorwaar
den - Begrip - Beroepsarbeid. 

De stopzetting van iedere andere dan 
de bij de Koning bepaalde beroepsarbeid 
is geen voorwaarde voor de toekenning 
van het rustpensioen, van het overle
vingspensioen en van het wettelijk brug
rustpensioen, maar een voorwaarde voor 
de betaling van die pensioenen. (Artt. 
5bis, 25 en 39, Pensioenwet Werkne~ 
mers). 

25 januari 1993 104 

3. - Brugpensioen - Aanvullend Na~ 
tionaal Paritair Comite voor de bedien
den - CA.O. - Conventioneel brugpen
sioen - Voorwaarden - Beoogde bedrij
ven - Begrip. 

Art. 2 C.AO. van 8 dec. 1983, gesloten 
in het Aanvullend Nationaal Paritair Co
mite voor de bedienden, betreffende het 
conventioneel brugpensioen, algemeen 
verbindend verklaard bij K.B. van 19 
april 1984, heeft betrekking op de bedrij~ 
ven die economische moeilijkheden on
dervinden en die derhalve hun perso~ 
neelsbestand zullen moeten verminde
ren, hetzij in het kader van een her
struktureringsprogramma, hetzij bij het 
doorvoeren van een of meerdere afdan
kingen; die bepaling heeft dus geen be
trekking op de bedrijven die al hun per~ 
soneel ontslaan. 

26 april 1993 399 

4. - Brugpensioen Conventioneel 
brugpensioen - Recht op aanvullende 
vergoeding - Recht op werkloosheids~ 
uitkering - Ontslag met opzeggingsver~ 
goeding - Gevolgen. 

De werknemer die, met toepassing van 
C.A.O. nr. 17 van 19 dec. 1974, gesloten 
in de Nationale Arbeidsraad en alge~ 
meen verbindend verklaard bij K.B. 16 
jan. 1975, recht heeft op een aanvullende 
vergoeding voor zover hij werldoosheids~ 
uitkeringen ontvangt, kan dit recht 
slechts doen gelden na afloop van de ter~ 
mijn waarvoor hem een opzeggingsver
goeding werd toegekend. 

21 juni 1993 608 
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FINANCIELE TEGEMOETKOMING 

LEERLINGWEZEN 

SLUITING 
VAN ONDERNEMINGEN 

5. - Sluiting van ondernemingen 
Vergoeding wegens ontslag - Betaling 
- Fonds tot Vergoeding van de in Geval 
van Sluiting van Ondernemingen Ontsla
gen Werknemers - Eigen schuld - In
deplaatsstelling. 

Het Fonds tot vergoeding van de in ge
val van sluiting van ondernemingen ont
slagen werknemers betaalt de vergoedin
gen wegens ontslag ter uitvoering van 
een wettelijke verplichtingi het betaalt 
derhalve niet de schuld van de werkge
ver, maar zijn eigen schuld en zijn beta
ling is geen betaling met indeplaatsstel
ling, in de zin van art. 1251, 3°, B.W .. 
(Artt. 4, 9 en 18 Siuitingswet 1966; art. 
1251, 3', B.W.) 

13 december 1993 1056 

ALLERLEI 

ARBITRAGE 

Vordering tot vernietiging - Bedrog 
- Belanghebbende partij - Derde. 

Ofschoon de vordering tot vernietiging 
van een scheidsrechterlijke uitspraak op 
grand van art. 1704 Ger.W. in de regel 
slechts door de in het arbitrale geding 
betrokken partijen kan worden inge~ 
steld, kan een derde op grand van be~ 
drag een scheidsrechterlijke uitspraak 
bestrijden als die volgt op een gefin~ 
geerd geschil dat enkel tot doel heeft de 
rechten van die derde te schaden. 

29 januari 1993 127 

ARBITRAGEHOF 
1. - PrejudiciiJJe vraag - Hoi van 

Cassatie - Verplichting. 
Indien in een cassatiemiddel wordt 

aangevoerd dat het oude art. 756 B.W., 
gelet op art. 107 wet van 31 maart 1987, 
onverenigbaar is met de artt. 6 en 6bis 
Gw. wat de erfenisrechten van een over~ 
spelig kind betreft, stelt het Hof een pre~ 
judici8le vraag aan het Arbitragehof. 

18 februari 1993 207 

2. - Middel dat de vraag opwerpt als 
bedoeld in art. 26 Bijzondere Wet Arbi
tragehof - Verplichting voor het Hoi 
van Cassatie de vraag te stellen aan het 
Arbitragehof. 

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.) 

31 maar! 1993 346 

3. - PrejudiciiJle vraag - Verplichting 
om de vraag te stellen. 

De herkeuringsraad, als rechtscollege 
waarvan de beslissingen vatbaar zijn 
voor voorziening in cassatie, is er niet 
toe gehouden het Arbitragehof te verzoe
ken om uitspraak te doen over de schen
ding door een wet van de artt. 6 en 6bis 
Gw. wanneer het meent dat het ant
woord op die vraag niet onontbeerlijk is 
om uitspraak te doen over een aanvraag 
om vrijlating op lichamelijke grand als 
bedoeld in art. 39, 1o, Dienstplichtwet. 
(Art. 26, § 2, derde lid, zo, Bijzondere Wet 
Arbitragehof.) 

6 september 1993 663 

4. - Prejudiciiile vraag - Hoi van 
Cassatie Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Art. 5.3 E. V.R.M - Re
delijke termijn - Verplichting om een 
prejudiciiile vraag te stellen - Perken. 

In de context van art. 5.3 E.V.R.M., 
naar luid waarvan eenieder het recht 
heeft berecht te worden binnen een rede
lijke termijn of hangende het proces in 
vrijheid te worden gesteld, staan de in 
de wet op de voorlopige hechtenis dwin~ 
gend vastgestelde zeer korte termijnen 
om over de handhaving van de voorlopi~ 
ge hechtenis te beslissen, het stellen 
door het Hof van Cassatie van een preju
diciele vraag aan het Arbitragehof in de 
weg. 

21 september 1993 731 

5. - Prejudiciiile vraag - Verplichting: 
voo1· het Hoi van Cassatie - Niet ont
vankelijk middel. 

Indien een cassatiemiddel een vraag 
opwerpt omtrent de schending door een 
wet van de artt. 6 en 6bis Grondwet, is 
het Hof van Cassatie niet gehouden aan 
het Arbitragehof een prejudici€1e vraag 
te stellen wanneer het dat middel als on
ontvankelijk verwerpt. {Art. 26, § 2, Bij
zondere Wet Arbitragehof.) 

24 september 1993 758 

6. - Bevoegdheid - Wetten Uitleg~ 
ging. 

De wetten waarvan toepassing wordt 
gevraagd, worden in de regel uitgelegd 
door de rechter en niet door het Arbitra-
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gehof. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragew 
hof.) 

15 november 1993 944 

7. - Middel dat een vraag opwerpt als 
bedoeld in art. 26 Bijzondere Wet Arbiw 
tragehof - Verplichting voor het Hof 
van Cassatie om de vraag te stellen aan 
het Arbitragehof. 

Wanneer in het middel voor het Hof 
van Cassatie een vraag wordt opgeworw 
pen als bedoeld in art. 26, § 1, 3°, Bijzonw 
dere Wet Arbitragehof, moet het Hof van 
Cassatie in beginsel het Arbitragehof 
vragen daarover uitspraak te doen. 

23 december 1993 1109 

ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL) 

Beslissing van een raad van beroep 
van de 0Pde van Architecten - Cassatie
beroep - Ontva.nkeil)"kheid - Persoon 
door wie cassatieberoep kan worden in
gesteld. 

Het cassatieberoep tegen de beslissinw 
gen van een raad van beroep van de Orw 
de van Architecten kan niet worden in
gesteld door andere personen dan die 
aangewezen in de artt. 17 en 23 wet 26 
juni 1963. (Art. 33 wet 26 juni 1963.) 

11 januari 1993 33 

ARTS 
1. - Beroepsorden - Orde van Gew 

neesheren - Provinciale raad - Tucht
zaak - Onafhankelijkheid en onpartij
digheid van de rechter - Beg11p. 

De beslissing van de provinciale raad 
van de Orde van Geneesheren om een 
geneesheer voor zijn gerecht te doen verw 
schijnen, is niet van dien aard dat zij gew 
wettigde twijfel kan doen ontstaan omw 
trent de onpartijdigheid en de onafhan
kelijkheid van de leden van de provin
ciale raad. 

24 december 1993 1117 

2. - Beroepsorden - Orde van Ge
neesheren - Provinciale raad - Tucht
zaak - Magistraat-assessor - Onafhan
kelijkheid en onpartijdigheid - Wraw 
king. 

Niet ontvankelijk is de wraking van de 
magistraat-assessor van de provinciale 
raad van de Orde van Geneesheren, daar 
deze slechts een raadgevende stem heeft 
en niet beslist. 

24 december 1993 1117 

3. - Tuchtzaken - Orde van Genees
heren - Verschillende telastlegingen -
Een straf - Cassatiemiddel met betrek
king tot een telastlegging - Ontvanke
lijkheid. 

Wanneer de raad van beroep van de 
Orde van Geneesheren wegens twee te
kortkomingen aan de beroepsplichten 
een enkele tuchtstraf uitspreekt, zijn de 
cassatiemiddelen die enkel betrekking 
hebben op een van die tekortkomingen 
niet ontvankelijk, daar de straf naar 
recht verantwoord blijft door de schul
digverklaring aan de andere telastleg
ging. 

24 december 1993 1122 

AUTEURSRECHT 

Wettelijke bescherming - Voorwaarde. 
Een werk geniet de bescherming van 

de Auteurswet en van het Verdrag van 
Bern van 9 sept. 1886 enkel op voorwaar
de dat het de uitdrukking is van de intel
lectuele inspanning van de maker ervan, 
welke voorwaarde onontbeerlijk is om 
aan het werk het vereiste individuele ka
rakter te geven waardoor een schepping 
ontstaat. (Artt. 1, 3, 8, 19 en 21 Auteursw 
wet; art. 2 Verdrag van Bern voor de Be
scherming van de Werken van Letter
kunde en Kunst, ondertekend op 9 sept. 
1886, herzien te Stockholm op 14 juli 
1967 en goedgekeurd bij de wet van 26 
sept. 1974.) 

2 maart 1993 243 

B 

BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN 
1. - Echtgenoot - Gemeenschappe

lijk vermogen - Wegmaking - Deelne
ming aan misdrijf - Burgerlijke rechts
vordering. 

De deelnemer aan een misdrijf van be
drieglijk onvermogen waarbij een echt
genoot een goed uit het gemeenschappe-
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lijk huwelijksvermogen heeft wegge
maakt en aldus overeenkomstig art. 1448 
B.W. zijn aandeel in dat goed verliest, is 
gehouden tot vergoeding van de schade 
die de andere echtgenote heeft geleden 
als gevolg van het misdrijf waarbij haar 
en het geheel van de tot het gemeen
schappelijk vermogen behorende goed 
toeviel en dat gehele goed haar tevens 
onttrokken werd. 

23 maart 1993 322 

2. - Eenvoudige bankbreuk - Facul
tatieve oorzaken van bankbreuk -
Rechter die gebruik maakt van zijn be
oordelingsrecht - Desbetreffende con
clusie - Motivering. 

Alhoewel de rechter die, gebruik ma
kend van het hem door de wet verleende 
beoordelingsrecht, oordeelt over de 
schuldigverklaring van een beklaagde 
wegens eenvoudige bankbreuk, in de re 
gel niet verplicht is zijn beslissing spe
ciaal te motiveren, dient hij echter wei 
te antwoorden op de conclusies die de 
partijen desaangaande voor hem hebben 
genomen. 

6 april 1993 361 

3. - Bedrieglijk onvermogen - Aard 
van het misdrijf - Aflopend misdrijf -
Voortgezet misdrijf - Voorwaarde. 

Het aflopend misdrijf van bedrieglijk 
onvermogen kan een voortgezet misdrijf 
opleveren, wanneer de dader door opeen
volgende handelingen zijn onvermogen 
blijft bewerken. (Art. 490bis Sw.) 

27 april 1993 405 

4. - Bedrieglijk onvermogen - Aard 
van het misdrijf - Plegen van het mis
drijf door onthouding. 

Het bedrieglijk bewerken van zijn on
vermogen kan worden verwezenlijkt 
door zich ervan te onthouden een vermo
gen te verwerven. (Art. 490bis Sw.) 

27 april 1993 405 

BANKWEZEN, KREDIETWEZEN, 
SPAARWEZEN 

ALGEMEEN 

BANKINSTELLINGEN 

BANKVERRICHTINGEN 

SPAARINSTELLINGEN 

SPAARVERRICHTINGEN 

KREDIETINSTELLINGEN 

KREDIETVERRICHTINGEN 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 

BANKINSTELLINGEN 

BANKVERRICHTINGEN 

Bankverrichtingen - Zichtrekening
Schuld van de bank- Fout van de klant 
- Schuldvordering van de bank -
Schuldvergelijking. 

Wettelijke schuldvergelijking is moge
lijk tussen de schuld van de bank jegens 
een klant die geld op een zichtrekening 
heeft geplaatst, en de schuldvordering 
die de bank op die klant bezit wegens 
diens fout uit misdrijf of oneigenlijk mis
drijf, nu de zichtrekening geen bewaar
geving is in de zin van art. 1293, 2°, B.W. 

16 september 1993 703 

SPAARINSTELLINGEN 

SPAARVERRICHTINGEN 

KREDIETINSTELLING EN 

KREDIETVERRICHTINGEN 

ALLERLEI 

BE LASTING 

Gelijkheid inzake belastingen - On
derscheid tussen verschillende catego
rieen belastingplichtigen - Vereiste ver
antwoording - Toetsing van het ge
maakte onderscheid. 

De grondwettelijke regels inzake de 
gelijkheid van de Belgen en de niet-dis
criminatie op bet stuk van belastingen 
staan er niet aan in de weg dat een ver
schillende fiscale behandeling wordt in
gesteld ten aanzien van bepaalde catego
rieen van personen, voor zover daarvoor 
een objectieve en redelijke verantwoor
ding bestaat; of zodanige verantwoording 
aanwezig is, moet worden getoetst aan 
het doel en de gevolgen van de ingestel
de belastingen en aan de redelijkhe id 
van de verhouding tussen de aangewen
de middelen en het beoogde doe!. 

10 september 1993 691 

BELASTINGEN (MET DE INKOM
STENBELASTINGEN GELIJKGE
STELDE} 

Belasting op de automatische ontspan
nii?,gstoestelleii ~ (J~'frtr.q~~JJgen - Be
W1JS - Rrocessen-verbaal· .- ·T Eewijs-

\'' •it".,~,. 

\ 
)';. L._ y ,J ~ 

C:}'16·e. • .. r~ · 
"''<'"' ll1 ~J~O \_f;vl '' · ..>~,~., 
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waarde - Processen-verbaal met bewijs
kra.cllt tot bewijs van het tegendeel. 

De processen-verbaal opgemaakt door 
de ambtenaren of agenten, die zijn be
doeld in art. 14 K.B. van 8 juli 1970 hou
dende de algemene verordening betref
fende de met de inkomstenbelastingen 
gelijkgestelde belastingen en die ingevol
ge die wettelijke bepaling ermee belast 
zijn overtredingen op te sporen en de 
processen-verbaal inzake de met de in
komstenbelastingen gelijkgestelde belas
tingen op te maken, leveren bewijs op 
zolang het tegendeel niet is bewezen. 

18 maart 1993 304 

BELASTING OP SLIJTERIJEN VAN 
GEGISTE DRANKEN 

1. - Strafrechter - Beslissing - Be
klaagde - Straf - Onwettigheid - Ge
volg - Vernietiging - Omvang - Slui
ting van de slijterij. 

De vernietiging van de beslissing 
waarbij de beklaagde tot een geldboete 
wordt veroordeeld wegens het exploite
ren van een slijterij van gegiste dran
ken, ofschoon hij van het recht daartoe 
vervallen verklaard was, heeft de vernie
tiging tot gevolg van de sluiting van die 
slijterij bij de wet voorgeschreven. (Artt. 
1, 8°, 2, 36, § 1, lo, en 37, § 1, K.B. van 3 
april 1953.) 

5 mei 1993 436 

2. - Openingsbelasting Niet-beta-
ling - Misdrijf - Voltooiing. 

Niet-betaling van de verschuldigde 
openingsbelasting inzake slijterijen van 
gegiste dranken is strafbaar zo die beta
ling gebeurt bij de aangifte die ten min
ste vijftien dagen voor het begin van het 
bedrijf moet worden ingediend. (Artt. 23, 
28 en 35, § 2, 3°, K.B. 3 april 1953). 

28 september 1993 768 

3. - Vergum1ingsrecht - Overtreding 
- Verjaring van de sirafvordering -
Burgerlijke rechtsvordering - Ontdoken 
rechien - Verjaring. 

De rechtsvordering tot terugbetaling 
van de ontdoken rechten inzake douane 
en accijnzen verjaart door verloop van 
dertig jaar, zodat de verjaring van de 
strafvordering voor de overtredingen van 
K.B. 3 april 1953 inzake de slijterijen 
van gegiste dranken en van de wet van 
28 dec. 1983 betreffende het verstrekken 
van sterke drank en betreffende het ver
gunningsrecht niet de verj aring van die 

burgerlijke rechtsvordering tot gevolg 
heeft. (Art. 283 gecoOrdineerde wetten 
van 18 juli 1977.) 

28 september 1993 768 

BELASTING OP SPELEN EN WED· 
DENSCHAPPEN 

Loterij - Kansspel - Begrippen. 
Wat een loterij van een kansspel on

derscheidt is dat bij een loterij de win
naars Iauter door het lot, het toeval of 
enige andere kansbepaling, waarop zij 
geen overwegende invloed hebben, war-' 
den aangewezen, zonder dat zij daarbij 
op enige wijze actief optreden of mede
werken. (Art. 43 W.I.G.B.) 

3 mei 1993 429 

BELASTING OVER DE TOEGE· 
VOEGDE WAARDE 
1. - Teruggaaf van belasting - Af

trekbare en verschuldigde belasting -
Verrekening aan het einde van het ka
lenderjaar - Verschuldigde belasting -
Vaststelling. 

De door de belastingplichtige verschul
digde belasting, die met de door hem op 
het einde van het kalenderjaar aftrekba
re belasting wordt verrekend, wordt vast
gesteld op grond van de werkelijk ver
richte leveringen binnen het tijdvak 
waarop de afrekening betrekking heeft. 
(Art. 76, § 1, eerste lid, W.B.T.W.) 

12 maart 1993 283 

2. - Teruggaaf van belasting - Af
trekbare en verschuldigde belasting -
Creditsaldo aan het einde van het kalen
derjaar - Navorderingen - Toereke
ning. 

Het bestuur mag de excendenten tus
sen de op het einde van het kalenderjaar 
voor aftrek in aanmerking komende be~ 
lasting enerzijds en door de belasting
plichtige verschuldigde belasting ander
zijds slechts toerekenen op navorderin
gen als het voor die navorderingen een 
uitvoerbare titel heeft. 

12 maart 1993 283 

3. - Teruggaaf van belasting - Af
trekbare en veJ·schuldigde belasting -
Verrekening aan het einde van het ka
lenderjaar - Verschuldigde belasting -
Vaststelling. 



-29-

De door de belastingplichtige verschul~ 
digde belasting, die met de door hem op 
het einde van het kalenderjaar aftrekba~ 
re belasting wordt verrekend, wordt vast~ 
gesteld op grand van de werkelijk ver~ 
richte leveringen binnen het tijdvak 
waarop de afrekening betrekking heeft. 
(Art. 76, § 1, eerste lid, W.B.T.W.) 

12 maar! 1993 287 

4. - Teruggaaf van belasting - Af~ 
trekbare en verschuldigde belasting -
Creditsaldo aan het einde van het kalen~ 
derjaar - Navorderingen - Toereke
ning. 

Het bestuur mag de excedenten tussen 
de op het einde van het kalenderj aar 
voor aftrek in aanmerking komende be
lasting enerzij ds en de door de belasting~ 
plichtige verschuldigde belasting ander
zijds slechts toerekenen op navorderin
gen als het voor die navorderingen een 
uitvoerbare titel heeft. 

12 maar! 1993 287 

5. - Teruggaaf van belasting - Af
trekbare en verschuldigde belasting -
Creditsaldo - Vervroegde terugbetaling 
- Interest. 

W anneer het overschot tussen het be
drag van de door de belastingplichtige 
aftrekbare belasting en het bedrag der 
door hem verschuldigde belasting, hem, 
in de bij koninklijk besluit bepaalde ge
vallen, v66r het einde van het kalender· 
jaar moet worden teruggegeven, wordt 
de over dit overschot verschuldigde inte~ 
rest berekend overeenkomstig art. 91, 
§ 3, W.B.T.W. 

12 maar! 1993 287 

6. - Belastingplichtige Werkzaam~ 
heid waarover BTW verschuldigd is -
Aanschaffing van investeringsgoederen 
- Stopzetting van de economische acti
viteit - Gevolg. 

Belastingplichtige is eenieder die met 
het oog op de uitoefening van een in art. 
4 W.B.T.W. omschreven werkzaamheid, 
investeringsgoederen aanschaft met de 
wil deze voor een belastbare handeling 
aan te wenden, zelfs indien de economi~ 
sche activiteit stilviel vooraleer enige 
omzet kon worden verwezenlijkt. (Art. 4 
W.B.T.W. en art. 4, § 1, 6de RL EEG van 
17 mei 1977). 

28 mei 1993 531 

7. - Art. 70, tweede lid, W.B.T. W. -
Betaling ten voordele van de Schatkist 
- Vordering tot schadevergoeding tegen 
strafrechtelijk verantwoordelijke door 
degene die tot betaling gehouden is. 

Art. 70, tweede lid, W.B.T.W. staat er 
niet aan in de weg dat hij die overeen· 
komstig die wetsbepaling tot een beta
ling ten voordele van de Schatkist is ge~ 
houden, voor de strafrechter een vorde~ 
ring tot schadevergoeding instelt tegen 
degene wiens strafbare gedraging de oar~ 
zaak is van de verplichting tot betaling 
van die geldboete. 

2 november 1993 910 

BENELUX 

ALGEMEEN 

PREJUDICIELE GESCHILLEN 

VERDRAGSBEPALINGEN 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 

1. - Materieel recht - Benelux~Over
eenkomst op het gebied van de jacht en 
de vogelbescherming - Overtredingen 
van de ter uitvoering van de Overeen
komst genomen maatregelen - Waals 
Gewest - Toepasselijke stl'affen. 

De omstandigheid dat art. 8 Jachtwet 
waarbij het gebruik van bepaalde tuigen 
voor de vangst of het doden van grof 
wild wordt verboden, niet meer van toe~ 
passing is op het Waalse Gewest krach~ 
tens art. 33 van het decreet van 19 juli 
1985 van de Waalse Gewestraad, dat het 
vervangt door art. 35, kan geen invloed 
hebben op de wijze van vaststelling van 
de straf op de overtredingen van de 
maatregelen die zijn genomen ter uitvoe~ 
ring van de Benelux~Overeenkomst op 
het gebied van de jacht en de vogelbe~ 
scherming, ondertekend te Brussel op 10 
juni 1970 en goedgekeurd bij de wet van 
29 juli 1971. 

2 juni 1993 548 

PREJUDICIELE GESCHILLEN 

2. - PrejudiciiJle geschillen - Art. 8 
Verdrag Benelux-Ger:echtshof - Vraag 
om uitlegging van een voor Belgiii, 
Luxemburg en Nederland gemeenschap· 
pelijke rechtsregel, als bedoeld bij art. 1 
van het Verdrag - Vraag opgeworpen in 
een bij het Hof van Cassatie aanhangige 
zaak - Verplichting van het Hoi van 
Cassatie. 

Wanneer een vraag om uitlegging van 
een voor Belgie, Luxemburg en Neder~ 
land gemeenschappelijke rechtsregel, die 
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als dusdanig is aangewezen krachtens 
art. 1 Verdrag Benelux-Gerechtshof, zo
als een vraag omtrent de omvang van de 
bescherming van een merk bedoeld bij 
de Benelux-Merkenwet, voor het Hof van 
Cassat:i.e is gerezen, moet het Hof in de 
regel die vraag aan het Benelux-Ge
rechtshof voorleggen. (Art. 6, Verdrag 
Benelux-Gerechtshof; art. 5, 4o, en 13A, 
Benelux-Merkenwet.) 

25 januari 1993 100 

3. - Prejudici§Je geschillen - Art. 8 
Verdrag Benelux-Gerechtshof - Vi·aag 
om uitlegging van een voor Belgiii, 
Luxemburg en Nederland gemeenschap
pelijke rechtsregel, die als dusdanig is 
aangewezen krach tens art. 1 van het 
Verdrag - Vraag opgeworpen in een b1j 
het Hof van Cassatie aanhangige zaak 
- Verplichting voor het Hof van Cassa~ 
tie. 

Wanneer een vraag om uitlegging van 
een voor Belgie, Luxemburg en Neder
land gemeenschappelijke rechtsregel, die 
als dusdanig is aangewezen, krachtens 
artikel 1 Verdrag Benelux~Gerechtshof 
voor het Hof van Cassatie is opgewor
pen, moet het Hof, in de regel, die vraag 
aan het Benelux-Gerechtshof voorleggen. 
(Art. 6 Verdrag Benelux-Gerechtshof, on~ 
dertekend op 31 maart 1965 en goedge
keurd bij wet 18 juli 1969.) 

6 mei 1993 448 

VERDRAGSBEPALINGEN 
&. - Verdragsbepalingen - Verdrag 

Benelux-Gerechtshof - WA.M.-verzeke
ring - Artt. 3 en 4 WA.lld>wet - Voor 
Belgiii, Luxemburg en Nederland ge
meenschappelijlce rechtsregels. 

De regels vervat in de artt. 3 en 4 
W.AM.-wet zijn, met ingang van 1 juli 
1976, voor Belgie, Luxemburg en Neder
land gemeenschappelijke rechtsregels 
geworden die, als dusdanig, zijn aange
wezen krachtens art. 1 Verdrag Benelux
Gerechtshof. 

6 mei 1993 448 

5. - Verdragsbepalingen Overeen~ 
komst inzake waren- en dienstmerken -
Eenvormige wet, artt. 3, 13, A, en 14, B 
- Ove1·eenstemming - Beg1ip. 

Om de overeenstemming, in de zin van 
de artt. 3, 13, A en 14, B, van de Eenvor
mige Benelux Merkenwet te beoordelen, 
moet de rechter de regel in acht nemen 
volgens welke er van overeenstemming 
tussen een merk en een teken sprake is 

wanneer - mede gezien de bijzonderhe
den van het gegeven geval, en met name 
de onderscheidende kracht van het merk 
- merk en teken elk in zijn geheel en 
in onderling verband beschouwd, addi
tief, visueel of begripsmatig zodanige ge
lijkenis vertonen dat associaties tussen 
een merk en een teken worden gewekt; 
bij de beoordeling van de overeenstem
ming tussen merk en teken dient hij de
ze globaal, d.w.z. in hun geheel, te onder~ 
zoeken. 

2 december 1993 1013 

ALLERLEI 

BEROEPSZIEKTE 

Fonds voor de Beroepsziekten - Aan~ 
sprakelijkheid buiten overeenkomst. 

De Beroepsziektenwet en inzonderheid 
art. 35bis, tweede lid, sluiten voor de 
rechter de mogelijkheid niet uit dat hij, 
op basis van de artt. 1382 en 1383 B.W., 
aan de gerechtigden een vergoeding toe
kent voor het nadeel dat zij door de 
schuld van het Fonds voor de Be
roepsziekten hebben geleden. (Art. 35bis, 
tweede lid, Beroepsziektenwet; artt. 1382 
en 1383 B.W.) 

15 november 1993 949 

BERUSTING 

1. - Draagwijdte - Afstand van ge
ding of van z•echtsvordering. 

De burgerlijke partij tegen wie hager 
beroep is gericht en die voor de appel
rechters verklaart zich naar de wijsheid 
van het hof van beroep te gedragen, doet 
daardoor niet met zekerheid blijken af
stand te willen doen van het geding of 
van haar rechtsvordering. 

9 maart 1993 271 

2. - Geldigheid - Vereiste. 
De rechter die oordeelt, enerzijds, dat 

een opzegging van een pachtovereen~ 
komst nietig is omdat ze aileen door de 
blote eigenaar is gegeven, anderzij ds, 
dat die nietigheid, daar zij betrekkelijk 
is, alleen kan worden aangevoerd door 
de beschermde persoon, te weten, res
pectievelijk, door de vruchtgebruiker en 
door de pachters, beslist wettig dat zowel 
de vruchtgebruiker als de pachters af
stand ervan hebben gedaan zich op de 
nietigheid van de litigieuze opzegging te 
beroepen, wanneer uit de rechterlijke be
slissing blijkt de.t de vruchtgebruiker de 
opzegging heeft bevestigd en dat de 
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pachters erin hebben berust, wel wetend 
dat ze gebrekkig was. (Artt. 1044 en 1045 
Ger.W.) 

9 december 1993 1035 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ 

ALGEMEEN 

INOBSERVATIESTELLING 

INTERNERING 

COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ 

Algemeen. 
Samenstelling. 
Bevoegdheid. 
Rechtspleging. 
Allerlei. 
HOGE COMMISSIE 

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE RE-
GERING 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 

INOBSERVATIESTELLING 

INTERNERING 
1. - Internering - Onderzoeksgerecht 

- Hoger beroep - Verzoek tot invrij
heidstelling - Kamer van inbeschuldi
gingstelling - Bevoegdheid. 

De kamer van inbeschuldigingstelling 
die krachtens art. 8 van de wet tot be
scherming van de maatschappij bevoegd 
is om te oordelen over het hager beroep 
tegen een internering, is, in de zin zowel 
van voornoemde wet als van de Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990, de kamer be
last met de correctionele zaken in hager 
beroep die bevaegd is om de uitspraak te 
doen over een verzoek tot invrijheidstel
ling. (Artt. 27, § 1, 2°, Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990, 7 en 8 Wet Beschermmg 
Maatschappij.) 

9 februari 1993 174 

2. - Internering - Hoger beroep van 
de beklaagde aileen - Zwaardere kwali
ficatie van het ten Jaste gelegde feit -
Verplichting van de rechter - Gevolgen. 

De appelrechter mag, op het hager be
raep van de beklaagde aileen, de kwalifi
catie van het misdrijf verzwaren en de 
interneringsmaatregel van de eerste 
rechter bevestigen. 

15 juni 1993 590 

3. - lnternering - Herhaling - Wet
telijke herhaling. 

Een beslissing tot internering valt niet 
onder de regels inzake wettelijke herha
ling. (Artt. 54, 55, 56 en 57 Sw.; art. '/ Wet 
Bescherming Maatschappij.) 

22 september 1993 744 

4. - Internering - In vrijheid zijnde 
beklaagde - Beslissing tot internering 
- Onmiddellijke tenuitvoerlegging -
Wettigheid. 

Geen enkele wet bepaalt dat de inter
nering die t.a.v. een in vrijheid zijnde be
klaagde wordt gelast, onmiddellijk ten 
uitvoer wordt gelegd. (Artt. 7 en 14 Wet 
Bescherming Maatschappij.) 

22 september 1993 744 

COMMISSIE TOT BESCHERMING 
VAN DE MAATSCHAPPIJ 

ALGEMEEN. 

SAMENSTELLING. 

BEVOEGDHEID. 

5. - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij - Bevoegdheid - Be
oordeling van de geestestoestand en van 
de reclasseringsmogelijkheden van de 
gei'nterneerde. 

De commissie tot bescherming van de 
maatschappij beoordeelt in feite of de 
geestestoestand van de ge'interneerde 
voldoende verbeterd is en of de voor· 
waarden voor zijn reclassering vervuld 
zijn. 

19 januari 1993 71 

6. - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij - Bevoegdheid - Door 
gei'nterneerde gekozen geneesheer. 

Art. 16 Wet Bescherming Maatschappij 
kent aan de commissie tot bescherming 
van de maatschappij niet de bevoegdheid 
toe de geneesheer aan te stellen die de 
wet de gei'nterneerde toelaat zelf te kie-
zen. 

19 januari 1993 

RECHTSPLEGING. 

ALLERLEI. 

HOGE COMMISSIE 

TERBESCHIKKINGSTELLING 
VAN DE REGERING 

ALLERLEI 

71 
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BESLAG 

ALGEMEEN 

BEWAREND BESLAG 

GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 

1. - Algemeen - Beslagrechtei' 
Dagvaardingstermijn - Verkorting. 

Ten aanzien van vorderingen betref~ 
fende bewarende beslagen en middelen 
tot tenuitvoerlegging, kan de beslagrech
ter in spoedeisende gevallen een be
schikking geven om de termijnen van 
dagvaarding te verkorten. (Artt. 1036 en 
1395 Ger.W.) 

24 september 1993 755 

2. - Algemeen - Inkomstenbelastin
gen - Bezwaar - Beslag door de Staat 
- Grenzen. 

Art. 300 W.I.B., volgens hetwelk bet in
dienen van bezwaar of van beroep geen 
hinderpaal vormt voor het beslag, niette
genstaande het bepaalde in art. 1494 
Ger.W., noch voor de overige maatrege
len welke ertoe strekken de invordering 
te waarborgen van het algehele bedrag 
van de betwiste belasting, heeft betrek· 
king, enerzijds, op het uitvoerend beslag 
dat krachtens die tekst, kan worden ge· 
Iegd niettegenstaande het indienen van 
bezwaar of van beroep, ongeacht het be
paalde in art. 1494 Ger.W., en, ander
zijds, op de bewarende maatregelen die 
de invordering van de belasting moeten 
waarborgen en waarop voormeld art. 
1494 niet van toepassing is; evenwel kan, 
krachtens art. 301 W.I.B., de belasting 
slechts door aile middelen tot tenuitvoer· 
legging worden ingevorderd, voor zover 
ze overeenstemt met het bedrag van de 
aangegeven inkomsten, of, wanneer zij 
ambtshalve werd gevestigd bij niet·aan
gifte, voor zover zij !liet meer bedraagt 
dan de laatste belasting welke voor een 
vorig aanslagjaar definitief vastgesteld 
werd ten laste van de belastingschuldige. 

28 oktober 1993 890 

3. - Algemeen - Inkomstenbelastin
gen - Bezwaar - Beslag door de Staat 
- Gevo!gen. 

Krachtens art. 302 W.I.B. behouden 
het beslag en de overige maatregelen be
paald in art. 300 van voormeld wetboek, 
na invordering van de belasting in de 
mate als bepaald in art. 301 van voor
meld wetboek, hun uitwerking ten op-

zichte van het overschot van de belas
ting in hoofdsom, opcentiemen en verho
gingen, van de interesten en de koste;t; 
hieruit volgt dat wanneer de Staat mt
voerend beslag heeft doen leggen voor 
een bedrag dat de belastingschuldige on
betwistbaar verschuldigd was en door 
hem niet is betaald, de gevolgen van dat 
uitvoerend beslag, na invordering van 
het onbetwistbaar verschuldigd gedeelte, 
voor de rest van de belasting behouden 
blijven· in dat geval heeft het uitvoerend 
beslag 'een bewarende werking. 

28 oktober 1993 890 

4. - Algemeen - Inkomstenbelastin
gen - Bezwaar - Beslag door de Staat 
- Grenzen. 

Luidens art. 300 W.I.B. vormt het in
dienen van bezwaar of van beroep geen 
hinderpaal voor het beslag, niettegen· 
staande het bepaalde in art. 1494 Ger.W., 
noch voor de overige maatregelen, welke 
ertoe strekken de invordering van het al
gehele bedrag van de betwiste belasting 
te waarborgen; nochtans kan krachtens 
art. 301 van genoemd wetboek de bel";s
ting slechts door aile middelen tot tenmt
voerlegging worden ingevorderd, voor zo
ver zij overeenstemt met het bedrag van 
de aangegeven inkomsten of, wanneer 
zij ambtshalve werd gevestigd bij niet 
aangifte voor zover zij niet meer be
draagt dan de laatste. belasti~g. y.relke 
voor een vorig aanslagJaar, defm1t1ef ge
vestigd werd ten laste van de belasting
schuldige. 

28 oktober 1993 895 

BEWAREND BESLAG 
5. - Bewarend beslag - Zeevordering 

- Zeeschip - Zeeschuld - Schuldenaar 
- Andere persoon dan de eigenaar. 

De artt. 1468 en 1469 Ger.W. brengen 
mee dat er altijd bewarend beslag kan 
worden gelegd op het zeeschip waarop 
de vordering betrekking heeft, ook inge
val een ander persoon dan de eigenaar 
van het schip instaat voor de zeeschuld. 

1 oktober 1993 788 

GEDWONGEN 
TENUITVOERLEGGING 

6. - Gedwongen tenuitvoerlegging 
Uitvoerend beslag op onroerend goed -
Beschikking van de beslagrechter - Be
noeming van een notaris - Toewijzing 
van de in beslag genomen goederen -
Termijn van zes maanden - Tweede be-
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schikking van de rechter v66r het ver~ 
strijken van die termijn - Wettigheid -
Vereisten. 

Krachtens de artt. 1580 en 1587 Ger .W. 
moet de schuldeiser, in geval van uitvoe~ 
rend beslag op onroerend goed, bij de 
beslagrechter een verzoekschrift indie~ 
nen tot benoeming van een notaris die 
o.m. belast zal zijn met de veiling van de 
in beslag genomen goederen, welke vei~ 
ling moet geschieden binnen zes maan~ 
den na de beschikking van de rechter; 
onwettig is het arrest luidens hetwelk de 
beslagrechter bij een tweede beschikking 
opnieuw een notaris mag benoemen v66r 
het verstrijken van die termijn van zes 
maanden, maar waarbij niet wordt vast
gesteld dat de rechter bij die tweede be
schikking aan de schuldeiser een verlen
ging van de termijn van zes maanden 
had toegekend overeenkomstig art. 51 
van hetzelfde wetboek, of de eerste be
schikking wegens nieuwe feiten had ge
wijzigd. 

7 januari 1993 18 

7. - Gedwongen tenuitvoerlegging -
Inkomstenbelastingen - Bezwaar 
Uitvoerend beslag op roerend goed door 
de Staat - Voorafbetaling van het onbe
twistbaar verschuldigd gedeelte - Ge
volgen van het beslag. 

Wanneer een belastingschuldige bij de 
directeur der belastingen een bezwaar 
heeft ingediend i.v.m. een te zijnen na
me ingekohierde aanslag in de personen
belasting, hij terzelfder tijd de gevorder
de aanslag heeft betaald, in zoverre die 
overeenstemde met het bedrag van de 
door hem aangegeven inkomsten en de 
administratie der directe belastingen op 
het ogenblik dat de directeur der belas
tingen nag geen uitspraak had gedaan 
over het bezwaar, tegen de beslasting
schuldige uitvoerend beslag op roerend 
goed heeft gelegd tot invordering van het 
bedrag van de hoofdsom van die aanslag, 
van de wettelijke nalatigheidsinteresten 
en van de kosten van het bevel, dan 
wordt door het arrest, dat vaststelt dat 
het onbetwistbaar verschuldigd gedeelte 
door de belastingschuldige is betaald 
v66r het uitvoerend beslag op roerend 
goed, een wettige verantwoording gege~ 
ven voor zijn beslissing dat voormeld be
slag nietig en van generlei waarde is. 
(Art!. 300, 301 en 302 W.I.B.) 

28 oktober 1993 890 

8, - Gedwongen tenuitvoerlegging -
Inkomstenbelastingen - Bezwaar 
Uitvoerend beslag op roerend goed door 

de Staat - Betwiste belasting - Gevol~ 
gen van het beslag. 

Wanneer een belastingplichtige bij de 
directeur der belastingen bezwaar heeft 
ingediend tegen een te zijnen name ge~ 
vestigde aanslag in de personenbelas
ting, hij hager beroep heeft ingesteld te
gen de beslissing waarbij dat bezwaar 
werd verworpen en de administratie der 
directe belastingen, in weerwil van dat 
beroep, uitvoerend beslag op de roerende 
goederen van de belastingschuldige heeft 
doen leggen tot invordering van een be~ 
drag gelijk aan de betwiste belasting, is 
het arrest waarbij het op de roerende 
goederen van de belastingschuldige ge~ 
legde beslag nietig en van generlei waar
de wordt verklaard, naar recht verant
woord, als het beslist dat aangezien uit 
de datum en de vermeldingen van het 
exploot van het litigieuze beslag blijkt 
dat het beslag een maatregel tot tenuit~ 
voerlegging is, welke strekt tot invorde~ 
ring van de belasting waartegen beroep 
is ingediend, dat beslag enkel mag war~ 
den gelegd in de mate als bepaald in art. 
301 W.I.B. en vaststelt dat de voorwaar
den van art. 301 W.I.B. in casu niet zijn 
vervuld. 

28 oktober 1993 895 

ALLERLEI 
9. - Allerlei - Tekeningen en model

len - Namaak - Deskundigenonder
zoek - Beschrijving - Aanstelh'ng van 
een bewaarder - Bewarend beslag -
Bevoegdheid van de rechter. 

Art. 1481, tweede lid, Ger.W., krach
tens hetwelk de beslagrechter onder 
meer de houders van nagemaakte voor~ 
werpen kan verbieden die uit handen te 
geven en toelaten dat er een bewaarder 
wordt aangesteld, impliceert dat die 
rechter oak de bewarende maatregelen 
kan toestaan die nodig zijn om te kun
nen doen overgaan tot de in het eerste 
lid van voormeld artikel 1481 beoogde 
beschrijving. 

30 september 1993 778 

BESTAANSMINIMUM 

1. - Bestaansmiddelen - Invloed -
Aanvrager - Samenwonende persoon -
Ascendent - Meerderjarige descendent 
- 0. C.M. W. - Taak - Beoordelingsvn)'
heid. 

Wanneer, ingeval de aanvrager van 
het bestaansminimum samenwoont met 
een ascendent of een meerderjarige des
cendent van de eerste graad, de be~ 
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staansmiddelen van de met de aanvrager 
samenwonende persoon het vastgestelde 
maximumbedrag te boven gaan, kan het 
O.C.M.W., wil het aan de aanvrager het 
bestaansminimum ontzeggen, zich niet 
ertoe beperken na te gaan welke be~ 
staansmiddelen die samenwonende per~ 
soon heeft en te zien of hiermee, na vrij~ 
stelling, aan elk van die beide meerder~ 
jarigen die het gezin samenstellen, 
fictief het equivalent van die uitkering 
kan worden toegekend, zeals dit voor 
een samenwonende wordt berekend; het 
O.C.M.W. moet beoordelen of, gelet op de 
feitelijke omstandigheden en het doel 
van de wet, toepassing moet worden ge~ 
maakt van het hem toegekende recht 
om, binnen de gestelde grenzen, reke~ 
ning te houden met de bestaansmiddelen 
van de samenwonende persoon. (Art. 5, 
§ 1, eerste lid, Bestaansminimumwet; art. 
13, § 2, K.B. van 30 okt. 1974, gew. bij 
K.B. van 21 juni 1990.) 

10 mei 1993 481 

2. - Bestaansmiddelen Inkomsten 
- Beslag wegens onderhoudsverplichtin~ 
gen. 

Voor de vaststelling van het recht op 
bestaansminimum wordt oak rekening 
gehouden met de in aanmerking te ne~ 
men inkomsten waarop beslag is gelegd 
wegens onderhoudsverplichtingen als be~ 
doeld in art. 1412 Ger.W. (Art. 5 Be
staansminimumwet; artt. 12 e.v. K.B. 30 
okt. 1974.) 

17 mei 1993 497 

BESTENDIGE DEPUTATIE 

Toezicht - Gemeenteraad - Besluit 
- Goedkeuring - Draagwijdte. 

Het toezicht van de bestendige deputa~ 
tie op de besluiten van de gemeentera~ 
den heeft geen invloed op het bestaan of 
de geldigheid van de handelingen van de 
lagere overheid, doch enkel op de uit~ 
voerbaarheid ervan; zolang de toezicht~ 
houdende overheid die handeling niet 
heeft goed- of afgekeurd, bestaat zij en 
doet zij tussen partijen rechten en ver
plichtingen ontstaan, zodat als de ene 
partij haar verbintenissen niet nakomt, 
zij jegens de andere gehouden is tot 
schadevergoeding. (Art. 77, eets.te lid, 7o, 
Gemeentewet.) 

18 februari 1993 202 

BETEKENINGEN EN KENNISGE
VINGEN 

ALGEMEEN 

EXPLOOT 

GERECHTSBRIEF 

IN HET BUITENLAND 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 

1. - Algemeen - Betekening aan de 
procureur des Konings - Geldigheid. 

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 aan de procureur des Konings niet 
rechtsgeldig verklaren op de enkele 
grand dat degene aan wie betekend is, 
moet bewijzen dat zijn belangen werden 
geschaad en zulks in casu niet het geval 
is. 

15 september 1993 700 

EXPLOOT 
2. - Exploot - Strafzaken - Straf~ 

vordering - Uitoefening - Openbaar 
ministerie - Bevoegdheid - Arbeidsau~ 
diteur - Correctionele rechtbank - Ver~ 
stekvonnis - Verzet - Exploot van ge~ 
rechtsdeurwaarder - Betekening aan de 
procureur des Konings - Wettigheid. 

Niet ontvankelijk is het verzet van de 
beklaagde tegen het vonnis van de cor~ 
rectionele rechtbank dat hem op de 
strafvordering bij verstek veroordeelt 
wegens overtredingen die tot de be
voegdheid van de arbeidsauditeur beho~ 
ren, wanneer dat verzet is gedaan bij 
een aan de procureur des Konings bete
kend exploot van gerechtsdeurwaarder. 
(Art. 187 Sv.) 

28 april 1993 412 

3. - Exploot - Strafzaken - Burger~ 
lijke rechtsvordering - Burgerlijke par~ 
tij - Cassatieberoep - Betekening -
Wijze. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de burgerlijke partij, wanneer het 
aan de partijen tegen wie het is g_ericht, 
wordt betekend overeenkomstig het be~ 
paalde in art. 38 Ger.W., gewijzigd bij 
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wet van 24 mei 1985, nu die betekening 
client te worden gedaan volgens het be
paalde in art. 37 van hetzelfde wetboek. 
(Artt. 37 en 38 Ger.W.) 

5 mei 1993 434 

4. - Exploot - Strafzaken - Buiten
Jands vonnis op grand waa1·van uitleve
ring wordt gevraagd - Afschrift van het 
exploot van betekening - Onvolleclige 
datum - Geldigheid. 

De omstandigheid dat het afschrift van 
het exploot niet de volledige datum ver
meldt waarop aan eiser het buitenlands 
vonnis is betekend op grand waarvan 
zijn uitlevering wordt gevraagd, heeft 
niet tot gevolg dat de betekening nietig 
is. (Art. 3 Uitleveringswet.) 

9 november 1993 938 

5. - Exploot - Strafzaken - Verstek
vonnis - Betekening - Afgifte van het 
exploot op het politiecommissariaat -
Hoger Beroep - Termijn - Aanvangs
tijdstip. 

Wanneer de gerechtsdeurwaarder het 
vonnis van de palitierechtbank waarbij 
de beklaagde bij verstek is veroordeeld, 
niet aan laatstgenaemde heeft kunnen 
betekenen overeenkomstig de artt. 33 tot 
35 Ger.W., en het betekeningsexploot 
daaram op het palitiecommissariaat 
heeft afgegeven overeenkomstig art. 37 
van dat wetboek, moet de verklaring van 
hager beroep, behaudens overmacht of 
onoverkomelijke dwaling, worden ge
daan uiterlijk vijftien dagen na die afgif
te. (Art. 203, § 1, Sv.) 

10 november 1993 942 

6. - Exploot - Betekening aan de 
procureur des Konings - Voorwaarden. 

De op verzoek van het O.M. gedane 
betekening van een exploot aan de pro
cureur des Konings is regelmatig, wan
neer het exploot eerst vruchteloos is ver
zonden aan het door de geadresseerde 
verkeerd opgegeven adres in het buiten
land; het O.M. is namelijk niet verplicht 
diens juiste adres aldaar op te sporen. 
(Art. 40 Ger.W.) 

15 december 1993 1070 

GERECHTSBRIEF 

IN HET BUITENLAND 

ALLERLEI 

BETICHTING VAN VALSHEID 
1. - Strafzaken - Ontvankelijkheid 

- Incidenteel in een cassatieberoep in
gestelde valsheidsvordering - Stuk dat 
van valsheid kon worden beticht 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 vaarge
legde strafdossier, wanneer de betichting 
van valsheid van dat stuk mogelijk is ge
weest voor dat gerecht. (Art. 907, tweede 
lid, Ger.W.) 

22 september 1993 744 

2. - Strafzaken - Cassatiegeding -
Valsheidsvordering ingesteld n.a. v. een 
cassatieberoep - Verzoek - Ontvanke
li.fkheid - Vordering - Toelaatbaarheid 
- Voorwaarden. 

In de regel is een verzoekschrift dat 
een n.a.v. een cassatieberaep ingestelde 
valsheidsvordering bevat, ontvankelijk 
en de valsheidsvordering toegelaten wan
neer het tijdens het cassatiegeding van 
valsheid betichte stuk niet van valsheid 
kon worden beticht voor de feitenrech
ter, het verzoekschrift be trekking heeft 
op een wezenlijke vereiste voor de regel
matigheid van de bestreden beslissing en 
het in dat verzoekschrift gestelde feit 
waarschijnlijk genoeg is om de bewijs
kracht van een authentieke akte aan te 
tasten. 

1 december 1993 1013 

BEVOEGDHEID EN AANLEG 
ALGEMEEN 

BURGERLIJKE ZAKEN 

Algemeen. 
Aanleg. 
Bevoegdheid. 

Algemeen. 
Volstrekte bevoegdheid (materiele, per

soonlijke). 
Plaatselijke bevoegdheid. 
Aller lei. 

Geschil inzake bevoegdheid - Zie oak : 
Regeling van rechtsgebied. 

Sociaal procesrecht (bijzondere regels). 
Aller lei. 

STRAFZAKEN 

Algemeen. 
Aanleg. 
Bevoegdheid. 
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Geschil inzake bevoegdheid - ook : Re
geling van rechtsgebied. 

Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere 
regels}. 

Aller lei. 

BELASTINGZAKEN 

Algemeen 
Gemeentebelastingen, provinciebelastin-

gen, plaatselijke belastingen. 
Inkomstenbelastingen. 
Andere belastingen. 
Aller lei. 

TUCHTZAKEN 

VERKIEZINGSZAKEN 

DIENSTPLICHTZAKEN 

INTERNATIONALE BEVOEGDHEID 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen - Bevoegdheid 

Wetten - Uitlegging - Arbitragehof -
Rechtbanken. 

De wetten waarvan toepassing wordt 
gevraagd, worden in de regel uitgelegd 
door de rechter en niet door het Arbitra
gehof. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitrage
hoi.) 

15 november 1993 944 

BURGERLIJKE ZAKEN 

ALGEMEEN. 

AANLEG. 

2. - Burgerlijke zaken - Aanleg -
Hoofdvordering en tegenvordering - Be
paling van aanleg. 

Wanneer de tegenvordering ontstaat 
uit het contract of uit het feit dat aan de 
oorspronkelijke rechtsvordering ten 
grondslag ligt, ofwel uit de tergende of 
roekeloze aard van deze vordering, 
wordt de aanleg bepaald door de samen
voeging van de bedragen van hoofd- en 
tegenvordering, met uitsluiting van de 
gerechtelijke interest en de kosten. (Art. 
557 en 620 Ger.W.) 

12 februari 1993 181 

BEVOEGDHEID. 

Algemeen. 
Volstrekte bevoegdheid (materiele, per

soonlijke). 

3. - Burgerlijke zaken - Bevoegd
heid - Volstrekte bevoegdheid (mate
riiile, persoonlijke) - Geschil - Curator 

over het faillissement - I~ooplieden -
Handelshuurovereenkomst Over
dz·acht - Appelrechter - Vaststelling. 

Het geschil tussen een curator over 
een faillissement en kooplieden omtrent 
de overdracht van een handelshuurover
eenkomst behoort tot de bevoegdheid 
van de rechtbank van eerste aanleg als 
appelrechter. (Art. 577, Ger.W.) 

5 april 1993 357 

Plaatselijke bevoegdheid. 
Aller lei. 

GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID - ZIE 
OOK : REGELING VAN RECHTSGEBIED. 

4. - Burgerlijke zaken - Geschil in
zake bevoegdheid - Hoi van Cassatie -
Art. 660, eerste lid, Ger. W 

De bepaling van het eerste lid van art. 
660 Ger.W. is niet van toepassing op het 
Hof van Cassatie, als het wegens scherr
ding van een regel inzake bevoegheid 
een beslissing vernietigt van een ander 
gerecht dan de arrondissementsrecht
bank. (Art. 1110 Ger.W.) (!mpliciet.). 

5 april 1993 357 

SOC!AAL PROCESRECHT (BIJZONDERE 
REGELS) 

5. - Burgerlijke zaken - Sociaal pro
cesrecht - Volstrekte bevoegdheid -
Onderlinge fondsen - Vrijwillige verze
kering. 

De arbeidsgerechten nemen kennis 
van de geschillen tussen de onderlinge 
fondsen en hun aangeslotenen betreffen
de een vrijwillige ziekte- en invaliditeits
verzekering. (Art. 580, fio, a, Ger.W.) 

13 februari 1993 185 

6. - Burgerlijke zaken - Sociaal pro
cesrecht (bijzondere regels) - Personeel 
- Statuut - Bevoegdheid Arbeidsrecht
bank - Grondslag. 

De dienstbetrekking van de perso
neelsleden van het gesubsidieerd vrij on
derwijs die onder een statuut zijn ge
plaatst, wordt niet statutair geregeld, nu 
zij uit een arbeidsovereenkomst is ont
staan; de arbeidsrechtbanken nemen der
halve kennis van de desbetreffende ge
schillen op grand van art. 578, 1°, Ger.W. 
(Deer. VI. van 27 maart 1991 betreffende 
de rechtspositie van sommige personeels
leden van het gesubsidieerd onderwijs 
en de gesubsidieerde psycho-medische 
sociale centra.) 

4 oktober 1993 798 

ALLERLEI. 
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STRAFZAKEN 

ALGEMEEN. 

AANLEG. 

BEVOEGDHEID. 

7. - Strafzaken - Bevoegdheid -
Onsplitsbaarheid - Bevoegdheden van 
de rechter - Grenzen. 

W anneer de strafrechter de onsplits
baarheid vaststelt van misdrijven waar
voor gelijktijdig vervolgingen voor hem 
zijn ingesteld, kan hij niet afzonderlijk 
uitspraak doen over de telastleggingen 
waarvoor hij zijn rechtscollege bevoegd 
acht, en dat rechtscollege onbevoegd ver
klaren om uitspraak te doen over een 
niet gecorrectionaliseerde misdaad. 

27 januari 1993 118 

8. - Strafzaken - Bevoegdheid -
Art. 479 Sv. - Griffiers van het Reken
hof - Bepaling niet van toepassing. 

De griffiers van het Rekenhof zijn 
geen leden van dat hof in de zin van art. 
4 79 Sv. en vall en dus niet onder toepas
sing van die bepaling. (Art. 479 Sv.; wijzi
gende bepalingen vervat in art. 3 wet 10 
okt. 1967, art. 156, § 3; en art. 42, § 2, wet 
3 juni 1971.) 

17 februari 1993 199 

9. - Strafzaken - Bevoegdheid - Mi
nister - Strafvordering - Art. 90 Gw. 
- Art. 134 Gw. - Toepassingsgebied. 

Volgens de artt. 90 en 134 Gw. zijn de 
gewone strafgerechten niet bevoegd t.a.v. 
de ministers, als ze vervolgd worden we
gens misdrijven, gepleegd tijdens en in 
de uitoefening van hun ministerieel 
ambt; derhalve kan de publieke verde
ring te hunnen aanzien niet aanhangig 
worden gemaakt door de benadeelde par
tij door rechtstreekse dagvaarding of 
door aanstelling als burgerlijke partij in 
handen van de onderzoeksrechter, noch 
door het O.M. (Artt. 90 en 134 Gw.) 

5 mei 1993 439 

10. - Strafzaken Bevoegdheid -
Rijkswachters - Overtreding van de 
wegverkeerswetten en -reglementen -
Bevoegdheid van het militair gerecht -
Voorwaarden. 

Enkel het militair gerecht is bevoegd 
t.a.v. een rijkswachter, die wordt ver
volgd wegens een tijdens de dienst bega
ne overtreding van de wegverkeerswet
ten en -reglementen, die geen betrekking 
heeft op of rechtstreeks verband houdt 

met de opdrachten bedoeld in art. 25 Mil. 
Sv. (Artt. 21, 23, eerste lid, 3o, en derde 
lid, Mil. Sv.) 

2 juni 1993 553 

11. - Strafzaken Bevoegdheid -
Niet gecorrectionaliseel'de misdaad -
Ovel'l"ge misdrijven - Samenhang -
Correctioneel rechtscollege - Bevoegd
heid. 

W anneer de beschikking van de raad
kamer waarbij een verdachte naar de 
correctionele rechtbank wordt verwezen 
wegens misdaden en wanbedrijven, geen 
verzachtende omstandigheden opgeeft 
voor de misdaden, en de wanbedrijven 
ermee samenhangend zijn, is de correc
tionele rechtbank en, in hager beroep, 
het hof van beroep niet bevoegd om van 
die feiten kennis te nemen. (Artt. 1 en 2 
Wet Verzachtende Omstandigheden.) 

22 september 1993 742 
12. - Strafzaken Bevoegdheid -

Vonnisgerecht waal'bij door afzonder
lijke beschikkingen feiten waarvoor het 
wei en feiten waarvoor het niet bevoegd 
is, aanhangig zijn gemaald - Onbe
voegdverklaring wegens samenhang -
Onwettigheid. 

W anneer bij een vonnisgerecht door 
afzonderlijke verwijzingsbeschikkingen 
feiten aanhangig zijn gemaakt waarvan 
sommige wel en andere niet tot zijn be
voegdheid behoren, kan dat gerecht zich 
niet wettig onbevoegd verklaren voor de 
gehele zaak, terwijl het zelf vaststelt dat 
de verschillende feiten samenhangend 
zijn. 

8 december 1993 1033 

GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID - ZIE 
OOK REGELING VAN RECHTSGE-
BIED. 

13. - Strafzaken - Geschil inzake be
voegdheid - Onderzoeksgerecht - Be
grip. 

Geen betwisting van de bevoegheid is 
de aanvoering dat het onderzoeksgerecht 
niet bevoegd is om te statueren omtrent 
de verwijzing zolang het geschil betref
fende een B.T.W.-schuld niet is opgelost. 
(Art. 539 Sv.) 

22 juni 1993 623 

14. - Strafzaken - Geschil 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. 

23 juni 1993 625 

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

De vraag of de verdachte een exceptie 
van onbevoegdheid voor het onderzoeks
gerecht heeft opgeworpen, moet niet be
antwoord worden 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. 

23 juni 1993 625 

BURGERL!JKE RECHTSVORDERING (BJJ. 
ZONDERE REGELS). 

ALLERLEI. 

TUCHTZAKEN 

VERKIEZINGSZAKEN 

DIENSTPLICHTZAKEN 

INTERNATIONALE BEVOEGDHEID 

ALLERLEI 

BEWAARGEVING 

Begrip - Zichtrekening. 
Wettelijke schuldvergelijking is moge

lijk tussen de schuld van de bank jegens 
een klant die geld op een zichtrekening 
heeft geplaatst, en de schuldvordering 
die de bank op die klant bezit wegens 
diens fout uit misdrijf of oneigenlijk mis
drijf, nu de zichtrekening geen bewaar
geving is in de zin van art. 1293, 2o B.W. 

16 september 1993 703 

BEWIJS 

ALGEMEEN 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Algemeen. 
Bewijslast, beoordelingsvrijheid. 
Geschriften. 

Algemeen. 
Wettelijke bewijswaarde. 
Bewijskracht. 
Aller lei. 

Getuigen. 
Vermoedens. 
Bekentenis. 
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Eed. 
Bewij svoering. 
Aller lei. 

STRAFZAKEN 

Algemeen. 
Bewijslast, beoordelingsvrijheid. 
Geschriften. 

Algemeen. 
Wettelijke bewijswaarde. 
Bewijskracht. 
Aller lei. 

Getuigen. 
Vermoedens. 
Bekentenis. 
Eed. 
Bewijsvoering. 
Aller lei. 

BELASTINGZAKEN 

Algemeen. 
Bewijslast, beoordelingsvrijheid. 
Geschriften. 

Algemeen. 
Wettelijke bewijswaarde. 
Bewijskracht. 
Aller lei. 

Getuigen. 
Vermoedens. 
Bekentenis. 
Eed. 
Bewijsvoering. 
Allerlei. 

TUCHTZAKEN 
Algemeen. 
Bewijslast, beoordelingsvrijheid. 
Geschriften. 

Algemeen. 
Wettelijke bewijswaarde. 
Bewijskracht. 
Aller lei. 

Getuigen. 
Vermoedens. 
Bekentenis. 
Eed. 
Bewijsvoering. 
Aller lei. 

VERK!EZINGSZAKEN 
Algemeen. 
Bewijslast, beoordelingsvrijheid. 
Geschriften. 

Algemeen. 
Wettelijke bewijswaarde. 
Bewijskracht. 
Allerlei. 

Getuigen. 
Vermoedens. 
Bekentenis. 
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Eed. 
Bewijsvoering. 
Aller lei. 

DIENSTPLICHTZAKEN 
Algemeen. 
Bewijslast, beoordelingsvrijheid. 
Geschriften. 

Algemeen. 
Wettelijke bewijswaarde. 
Bewijskracht. 
Allerlei. 

Getuigen. 
Vermoedens. 
Bekentenis. 
Eed. 
Bewijsvoering. 
Allerlei. 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 

BURGERLIJKE ZAKEN 
ALGEMEEN. 

BEWIJSLAST, BEOORDELINGSVRIJHEID. 

1. - Burgerlijke zaken - Bewijslast 
- Werken voor rekening van de Staat -
Onderaannemer - Voorrecht. 

Om aanspraak te kunnen maken op 
het voorrecht van de onderaannemer 
van de aannemer die voor rekening van 
de Staat werken uitvoert, op de door de~ 
ze aan de aannemer voor die werken 
verschuldigde bedragen, moet de onder~ 
aannemer aantonen dat hij voor die wer~ 
ken schuldeiser van de hoofdaannemer 
is; om de uitoefening van het voorrecht 
te beletten, moet de Staat aantonen dat 
de gelden aan de hoofdaannemer of aan 
zijn rechthebbenden zijn overgemaakt. 
(Art. 5 wet van 3 jan. 1958.) 

25 maart 1993 325 

2. - Burgerlijke zaken - Bewijslast 
- Vordering gegrond op een misdrijf -
Rechtvaardigingsgrond. 

In burgerlijke zaken moet de partij die 
een op een misdrijf gegronde vordering 
heeft ingesteld, het bewijs leveren dat de 
door de verweerder aangevoerde recht
vaardigingsgrond niet bestaat, voor zover 
aan die aanvoering enig geloo£ kan wor
den gehecht. (Art. 870 Ger.W.; art. 1315 
B.W.) 

30 september 1993 784 
3. - Burgerlijke zaken Bewijslast, 

beoordelingsvrijheid - Wisselschuld -
Bevrijding. 

Nu de wisselschuldenaar die beweert 
bevxijd te zijn van de wisselschuld, het 
bewijs moet leveren van de betaling of 
van het feit dat het tenietgaan van zijn 
verbintenis heeft teweeggebracht, ver
mag de feitenrechter te beslissen dat de 
houder van de wisselbrief niet verplicht 
is mede te delen of hij door een eventu
ele uitdeling van percenten in het faillis
sement van de trekker werd uitbetaald. 
(Artt. 1315 B.W. en 870 Ger.W.) 

19 november 1993 971 

GESCHRIFI'EN. 

Algemeen. 

Wettelijke bewijswaarde. 

4. - Burgerlijlce zalcen - Geschriften 
- Bewijswaarde - Brief - Geen hand
tekening - Gevolg. 

Wil het verzoek tot hernieuwing van 
een handelshuurovereenkomst per aan
getekende brief van de huurder aan de 
verhuurder geldig zijn, dan dient het 
door de huurder te zijn ondertekend. 
(Art. 1322 B.W.; art. 14, eerste lid, Han
delshuurwet.) 

25 maart 1993 328 

Bewijskracht. 

Aller lei. 

GETUIGEN. 

VERMOEDENS. 

BEKENTENIS. 

EED. 

BEWIJSVOERING. 

ALLER LEI. 

5. - Burgerli.fke zaken - Allerlei -
Plaatsopneming. 

Art. 1015 Ger.W. verbiedt de rechter 
niet om gewag te maken van elementen 
die hij heeft vastgesteld, maar die niet 
uitdrukkelijk zijn vermeld in het proces
verbaal van plaatsopneming in tegen
woordigheid van de partijen. (Art. 1015 
Ger.W.) 

22 april 1993 390 

STRAFZAKEN 

ALGEMEEN 

6. - Strafzaken - Algemeen - Geen 
bijzonder bewijsmiddel - Beoordelings
vrijheid. 

Wanneer in strafzaken de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, kan 
de rechter tot zijn overtuiging komen op 
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grand van alle hem overgelegde bewijs~ 
middelen. 

12 mei 1993 488 

7. - Strafzaken - Algemeen - Vroe~ 
gere minnelijke schikkingen - Bewijs
waarde. 

De omstandigheid dat « minnelijke 
schikkingen » geen bewezenverklaring 
van enig strafbaar feit inhouden, belet 
de strafrechter niet dit « soort verwitti
gingen » bij de bepaling van de strafmaat 
in aanmerking te nemen. 

7 september 1993 675 

BEWIJSLAST, BEOORDELINGSVRIJHEID. 

8. - Stndzaken - Bewijslast, beoor
delingsvrijheid - Onvoldoende bewijs~ 
materiaal - Verplichting van de straf
rechter. 

Uit de verplichting die de strafrechter 
heeft om actief mee te werken bij het 
zoeken naar de waarheid volgt dat hij 
ambtshalve de nodige initiatieven dient 
te nemen, als het aangedragen bewijs~ 
materiaal onvoldoende is om tot een ver
antwoorde beslissing te komen. (Artt. 228 
en 268 Sv.) 

23 november 1993 981 

GESCHRIFTEN. 

Algemeen. 

9. - Strafzaken - Geschriften 
Overlegging van stukken - Ger. W. 
Toepassing. 

De bewijsvoering in strafzaken wordt 
geregeld door het Wetboek van Strafvor
dering, zodat de artt. 877 tot 882 Ger.W. 
betreffende de overlegging van stukken 
in burgerlijke geschillen niet als zodanig 
van toepassing zijn. 

22 september 1993 734 

Wettelijke bewijswaarde. 

10. - Strafzaken - Geschriften - Be
wijswaarde - Proces-verbaal - Onre
gelmatigheid - Eenvoudige inlichting. 

De omstandigheid dat een politie-in
specteur niet bevoegd was om in een 
proces-verbaal een bepaald misdrijf vast 
te stellen, staat er niet aan in de weg dat 
de rechter het geschrift waarin het mis~ 
drijf wordt vastgesteld, als een eenvoudi
ge inlichting beschouwt. 

12 mei 1993 488 

11. - Strafzaken - Geschriften - Be
wijswaarde - Proces~verbaal - Onbe~ 
voegde opsteller - Onregelmatigheid -
Eenvoudige inlichting. 

De omstandigheid dat een hulpagente 
niet bevoegd was om in een proces-ver
baal een verkeersovertreding vast te stel
len, staat er niet aan in de weg dat het 
geschrift zal gelden als verslag of aangif
te met bewijswaarde als een eenvoudige 
inlichting; een ingevolge een dergelijk 
verslag of aangifte door een betrokkene 
afgelegde verklaring houdt geen onregel
matigheid in. 

19 oktober 1993 855 

12. - Strafzaken Geschriften -
Wettelijke bewijswaarde - Proces-ver
baal van de ambtenaren van het bosbe
heer of van de boswachters - Niet bij 
de dagvaarding gevoegd. 

De omstandigheid dat de processen
verbaal van de ambtenaren van het bos
beheer of van de boswachters niet bij de 
dagvaarding zijn gevoegd, zoals door art. 
133 van het Boswetboek wordt vereist, 
ontneemt de vervolgende partij het recht 
om zich te beroepen op de bijzondere 
wettelijke bewijswaarde van dergelijke 
processen-verbaal, die krachtens de artt. 
137 en 138 van genoemd wetboek gelden 
als bewijs zolang ze niet van valsheid 
zijn beticht; dergelijke processen-verbaal 
hebben echter wei de waarde van een 
eenvoudige inlichting. 

17 november 1993 959 

Bewijskracht. 
Allerlei. 

GETU!GEN. 

VERMOEDENS. 

13. - Strafzaken - Vermoeden. 
Miskenning van het wettelijk begrip 

vermoeden valt niet af te leiden uit de 
enkele omstandigheid dat de rechter aan 
hem overgelegde verklaringen verwerpt 
omdat deze van « kennissen of vrien
den » uitgaan en « meer dan een jaar na 
de feiten » werden overgelegd. 

5 oktober 1993 809 

14. - Strafzaken Vermoedens -
Wegverkeer - Misdrijf - Nummerplaat 
- Persoonlijk karakter van de straiten 
- Begrip. 

Geen enkele wettelijke bepaling ver
biedt de rechter om, bij de veroordeling 
van een beklaagde wegens een verkeers
overtreding, zijn overtuiging, benevens 
op de tijdens het onderzoek ter zitting 
verzamelde gegevens, ook te gronden op 
een geheel van vermoedens, waaronder 
de niet betwiste identiteit van de houder 
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van de nummerplaat van het betrokken 
voertuig en diens omstandig stilzwijgen 
tijdens het opsporingsonderzoek. 

13 oktober 1993 837 

BEKENTENIS. 

EED. 

BEWJJSVOERING. 

15. - Strafzaken - Bewijsvoering -
Gegevens in Nederland verkregen door 
l1et afluisteren van telefoongesprekken 
- Rechtsgeldigheid - Vereisten. 

Rechtsgeldig is het aanwenden door de 
Belgische rechter van bewijskrachtige 
gegevens die in Nederland en overeen
komstig de Nederlandse wetgeving zijn 
verkregen door het afluisteren van tele
foongesprekken, als in zodanige inmen
ging van het openbaar gezag met betrek
king· tot de uitoefening van het recht op 
eerbiediging van de briefwisseling bij de 
wet is voorzien en die nodig was, onder 
meer om de openbare orde te bescher
men en strafbare feiten te voorkomen 
(art. 8.2 E.V.R.M.); hieraan doet geen af
breuk het feit dat de aldus in Nederland 
afgeluisterde gesprekken vanuit Belgie 
vertrekken of een Belgische abonnee be
reiken. 

26 januari 1993 108 

16. - Strafzaken Bewijsvoering -
Vel'handelen van dieren waaraan hor
monale of anti-hormonale stoffen waren 
toegediend. 

Nu de wet van 15 juli 1985 betreffende 
het gebruik bij dieren van stoffen met 
hormonale of anti-hormonale Werking 
geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 
kan de rechter uit alle hem regelmatig 
overgelegde gegevens waarover de partij
en tegenspraak hebben kunnen voeren, 
afleiden dat dieren waaraan hormonale 
of anti-hormonale stoffen waren toege
diend, werden verhandeld. 

5 oktober 1993 802 

17. - Strafzaken - Bewijsvoering -
Verhandelen van dieren waaraan hor
monale of anti-hormonale stoffen waren 
toegediend - Vaststelling der overtre
ding - Proces-verbaal - Recht van ver
dediging. 

Nu vervolging van en veroordeling we
gens overtreding van de wet van 15 juli 
1985 betreffende het gebruik bij dieren 
van stoffen met hormonale of met anti
hormonale werking geen vaststelling bij 
proces-verbaal van een door de Koning 
aangewezen ambtenaar vereist, wordt 
het recht van verdediging niet geschon-

den wanneer de strafbare feiten worden 
bewezen door andere regelmatig verkre
gen en overgelegde gegevens. 

5 oktober 1993 802 

18. - Strafzaken Bewijsvoering -
Buitenlands gerechtelijk onderzoek -
Telefoontap - Rechtsgeldigheid voor de 
strafrechter in Belgie - Vereisten. 

Een gegeven dat werd verkregen door 
het afluisteren van telefoongesprekken 
in het kader van een in het buitenland 
ingesteld gerechtelijk onderzoek, kan 
slechts als rechtsgeldig bewijs voor de 
Belgische strafrechter worden aange
wend voor zover de toepasselijke vreem
de wet die het afluisteren en registreren 
van telefoongesprekken regelt en toelaat 
in overeenstemming is met art. 8.2 
E.V.R.M. 

12 oktober 1993 829 

ALLERLEI. 

19. - Strafzaken - Allerlei - Verwij
zingsbeschi1rking - Ve172ieh'ng - Bewijs 
van de beschikking. 

Wanneer een beschikking van de raad
kamer tot verwijzing van een verdachte 
naar de correctionele rechtbank door 
brand is vernield, kan het bewijs van het 
bestaan ervan worden afgeleid uit een 
vermelding in een later vonnis. 

3 maart 1993 246 

20. - Strafzaken - Allerlei - Uit
treksel uit het strafregister - Veroorde
ling - Inlichting. 

Ofschoon het uittreksel uit het strafre
gister en de door de gemeenteoverheid 
afgegeven staat van inlichtingen op zich
zelf niet het bewijs leveren van de erop 
vermelde veroordelingen, belet zulks niet 
dat die gegevens als inlichting kunnen 
worden aangewend in het straiproces. 

16 november 1993 950 

21. - Strafzaken - Allerlei - Staat 
van inlichtingen - Veroordeling - In
lichting. 

Ofschoon het uittreksel uit het strafre
gister en de door de gemeenteoverheid 
afgegeven staat van inlichtingen op zich
zelf niet het bewijs leveren van de erop 
vermelde veroordelingen, belet zulks niet 
dat die gegevens als inlichting kunnen 
worden aangewend in het strafproces. 

16 november 1993 950 
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BELASTINGZAKEN 

ALGEMEEN. 

BEWIJSLAST, BEOORDELINGSVRIJHEID. 

22. - Belastingzaken - Bewijslast -
Inkomstenbelastingen. 

Wanneer de belastingplichtige zijn 
aangifte binnen de wettelijke termijn 
heeft ingediend, moet de administratie 
het bewijs leveren van ieder ander inko~ 
men dan is aangegeven. (Art. 245 W.I.B.; 
art. 339 W.I.B.1992.) 

25 januari 1993 106 

GESCHRIFI'EN. 

Algemeen. 
Wettelijke bewijswaarde. 

23. - Belastingzaken - Geschriften 
- Bewijswaarde - Processen-verbaal -
Processen-verbaal met bewijskracht tot 
bewijs van het tegendeel - Art. 154, 
tweede lid, Sv. - Draagwijdte. 

Met de processen-verbaal die, ingevol
ge art. 154, tweede lid, in fine, Sv., tot 
bewijs van het tegendeel bewijskracht 
hebben, zijn enkel die processen-verbaal 
bedoeld, die zijn opgemaakt door officie~ 
ren of agenten aan wie bij de wet uit
drukkelijk de bevoegdheid is verleend 
om in een proces~verbaal de erin vermel~ 
de overtredingen vast te stellen. 

18 maart 1993 304 

Bewijskracht. 
Aller lei. 

GETUIGEN. 

VERMOEDENS. 

24. - Belastingzaken - Vermoedens 
- Bewijs dat de door de belastingplichti~ 
ge overgelegde boekhoudkundige stuk
ken niet bewijskrachtig zijn - Bewijs 
door ve1-gelijking met de inkomsten van 
andere belastingplichtigen niet toelaat
baar. 

Naar luid van art. 248, § 1, W.I.B. mag 
de administratie, voor de vaststelling van 
de belastbare grondslag, de vergelij king 
met de normale winsten of baten van 
ten minste drie soortgelijke belasting~ 
plichtigen, slechts toepassen bij gebreke 
van bewijskrachtige gegevens; om te be~ 
weren dat de door de belastingplichtige 
tot staving van zijn aangifte overgelegde 
boekhoudingsstukken geen bewijskrach~ 
tige gegevens zijn die in de weg staan 
boekhoudingsstukken geen bewijskrach~ 
tige gegevens zijn die in de weg staan de 
belastbare inkornsten door vergelijking 

met de normale winsten van soortgelijke 
belastingplichtigen, kan zij niet steunen 
op het resultaat van die in dat art. 248 
bedoelde vergelijking. 

7 januari 1993 26 

BEKENTENIS. 

EED. 

BEWIJSVOERING. 

ALLER LEI. 

TUCHTZAKEN 
ALGEMEEN. 
BEWIJSLAST, BEOORDELINGSVRIJHEID. 
GESCHRIFTEN. 

Algemeen. 
Wettelijke bewijswaarde. 
Bewijskracht. 
Aller lei. 

GETUIGEN. 

VERMOEDENS. 

BEKENTENIS. 

EED. 

BEWIJSVOERING. 

ALLER LEI. 

VERKIEZINGSZAKEN 

ALGEMEEN. 

BEWIJSLAST, BEOORDELINGSVRIJHEID. 

GESCHRIFTEN. 

Algemeen. 
Wettelijke bewijswaarde. 
Bewijskracht. 
Allerlei. 

GETUIGEN. 

VERMOEDENS. 

BEKENTENIS. 

EED. 

BEWIJSVOERING. 

ALLERLEI. 

DIENSTPLICHTZAKEN 
ALGEMEEN. 
BEWIJSLAST, BEOORDELINGSVRIJHEID. 

GESCHRIFTEN. 
Algemeen. 
Wettelijke bewijswaarde. 
Bewij skracht. 
Aller lei. 
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GETUIGEN. 

VERMOEDENS. 

BEKENTENIS. 

EED. 

BEWIJSVOERING. 

ALLERLEI. 

ALLERLEI 

BLOEDPROEF 
1. - Minimumhoeveeiheid - Afne~ 

ming van een kleine1·e hoeveelheid -
Analyse - Bewijswaarde. 

Mneming van een kleinere hoeveel~ 
heid bloed dan het bij art. 3 K.B. van 10 
juni 1959 voorgeschreven minimum tast 
de bewijswaarde van de bloedanalyse al~ 
leen aan als het recht van verdediging is 
geschonden doordat er geen tweede ana
lyse kan worden verricht. (Art. 3 K.B. 
van 10 juni 1959.) 

12 mei 1993 490 

2. - Vordering tot analyse - Onderte
kening - Cassatiemiddel - Ontvanke
Jijkheid. 

Voor het Hof kan niet voor de eerste 
maal worden aangevoerd dat het dossier 
geen ondertekende vordering tot analyse 
van het alcoholgehalte van het bloed
staal bevat. 

21 september 1993 729 

3. - Minimum hoeveelheid Afne-
ming van een kleinere hoeveelheid -
Analyse - Bewijswaarde. 

.Mneming van een kleinere hoeveel
heid bloed dan het bij art. 3 K.B. van 10 
juni 1959 voorgeschreven minimum tast 
de bewijswaarde van de bloedanalyse ai
leen aan als het recht van verdediging is 
geschonden doordat er geen tweede ana
lyse kan worden verricht. (Art. 3 K.B. 
van 10 juni 1959.) 

20 oktober 1993 856 

4. - Vaststelling - Lichaam van de 
venule - Etiket - Aanbrenging - Op
gevorderde geneesheer. 

De voor de bloedproef opgevorderde 
geneesheer hoeft niet zelf het lichaam 
van de venule te voorzien van een etiket 
met de naam en de voornamen van de 
persoon van wie het bloed afgenomen 
werd, en met de datum en het nummer 
van het proces-verbaal. (Art. 4 K.B. van 
10 juni 1959.) 

20 oktober 1993 856 

5. - Bloedstaal - Overhandiging -
Wijze. 

De voor de bloedproef opgevorderde 
geneesheer hoeft het bloedstaal niet 
rechtstreeks te overhandigen aan de op
vorderende overheid. (Art. 6 K.B. van 10 
juni 1959.) 

20 oktober 1993 856 

BORGTOCHT 

Eenzijdige verbintenis - Art. 1326 
B. W. - Voorwaarde. 

Het voorschrift van art. 1326, eerste 
lid, B.W. is niet toepasselijk op de over
eenkomst van borgtocht oak al houdt zij 
een eenzijdige verbintenis in, indien het 
bedrag of de hoeveelheid niet bekend 
was op het ogenblik van de verbintenis 
en niet door een cijfer kon worden uitge
drukt. 

26 februari 1993 230 

BOSS EN 

Boswetboek - Bosdecreet 13 juni 1990 
- Misdrijven - Verjaringstermijn -
Stuiting. 

Bij ontstentenis van afwijkende bepa
lingen wordt de verjaring van de straf
vordering inzake bosmisdrijven, bepaald 
bij art. 145 Boswetboek, gestuit overeen
komstig de V.T.Sv. 

23 februari 1993 219 

BRIEVEN 

Geen handtekening - Gevolg . 
Wil het verzoek tot hernieuwing van 

een handelshuurovereenkomst per aan
getekende brief van de huurder aan de 
verhuurder geldig zijn, dan dient het 
door de huurder te zijn ondertekend. 
(Art. 1322 B.W.; art. 14, eerste lid, Han
delshuurwet.) 

25 maar\ 1993 328 

BURGERLIJKE RECHTEN, POLI
TIEKE RECHTEN 
1. - Betwisting nopens een politiek 

recht - Rechtbanken in beginsel be
voegd - Arbeidsongeval - Bijslag we
gens verergering - Rechtsvordering tot 
betaling - Verjaring - Schorsing -
Oorzaak van schol'sing - Administratie
ve procedure. 

De verjaring van de rechtsvordering 
tot betaling van een aan de getroffene 
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van een arbeidsongeval toegekende bij
slag wegens verergering wordt niet ge
schorst door de administratieve onder
zoeksprocedure van de vordering door 
het Fonds voor Arbeidsongevallen. {Artt. 
69, eerste lid, en 70, eerste zin, Arbeids
ongevallenwet; art. 7 K.B. 21 dec. 1971; 
artt. 2251 tot 2259 B.W.) 

1 maart 1993 233 

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

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

19 november 1993 968 

BURGERLIJKE 
RING 

RECHTSVORDE-

1. - Door een misdrijf veroorzaakte 
schade - Burgerlijke partij - Schadelij
der - Indeplaatsgestelde instelling -
Vordering van de schadelijder - Geen 
eindbeslissing - Gevolg. 

Wanneer de door een strafgerecht op 
de vordering van de schadelijder, burger
lijke partij, gewezen beslissing een eind
beslissing is in de zin van art. 416 Sv., is 
dat evenmin het geval met de beslissing 
van dat rechtscollege op de vordering 
van de instelling die gesubrogeerd is in 
de rechten van de schadelijder; wanneer 
bij die beslissingen geen uitspraak wordt 
gedaan over een bevoegdheldsgeschil is 
derhalve het cassatieberoep, dat die in
stelling v66r de eindbeslissing op de vor
dering van de schadelij der he eft inge
steld, niet ontvankelijk. 

13 januari 1993 41 

2. - Vordering tot vergoeding van de 
door een misdrijf veroorzaakte schade -
Vrijgesproken beklaagde - Vaststelling 
door de strafrechter van een !out van 
een derde - Gelding van die beslissing 
voor de burgerlijke rechter. 

Niet de vaststelling door de politie
rechter, dat een derde die geen partij 
was in het strafproces, een fout heeft be
gaan is de noodzakelijke reden waarop 
de vrij spraak van de beklaagde berust, 
doch de afwezigheid van een door 
laatstgenoemde gepleegde fout. (Art. 4 
V.T.Sv.) 

15 januari 1993 52 

3. - Burgerlijke partij - Burgerlijke
partijstelling - Ontvankelijkheid - Be
lang - Begrip. 

Aangezien de voor de strafrechter in
gestelde burgerlijke rechtsvordering en
kel strekt tot herstel van de eigen scha
de die door een misdrijf werd veroor
zaakt, behoort zij enkel aan degene die 
rechtstreeks en persoonlijk door het mis
drijf is benadeeld; derhalve is inzake ste
debouw de burgerlijke-partijstelling van 
bet gewest aileen ontvankelijk als de 
vordering van dat gewest niet strekt tot 
vrijwaring van het algemeen belang van 
de gemeenschap, maar tot herstel van 
schade aan de particuliere belangen van 
dat gewest. (Art. 53 Sv.; artt. 3 en 4 
V.T.Sv.) (Eerste en derde zaak.) 

20 januari 1993 74 

4. - Burgerlijke pariij - Vordering -
Herstel in natura - Recht van de scha
delijder. 

Hij die schade lijdt ten gevolge van 
een onrechtmatige daad heeft het recht 
het herstel in natura te vorderen, wan
neer zulks mogelijk is en geen rechts
misbruik oplevert; de rechter vermag dus 
in de regel zulks te bevelen, onder meer 
door aan de schadeverwekker maatrege
len op te 1eggen om een einde te maken 
aan de schadelijke toestand. (Artt. 1382 
en 1383 B.W.) (Tweede zaak.) 

20 januari 1993 74 

5. - Burgerlijke partJ)' - Burgerlijke
partijstelling - Stedebouw - Gemach
tigde ambtenaar - Ontvankelijkheid. 

Ofschoon de vordering van de gemach
tigde ambtenaar inzake ruimtelijke orde
ning tot herstel van de plaats in de vori
ge staat aan geen vormvereisten is 
onderworpen, is het hem nochtans verba
den zich daartoe burgerlijke partij te 
stellen; de strafrechter zou die burger
lijke-partijstelling niet ontvankelijk moe
ten verklaren; de gemachtigde ambte
naar zou immers niet kunnen beweren 
persoonlijk te zijn benadeeld door het 
misdrijf en dus partij in he+ geding zij n, 
aangezien zijn vordering tot herstel van 
de plaats in de vorige staat slechts de 
uitoefening is van een keuze die de wet 
hem in zijn hoedanigheid gelaten heeft. 
(Art. 65, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening 
en Stedebouw; art. 67, § 1, Waals Wet
hoek Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw.) (Derde zaak.) 

20 j anuari 1993 7 4 

6. - Rechtsvordering tot herstel van 
de schade, door een misdrijf veroorzaakt 
- Begrip. 
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Ook wanneer de werkgever een 
schuldvordering op zijn werknemer 
heeft, is het niet-betalen van loon een 
misdrijf en kan de werknemer een 
rechtsvordering tegen de werkgever in
stellen tot herstel van de schade door dit 
misdrijf veroorzaakt. (Art. 3 V.T.Sv.) 

1 februari 1993 132 

7. - Uitoefening - Misdrijf - Bena
deelde partij - Vordering in rechte -
Burgerlijk gerecht - Strafgerecht -
Keuze - Strafgeding - Rechtstreekse 
dagvaarding - Rechterlijke beslissing 
- Eindbeslissing - Cassatieberoep -
Vernietiging zonder verwijzing - ant
trekking van de zaak aan de strafrechter 
- Nieuw geding - Burgerlijk gerecht -
Nieuwe vordering (Neen) - Wettigheid. 

De door een misdrijf benadeelde partij 
kan, naar keuze, de rechtsvordering tot 
herstel van haar schade vervolgen hetzij 
voor het burgerlijk gerecht, hetzij tegelij
kertijd met de strafvordering voor het 
strafgerecht; wanneer ze de zaak bij een 
rechtstreekse dagvaarding voor het straf
gerecht aanhangig heeft gemaakt en de 
zaak aan dit gerecht is onttrokken bij 
een arrest van het Hof van Cassatie, 
waarbij de eindbeslissing van voormeld 
gerecht zonder verwijzing wordt vernie
tigd, kan de benadeelde haar burgerlijke 
rechtsvordering voor het burgerlijk ge
recht vervolgen, door in het exploot tot 
inleiding van het burgerlijk geding een 
vordering in te stellen die virtueel is be
grepen in de oorspronkelijke vordering 
ingesteld bij de rechtstreekse dagvaar
ding. (Artt. 3 en 4 V.T.Sv.) 

11 maart 1993 280 

8. - Verjaring - Burgerlijke rechts
vordering voor de strafrechter - Recht
streekse dagvaarding - Strafgerecht -
Rechterlijke beslissing - Eindbeslissing 
- Cassatieberoep - Vernietiging zonder 
verwijzing - Onttrekking van de zaak 
aan de strafrechter - Nieuw geding -
Burgerlijk gerecht - Vordering in rech
te - Nieuwe vordering (neen). 

Niet nieuw en derhalve niet verjaard 
is de burgerlijke rechtsvordering die de 
door een misdrijf benadeelde partij, na 
verloop van de verjaringstermijn, voor 
het burgerlijk gerecht vervolgt, wanneer 
de vordering in het exploot tot inleiding 
van het burgerlijk geding virtueel begre
pen was in de oorspronkelijke vordering 
die door een rechtstreekse dagvaarding 

voor het strafgerecht was ingesteld voor
dat de verjaring was verkregen. (Artt. 3, 
4, 26 en 27, eerste lid, V.T.Sv.) 

11 maart 1993 280 

9. - Bedrieglijk onvermogen - Echt
genoot - Gemeenschappelijk vermogen 
- Wegmaking - Deelneming aan mis
drijf. 

De deelnemer aan een misdrijf van be
drieglijk onvermogen waarbij een echt
genoot een goed uit het gemeenschappe
lijk huwelijksvermogen heeft wegge
maakt en aldus overeenkomstig art. 1448 
B.W. zijn aandeel in dat goed verliest, is 
gehouden tot vergoeding van de schade 
die de andere echtgenote heeft geleden 
als gevolg van het misdrijf waarbij haar 
en het geheel van de tot het gemeen
schappelijk vermogen behorende goed 
toeviel en dat gehele goed haar tevens 
onttrokken werd. 

23 maart 1993 322 

10. - Burgerlijke partij - Stedebouw 
- Herstel van plaats in de vorige staat 
- Vordering van de gemachtigde ambte-
naar - Derde-benadeelde - Recht -
Rechtstreeks herstel. 

Art. 65, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening 
en Stedebouw doet geen afbreuk aan het 
recht van de burgerlijke partij om naast 
de bevoegde overheid en binnen de per
ken van de door die overheid gekozen 
wijze van herstel, eveneens rechtstreeks 
herstel te vorderen. (Artt. 65, § 1, Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, 
1382 en 1383 B.W.) 

20 april 1993 376 

11. - Burgerlijke partij - Stedebouw 
- Herstel van plaats in de vorige staat 
- Dwangsom. 

Wanneer de strafrechter inzake stede
bouw op vordering van een burgerlijke 
partij beveelt de plaats in de vorige staat 
te herstellen, kan hij daaraan een aan 
die burgerlijke partij toekomende 
dwangsom verbinden. (Artt. 65, § 1, Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, 
1385bis Ger.W.) 

20 april 1993 376 

12. - Ontvankelijkheid - Vereiste -
Misdrijf - Beklaagde - Vervolgingen. 

Niet ontvankelijk is de vordering 
waarbij de burgerlijke partij voor de 
strafrechter herstel eist van schade, ont
staan uit een misdrijf waarvoor de be
klaagde niet wordt vervolgd. (Art. 4 
V.T.Sv.) 

5 mei 1993 434 
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13. - Rechtsvordering voor het straf
gerecht gebracht - Niet-ontvankelijk
heid van de strafvordering - Rechts
macht. 

Naar recht verantwoord is de beslis
sing van de rechter die, na te hebben be
slist dat de strafvordering niet ontvanke
lijk was op het tijdstip dat zij aanhangig 
werd gemaakt bij het vonnisgerecht, zich 
zonder rechtsmacht acht om te oordelen 
over de civielrechtelijke vorderingen. 
(Art. 4 V.T.Sv.) 

6 mei 1993 455 

14. - Strafvordering en burgerlijke 
rechtsvordering afzonderlijk ingesteld -
Burgerlijke rechtsvordering voor de 
strafrechter gebracht - Afstand van ge
ding voor de civiele rechtsmacht niet 
vereist. 

Art. 4 V.T.Sv. bepaalt niet dat de bur
gerlijke rechtsvordering slechts voor de 
strafrechter mag worden gebracht, wan
neer nopens dezelfde voor de civiele 
rechtsmacht vervolgde burgerlijke 
rechtsvordering afstand van geding is 
gedaan. 

18 mei 1993 506 

15. - Strafgerecht - Bevoegdheid -
Vereisten. 

Het strafgerecht is slechts bevoegd om 
kennis te nemen van een rechtsvorde
ring tot schadevergoeding, wanneer die 
vordering gegrond is op het vervolgde 
misdrijf en dit de oorzaak is van de 
schade. (Art. 4 V.T.Sv.; art. 182 Sv.) 

19 mei 1993 511 

16. - Aanrekening van een toeslag 
door de Maatschappij voor het Intercom
munaal Vervoer te Brussel - Niet verto
nen van een geldig vervoerbewijs - Toe
slag, die tot de burgerlijke rechtsvorde
ring behoort. 

Wanneer de Maatschappij voor het In
tercommunaal Vervoer te Brussel voor 
de strafrechter een toeslag vordert van 
de reiziger, beklaagde, die geen geldig 
vervoerbewijs kan tonen, behoort die 
vordering tot de burgerlijke rechtsvorde
ring en niet tot de strafvordering. (Art. 
7bis wet van 17 juni 1953 op de inrich
ting van het gemeenschappelijk vervoer 
in de streek van Brussel.) 

2 juni 1993 550 

17. - Slijterijen van gegiste dranken 
- Vergunningsrecht - Overtreding -
Verjaring van de strafvordering - Bur
gerlijke rechtsvordering Ontdoken 
rechten - Verjaring. 

De rechtsvordering tot terugbetaling 
van de ontdoken rechten inzake douane 
en accijnzen verjaart door verloop van 
dertig jaar, zodat de verjaring van de 
strafvordering voor de overtredingen van 
K.B. 3 april 1953 inzake de slijterijen 
van gegiste dranken en van de wet van 
28 dec. 1983 betreffende het verstrekken 
van sterke drank en betreffende het ver
gunningsrecht niet de verjaring van die 
burgerlijke rechtsvordering tot gevolg 
heeft. (Art. 283 geco6rdineerde wetten 
van 18 juli 1977.) 

28 september 1993 '/68 

18. - Vordering tot schadevergoeding 
ingesteld bij de burgerlijke rechter -
Zelfde vordering ingesteld bij de straf
rechter - Art. 565 Ger. W. - Toepassing. 

Art. 565 Ger.W. vindt geen toepassing 
voor de strafrechter, zodat niets een be
nadeelde belet, wanneer hij een verde
ring tot schadevergoeding heeft ingesteld 
voor de burgerlijke rechter, nadien de
zelfde vordering, ter gelegenheid van 
strafvervolging, aanhangig te maken bij 
de strafrechter. 

2 november 1993 910 
19. - Belasting over de toegevoegde 

waarde - Art. 70, tweede lici WB.T. W 
- Betaling ten voordele van de Schat
kist - Vordering tot schadevergoeding 
tegen strafrechtelijk verantwoordelijke 
doo1· degene die tot betaling gehouden is. 

Art. 70, tweede lid, W.B.T.W. staat er 
niet aan in de weg dat hij die overeen
komstig die wetsbepaling tot een beta
ling ten voordele van de Schatkist is ge
houden, voor de strafrechter een verde
ring tot schadevergoeding instelt tegen 
degene wiens strafbare gedraging de oor
zaak is van de verplichting tot betaling 
van die geldboete. 

2 november 1993 910 

20. - Schade ten gevolge van een mis
drifl - Onopzettelijk toebrengen van 
slagen of verwondingen - Rechtstreekse 
dagvaarding door een van de getroffenen 
- Burgerlijke rechtsvordering van ande
re getroffenen - Ontvankelijkheid. 

De rechtstreekse dagvaarding die aan 
de beklaagde is betekend door een ge
troffene van onopzettelijk toegebrachte 
slagen of verwondingen, brengt de straf
vordering op gang ten aanzien van aile 
slagen of verwondingen die door hetzelf
de gebrek aan voorzichtigheid of voor
zorg zijn veroorzaakt, wie de getroffenen 
oak mogen zijn; derhalve is ontvankelijk 
de op dezelfde onvoorzichtigheid gegron-
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de burgerlijke rechtsvordering van een 
ieder die beweert door het misdrijf benaw 
deeld te zijn. 

3 november 1993 914 

21. - Burgerlijke partij - Burger
Jijkewpartijstelling voor de onderzoeks
rechter of voor het onderzoeksgerecht -
Ontvankelijkheid - Schade - Aanne
melijkheid. 

Hij die beweert door een misdaad of 
een wanbedrijf benadeeld te zijn, kan 
zich weliswaar burgerlijke partij stellen 
voor de onderzoeksrechter of voor het 
onderzoeksgerecht, zonder dat hij in dat 
stadium van de rechtspleging het bewijs 
hoeft te leveren van de schade, van haar 
omvang en van het oorzakelijk verband 
ervan met het aan de verdachte ten laste 
gelegde misdrijf, maar moet ten minste, 
wil de burgerlijke-partijstelling ontvan
kelijk zijn, zijn bewering omtrent de 
schade die hij door het misdrijf zou gele
den hebben, aannemelijk maken. (Artt. 3 
en 4 V.t. Sv., 63, 67, Sv.) 

21 december 1993 1091 

22. - Burgerlijke partij Burger-
lijke-partijstelling voor de kamer van .~n
beschuldigingstelling - OntvankeilJk
heid - Voorwaarde. 

De stelling als burgerlijke partij voor 
het eerst voor de kamer van inbeschuldiw 
gingstelling is niet ontvankelijk wanneer 
dat onderzoeksgerecht, bij ontstentenis 
van een ontvankelijk hager beroep tegen 
de beschikking van de raadkamer tot re
geling van de rechtspleging, geen rechts
macht heeft om over die regeling uit
spraak te doen. 

21 december 1993 1091 

c 

CASSATIE 

ALGEMEEN, OPDRACHT EN BESTAANSRE
DEN VAN 1-IET HOF, AARD VAN HET 
CASSATIEGEDING 

BEVOEGDHEID VAN HET HOF 

Algemeen. 
Ambtshalve voorgedragen middelen 

Zie oak : Cassatiemiddelen. 

Kamers, verenigde kamers, voltallige zit
ting, algemene vergadering. 

Aller lei. 
VORDERINGEN TOT VERNIETIGING, cAS

SATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE 
WET 

ARRESTEN, VORM 

Algemeen. 
Vorm. 
Rechtspleging, voeging. 
Aller lei. 
VERNIETIGING, OMVANG 

Algemeen. 
Burgerlijke zaken. 
Strafzaken. 

Strafvordering. 
Beklaagde en verdachte. 
Openbaar ministerie en vervolgen-

de partij. 
Burgerrechtelijk aansprakelijke. 
Burgerlijke partij. 
Tussenkomende partij. 
Andere partijen. 

Burgerlijke rechtsvordering. 
Beklaagde. 
Openbaar ministerie. 
Burgerrechtelijk aansprakelijke. 
Burgerlijke partij. 
Tussenkomende partij. 
Andere partijen. 

Belastingzaken. 
Dienstplichtzaken. 
Tuchtzaken. 
Verkiezingszaken. 
Aller lei. 
BINDENDVERKLARING 

ALLERLEI 

ALGEMEEN, OPDRACRT EN BE
STAANSREDEN VAN RET ROF, 
AARD VAN RET CASSATIEBE
ROEP 

1. - Algemeen, opdracht en bestaans
reden van het Hof, aard van het cassa
tiegeding - Opdracht van het Hot -
Strafzaken - Bestreden beslissing ge
grond op een voor kritiek vatbaar motiet 
- Bevoegdheid van het Hot om het be
schikkende gedeelte door een andere 
rechtsgrond te verantwoorden. 

Wanneer een bestreden beslissing 
haar beschikkende gedeelte op een voor 
kritiek vatbare reden laat steunen, kan 
het Hof een rechtsgrond in de plaats 
stellen waardoor het beschikkende ge
deelte wettelijk wordt verantwoord. 

5 mei 1993 439 
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2. - Algemeen - Opdracht en be
staansreden van het Hot aard van het 
cassatiegeding - Strafzaken - Cassatie
beroep - Regelmatige afstand - Ver
werping van het cassatieberoep - In
trekking van arrest. 

Het arrest dat een cassatieberoep ver
werpt, wordt door het Hof ingetrokken 
wanneer, door omstandigheden die niet 
aan eiser te wijten zijn, diens regelmati
ge afstand aan het Hof niet ter kennis 
was gebracht op het ogenblik dat het uit
spraak deed. 

14 september 1993 699 

3. - Algemeen, opdracht en bestaans
reden van het Hot aard van het cassa
tiegeding - Opdracht van het Hoi -
Onvolledig arrest - Geen uitspraak over 
een middel - Aanhangigmaking van de 
zaak bij het Hoi - Rechtsmacht niet 
volledig uitgeoefend - Door het Hoi ge
dane vaststelling - Heropening van de 
debatten. 

Wanneer het Hof, bij de behandeling 
van een voorziening tegen de beslissing 
van een gerecht waarnaar de zaak was 
verwezen, vaststelt dat het, met de v66r 
die beslissing uitgesproken vernietiging, 
zijn volledige rechtsmacht niet had uit
geoefend omdat het geen uitspraak ge
daan had over middelen die tot een rui
mere cassatie hadden kunnen leiden, 
maakt het in het arrest uitdrukkelijk ge
wag van de middelen waarvan het nog 
kennis moet nemen en beveelt het dien
aangaande een heropening van de debat
ten. 

1 december 1993 1001 

BEVOEGDHEID VAN HET HOF 

ALGEMEEN. 

4. - Bevoegdheid van het Hoi - Alge
meen - Bevoegdheid in het algemeen -
Strafzaken - Vaststellingen van de iei
tenrechter - Onaantastbare beoordeling 
- Gevolgtrekking in rechte - Toezicht 
door het Hoi. 

AI staat het aan de rechter vast te stel
len waarop hij zijn beslissing grondt, 
toch client het Hof van Cassatie na te 
gaan of die feiten de door de rechter 
daaruit in rechte afgeleide gevolgtrek
king verantwoorden. 

16 juni 1993 595 

5. - Bevoegdheid van het Hoi - Alge
meen - Bevoegdheid in het algemeen -
Strafzaken - Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Onderzoeksgerechten -

Eeoordeling in Ieite - Onaantastbare 
beoordeling - Toezicht door het hoi -
Toepassingsgebied - Grenzen. 

AI staat het aan de onderzoeksgerech
ten in feite en dus op onaantastbare wij
ze de omstandigheden van de zaak te be
oordelen, tech dient het Hof na te gaan 
of die omstandigheden de handhaving 
van de voorlopige hechtenis regelmatig 
motiveren en naar recht verantwoorden. 
(Artt. 16, § 1, 21, § 4, en 30, § 4 Wet Voor
lopige Hechtenis 20 juli 1990.) 

16 juni 1993 595 

6. - Bevoegdheid van het Hal- Alge
meen - Bevoegdheid in het algemeen -
Burgerlijke zaken - Vaststellingen van 
de bodemrechter - Onaantastbare be
oordeling - Gevolgtrekking in rechte -
Toetsing door het Hot 

AI staat het aan de bodemrechter de 
feiten vast te stellen waarop hij zijn be
slissing grondt, toch client het Hof van 
Cassatie na te gaan of die feiten de door 
de rechter daaruit in rechte afgeleide ge
volgtrekking verantwoorden. 

30 september 1993 781 

AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDE
LEN - ZIE OOK : CASSATIEMIDDELEN. 

7. - Bevoegdheid van het Hoi -
Ambtshalve voorgedragen middelen -
Cassatieberoep - Strafzaken - Burger
lijke partij - Arrest van buitenvervol
gingstelling. 

Het Hof werpt niet ambtshalve een 
middel op tot staving van het cassatiebe
roep van een burgerlijke partij tegen een 
arrest van buitenvervolgingstelling. (Im
pliciet.) 

5 mei 1993 439 

KAMERS, VERENIGDE KAMERS, VOLTAL· 
LIGE ZITTING, ALGEMENE VERGADE
RING. 

8. - Bevoegdheid - Verenigde ka
mers. 

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

25 februari 1993 222 

9. - Bevoegdheid van het Hoi - Ka
mers, verenigde kamers, voltallige zit
tine, algemene vergadering - Verenigde 



-49-

kamers - Strafzaken - Minister 
Strafvordering - Art. 90 Gw. - Art. 134 
Gw. - Toepassingsgebied. 

Volgens de artt. 90 en 134 Gw. zijn de 
gewone strafgerechten niet bevoegd t.a.v. 
de ministers, als ze vervolgd worden we~ 
gens misdrijven, gepleegd tijdens en in 
de uitoefening van hun ministerieel 
ambt; derhalve kan de publieke vorde~ 
ring te hunnen aanzien niet aanhangig 
worden gemaakt door de benadeelde par
tij door rechtstreekse dagvaarding of 
door aanstelling als burgerlijke partij in 
handen van de onderzoeksrechter, noch 
door het O.M. (Artt. 90 en 134 Gw.) 

5 mei 1993 439 

ALLERLEI. 

VORDERINGEN TOT VERNIETI
GING, CASSATIEBEROEP IN 
HET BELANG VAN DE WET 

10. - Vorderingen tot vernietiging, 
cassatieberoep in het belang van de wet 
- Cassatieberoep van de procureur-ge~ 
neraal - Vernietiging - Gevolgen. 

Op vordering van de procureur~gene~ 
raal bij het Hof van Cassatie vernietigt 
het Hof overeenkomstig art. 442 Sv. in 
het belang van de wet en, derhalve, zon~ 
der verwijzing een in laatste aanleg ge~ 
wezen arrest waarin een onwettigheid 
voorkomt en waartegen geen partij zich 
binnen de wettelijke termijnen in cassa~ 
tie heeft voorzien of waartegen geen ont~ 
vankelijk cassatieberoep kan worden in
gesteld. (Art. 442 Sv.) 

16 juni 1993 597 

ARRESTEN, VOR!Vr 
ALGEMEEN. 

VORM. 

RECHTSPLEGING, VOEGING. 

ALLERLEI. 

VERNIETIGING, OMVANG 
ALGEMEEN. 

BURGERLLJKE ZAKEN. 

11. - Vernietiging - Omvang - Bur
gerlijke zaken - Gedeeltelijke vernieti~ 
ging van een beslissing - Beslissing die 
enkel het gevolg is - Gevolg. 

Gedeeltelijke vernietiging van een be~ 
slissing brengt in diezelfde mate vernie~ 
tiging mede van de beslissing die enkel 
het gevolg is van de eerste beslissing. 

22 maar! 1993 308 

12. - Omvang - Burgerlijke zaken -
Overeenkomst - Wederkerige overeen
komst - Huur van goederen - Ver~ 
huurder - Niet~uitvoering - Genotshin~ 
der - Huurder - Exceptie van niet-uit
voering - Gevolgen. 

Nu de exceptie van niet~uitvoering in 
wederkerige contracten van rechtswege 
geldt, wegens de onderlinge afhankelijkM 
heid van de wederzijdse verbintenissen 
van de partijen, brengt de cassatie van 
de rechterlijke beslissingen waarbij een 
huurovereenkomst aan de zijde van de 
huurder ontbonden wordt verklaard en 
hem een vergoeding en huurverminde~ 
ring wegens genotshinder wordt toege~ 
kend, vernietiging mede van de beslis~ 
sing waarbij die huurder tot betaling van 
achterstallige huur wordt veroordeeld. 
(Art!. 1184 en 1741 B.W.) 

15 april 1993 369 

13. - Vernietiging Burgerlijke za~ 
lren - Bestreden beslissing - Dictum 
- Vernietiging - Gevolg - Dictum dat 
eruit volgt. 

Vernietiging van een dictum in een be~ 
streden beslissing leidt tot vernietiging 
van een ander dictum dat het gevolg is 
van het eerste. 

26 april 1993 396 

14. - Vernietiging, omvang - BurgerM 
lijke zaken - Beslissing - Geen van de 
bestreden beslissing onderscheiden be~ 
slissing - Begrip. 

Wat de omvang van de cassatie betreft 
is geen beslissing die onderscheiden is 
van de bestreden beslissing, de beslis~ 
sing waartegen geen enkele procespartij 
een ontvankelijke voorziening kon instel~ 
len. 

11 juni 1993 576 

STRAFZAKEN. 

Strafvordering. 

Beklaagde en verdachte. 

15. - Omvang - Strafzaken - Straf~ 
vordering - Beklaagde en verdachte -
Gewoon uitstel - Duur - Onwettigheid. 

In de regel heeft de vernietiging we~ 
gens onwettigheid van het uitstel, een 
maatregel die betrekking heeft op de 
tenuitvoerlegging van de stra:f, vernieti~ 
ging van de volledige veroordeling tot ge~ 
volg wegens de band tussen de strafmaat 
en die maatregel. (Probatiewet.) (Eerste 
zaak.) 

20 januari 1993 74 
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16. - Omvang - Strafzaken - Straf
vordel·ing - Beklaagde - Stedebouw -
Vordering van de gemachtigde ambte
naar - Herstel van plaats in de vorige 
staat - Dwangsom - Beslissing van de 
strafrechter - Straf - Onwettigheid -
Gevolg. 

Wanneer de gemachtigde ambtenaar 
inzake ruimtelijke ordening het strafge
recht heeft gevorderd om het herstel van 
de plaats in de vorige staat te bevelen en 
een dwangsom op te leggen, en de straf
rechter, benevens de straf, die vorderin
gen heeft toegewezen, heeft vernietiging 
van de beslissing waarbij de beklaagde 
tot een straf wordt veroordeeld de ver
nietiging tot gevolg van de beslissing 
waarbij het herstel van de plaats in de 
vorige staat wordt bevolen, welke maat
regel door de wet wordt voorgeschreven 
als verplichte aanvulling van de straf
rechtelijke veroordeling, alsook van de 
beslissing waarbij de beklaagde een 
dwangsom wordt opgelegd. (Art. 1, § 1, 
Eenvormige wet behorende bij de Bene
lux-Overeenkomst houdende eenvormige 
wet betreffende de dwangsom, te 's-Gra
venhage ondertekend op 26 nov. 1973 en 
goedgekeurd bij de wet van 31 jan. 1980; 
art. 1385bis, eerste 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.) (Eerste zaak.) 

20 januari 1993 74 

17. - Omvang - Strafzaken - Straf
vordering - Beklaagde - Cassatiebe
roep - Onsplitsbaarheid. 

Op het cassatieberoep van de beklaag
de tegen het arrest van het hof van be
roep, dat zich, ondanks de vaststelling 
van onsplitsbaarheid van misdrijven 
waarvoor gelijktijdig vervolgingen zijn 
ingesteld voor het hof, ten onrechte be
voegd heeft verklaard ten aanzien van 
sommige van die misdrijven en, bij ont
stentenis van correctionalisering, onbe
voegd ten aanzien van een ander mis
drijf, vernietigt het Hof het bestreden 
arrest alsmede de eraan voorafgaande 
procedure, met inbegrip van de beschik
king tot verwijzing. (Artt. 408 en 413 Sv.) 

27 januari 1993 118 

18. - Vernietiging, omvang - Strafza
ken - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Vervallenverklaring van het 
recht een voertuig te besturen - Straf 
- Onwettigheid - Vernietiging. 

De onwettigheid van de als straf uitge
sproken vervallenverklaring van het 

recht een voertuig te besturen, strekt 
zich uit tot de gehele veroordeling we
gens het misdrijf waarvoor het rijverbod 
werd opgelegd. 

23 maart 1993 324 

19. - Vernietiging, omvang - Strafza
ken - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Wegverkeer - Wet betref
fende de politie over het wegverkeer -
Art. 47 - Verval van het recht tot sturen 
- Herstel in het recht tot sturen - Af
hankehj'k van het slagen voor een of 
meerdere onderzoeken - Onwettig uit
gesproken maatregel - Gevolg. 

Het als straf uitgesproken rijverbod, 
zowel als de maatregel waarbij het her
stet in het recht tot sturen afhankelijk 
wordt gemaakt van het slagen voor een 
of meerdere onderzoeken, maken be
standdelen uit van een en dezelfde 
sanctie, zodat de vernietiging wegens on
wettigheid van de toepassing van de ge
zegde maatregel niet tot het desbetref
fende beschikkende gedeelte moet wor
den beperkt. 

30 maart 1993 339 

20. - Vernietiging, omvang - Strafza
ken - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Vervallenverklaring van het 
recht tot sturen - Straf - Onwettig
heid. 

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

20 april 1993 381 

21. - Vernietiging, omvang - Strafza
ken - Strafvordering - Beklaagde -
Burgerlijke rechtsvordering tegen be
klaagde - Uitbreiding van de vernieti
ging- Voorwaarden. 

Op het niet beperkte cassatieberoep 
van de beklaagde brengt de vernietiging 
van de beslissing over de tegen hem in
gestelde strafvordering de vernietiging 
mee van de beslissing over de tegen hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering, 
welke laatstgenoemde beslissing het ge
volg is van eerstgenoemde beslissing. 

20 april 1993 381 

22. - Vernietiging, omvang - Strafza
ken - Strafvordering - Beklaagde -
Burgerlijke rechtsvordering tegen be
klaagde door medebeklaagde - Andere 
burgerlijke rechtsvorderingen - Burger-
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lijke rechtsvordering tegen medebeklaag~ 
de - Uitbreiding van de vernietiging -
Voorwaarden. 

Vernietiging, op het cassatieberoep 
van de beklaagde, van de beslissing over 
de tegen hem ingestelde strafvordering 
en van de beslissing over de tegen hem 
door een medebeklaagde ingestelde bur
gerlijke rechtsvordering, brengt de ver~ 
nietiging mee van de beslissing over de 
door een andere burgerlijke partij, die 
zich regelmatig in cassatie heeft voor~ 
zien, tegen die medebeklaagde ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering, wanneer uit 
de bestreden beslissing blijkt dat de fei
tenrechter tussen beide beslissingen een 
zodanig verband heeft gelegd dat 
laatstvermelde beslissing noodzakelijk 
afhangt van de eerste. 

20 april 1993 381 

23. - Vernietiging, omvang - Strafza
ken - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Beklaagde - Strafrechter 
- Beslissing - Straf- Onwettigheid -
Gevolg. 

De vernietiging van de beslissing 
waarbij de beklaagde tot een geldboete 
wordt veroordeeld wegens het exploite~ 
ren van een slijterij van gegiste dran
ken, ofschoon hij van het recht daartoe 
vervallenverklaard was, heeft de vernie
tiging tot gevolg van de sluiting van die 
slijterij, welke beslissing krachtens de 
wet moet worden uitgesproken als ver
plichte aanvulling van de strafrechtelijke 
veroordeling. (Artt. 1, So, 2, 36, § 1, 1°, en 
37, § 1, K.B. van 3 april 1953.) 

5 mei 1993 436 

24.- Vernietiging, omvang- Strafza
ken - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - In hager beroep bevolen 
vervangende gevangenisstJ:af - Vernieti
ging beperkt tot de vervangende gevan
genisstraf. 

Wanneer de appelrechters, na te heb
ben vastgesteld dat de eerste rechter 
verzuimd heeft een vervangende gevan
genisstraf uit te spreken voor de aan de 
veroordeelde opgelegde geldboete, het 
beroepen vonnis bevestigen wat die geld
boete betreft, doch eraan toevoegen dat 
die geldboete door een gevangenisstraf 
kan worden vervangen bij niet~betaling 
binnen de wettelijke termijn, zonder 
daarbij vast te stellen dat laatstgenoem
de beslissing met eenparige stemmen 
van de appelrechters is gewezen, wordt 
enkel de vervangende gevangenisstraf 
vernietigd. 

2 juni 1993 550 

25. - Vernietiging, omvang - Strafza
ken - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Verval van het recht tot 
sturen - Herstel in het recht tot sturen 
- Afhankelijk van het slagen voor on~ 
derzoek - Onwettig uitgesproken maat~ 
regel - Gevolg. 

De maatregel die het herstel in het 
recht tot sturen afhankelijk maakt van 
het slagen in een of meerdere onderzoe~ 
ken is geen straf doch een beveiligings~ 
maatregel, zodat de vernietiging wegens 
onwettigheid van de toepassing van die 
maatregel enkel de beslissing over die 
verplichting betreft en niet de opgelegde 
straffen. (Art. 38, § 3, Wegverkeerswet.) 

22 juni 1993 621 

26. - Vernietiging, omvang - Strafza
ken - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Straf - Vervallenverkla
ring van het recht tot sturen - Onwet~ 
tigheid. 

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

13 oktober 1993 832 

27. - Vernietiging, omvang - Strafza~ 
ken - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Burgerrechtelijk aansprake
lijke - Cassatieberoep van de beklaagde 
- Vernietiging - Cassatieberoep van de 
burgerrechtelijk aansprakelijke - Onre
gelmatigheid - Gevolg. 

Vernietiging van de beslissing waarbij 
de beklaagde op de strafvordering wordt 
veroordeeld, heeft niet de vernietiging 
tot gevolg van de eindbeslissing waarbij 
de burgerrechtelijk aansprakelijke partij 
veroordeeld wordt, wanneer deze geen 
regelmatig cassatieberoep heeft inge
steld; het Hof stelt nochtans vast dat de 
veroordeling van de burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij geen bestaansre
den meer heeft. 

13 oktober 1993 832 

Openbaar ministerie en vervolgende 
partij. 

Burgerrechtelijk aansprakelijke. 

Burgerlijke partij. 

Tussenkomende partij. 

Andere partijen. 

Burgerlijke rechtsvordering. 



Beklaagde. 
28. - Omvang - Strafzaken - Bur

gerlijke rechtsvordering - Beklaagde -
Cassatieberoep - Burgerlijke J'echtsvor
dering tegen de heklaagde - Beslissing 
- Vernietiging - Eruit voortvloeiende 
beslissin.g. 

Vernietiging, op het cassatieberoep 
van de beklaagde, van de beslissing op 
de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, heeft vernietiging tot 
gevolg van de beslissing die uit de ver
nietigde beslissing voortvloeit. 

27 januari 1993 119 
29. - Omvang - Strafzaken Bur-

gerlijke rechtsvordering - Beklaagde -
Cassatieberoep - Burgerlijke rechtsvor
dering tegen de beklaagde - Bes!issing 
- Vernietiging - Burgerlijke rechtsvor
dering van de beklaagde. 

Vernietiging, op het cassatieberoep 
van de beklaagde, van de beslissing op 
de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, brengt vernietiging me
de van de beslissing op de door hem in
gestelde burgerlijke rechtsvordering, 
wanneer uit de bestreden beslissing 
blijkt dat de feitenrechter tussen beide 
beslissingen zodanig verband heeft ge
legd dat de tweede beslissing noodzake
lijkerwijze afhangt van eerstgenoemde. 

27 januari 1993 119 
30. - Vernietiging, omvang - Strafza

ken - Burgerlijke rechtsvordering -
Beldaagde - Tussenkomende partij -
Verzekeraar - Cassatieberoep - Cassa
tieberoep van de beklaagde - Ontvanke
lijkheid - Cassatiemiddelen - Cassatie
beroep van de verzekeraar - Ontvanke
Jijkheid - Cassatiemiddelen - Middel 
gegrond - Gevolg. 

Wanneer de beklaagde en zijn vrijwil
lig tussengekomen verzekeraar zich re
gelmatig in cassatie hebben voorzien te
gen een arrest dat hen in solidum 
veroordeelt tot schadeloosstelling van 
het slachtoffer van een ongeval en, op 
het cassatieberoep van de verzekeraar; 
de te zijnen aanzien gewezen beslissing 
wordt vernietigd, leidt die vernietiging 
niet automatisch tot de vernietiging van 
de beslissing waarbij de beklaagde tot 
die vergoeding wordt veroordeeld. (Impli
ciet.) 

28 april 1993 408 

31. - Vernietiging, omvang - Strafza
ken - Burgerlijke rechtsvordering -
Beklaagde. 

Wanneer het Hof, in het beschikkende 
gedeelte van een arrest, de bestreden be-
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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 noodzakelijkerwijze binnen de gren
zen van de middelen op grand waarvan 
ze is uitgesproken. 

1 december 1993 1001 

32. - Vernietiging, omvang - Strafza
ken - Burgerlijke rechtsvordering -
Beklaagde - Vernietiging van de beslis
sing op de tegen beklaagde ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering - Uitbrei
ding van de vernietiging op de burger
lijke rechtsvordering van beklaagde -
Voorwaarden. 

De vernietiging, op de voorziening van 
de beklaagde, van de beslissing op de te
gen hem ingestelde burgerlijke rechts
vordering brengt vernietiging mee van 
de beslissing op de door hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering, oak al is 
laatstgenoemde beslissing niet door de
zelfde onwettigheid aangetast, wanneer 
uit de bestreden beslissing blijkt dat de 
feitenrechter tussen beide beslissingen 
een zodanig verband heeft gelegd dat de 
tweede beslissing noodzakelijkerwijze af
hangt van de eerstgenoemde. 

7 december 1993 1029 

Openbaar ministerie. 
Burgerrechtelijk aansprakelijke. 
Burgerlijke partij. 
Tussenkomende partij. 

33. - Vernietiging, omvang - Strafza
ken - Burgerlijke rechtsvordering -
Tussenkomende partij - Verzekeraar -
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 
- Beslissingen op de burgerlijke rechts
vorderingen - Veroordeling van de ver
zekeraar - Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds buiten het geding gesteld 
- Cassatieberoep - Cassatieberoep van 
de verzekeraar - Middel gegrond - Ge
volg. 

Wanneer, op het cassatieberoep van de 
verzekeraar van de beklaagde, de beslis
sing op de tegen hem ingestelde burger
lijke rechtsvordering wordt vernietigd, 
strekt die vernietiging zich uit tot het 
dictum dat het Gemeenschappelijk Mo
torwaarborgfonds buiten het geding stelt, 
een dictum waartegen geen van de ge
dingvoerende partijen een ontvankelijk 
cassatieberoep kon instellen en dat der~ 
halve, wat de omvang van de cassatie be
treft, geen afzonderlijk beschikkend ge
dee1te is. 
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34. - Vernietiging, omvang - Strafza~ 
ken - Burgerlijke rechtsvordering -
Tussenkomende partij. 

Wanneer het Hof, in het beschikkende 
gedeelte van een arrest, de bestreden be~ 
slissing vernietigt, doet het noodzakelij~ 
kerwijs en ongeacht de gebruikte heM 
woordingen uitspraak binnen de perken 
van de voorziening en, t.a.v. de burgerM 
lijke rechtsvordering, blijft de vernietiM 
ging noodzakelijkerwijze binnen de grenM 
zen van de middelen op grand waarvan 
ze is uitgesproken. 

1 december 1993 1001 

Andere partijen. 

Belastingzaken. 

Tuchtzaken. 

Verkiezingszaken. 

Dienstplichtzaken. 

Allerlei. 

BINDENDVERKLARING 
ALLERLEI 

CASSATIEBEROEP 

ALGEMEEN - (CASSATIEBEROEP IN HET 
BELANG VAN DE WET - ZIE : CASSA
TIE) 

BURGERLIJKE ZAKEN 

Algemeen. 
Personen door of tegen wie cassatiebeM 

roep kan of moet worden ingesteld. 
Algemeen. 
Eisers en verweerders. 
Gevolgen van niet-ontvankelijkheid 

t.a.v. een partij. 
Allerlei. 

Termijnen van cassatieberoep en beteke
ning. 
Algemeen. 
Duur, begin en einde. 
Voorbarig cassatieberoep. 
Beslissingen onmiddellijk vatbaar voor 

cassatieberoep. 
Allerlei. 

Vormen. 
Algemeen. 
Vorm van het cassatieberoep en ver

meldingen. 
Vorm en termijn van betekening en/of 

neerlegging. 
Vorm en termijn voor memories en 

stukken. 
Te voegen stukken (bij cassatieberoep 

of memorie). 

Onsplitsbare zaken. 
Allerlei. 

Beslissingen vatbaar voor cassatiebeM 
roep. 
Algemeen. 
Beslissingen uit hun aard niet vatbaar 

voor cassatieberoep. 
Beslissingen in feite en in rechte. 
Beslissingen waartegen reeds cassatieM 

beroep is ingesteld. 
Gemis aan belang of bestaansreden. 
Aller lei. 

Afstand. 
Registratie en zegel. 
Allerlei. 

STRAFZAKEN 

Algemeen. 
Personen door of tegen wie cassatiebe

roep kan of moet worden ingesteld. 
Algemeen. 
Strafvordering. 

Algemeen. 
Beklaagde en verdachte. 
Openbaar ministerie en vervolgen-

de partij. 
Burgerrechtelijk aansprakelijke. 
Burgerlijke partij. 
Tussenkomende partij. 
Andere partijen. 
Aller lei. 

Burgerlijke rechtsvordering. 
Algemeen. 
Beklaagde. 
Openbaar ministerie. 
Burgerrechtelijk aansprakelijke. 
Burgerlijke partij. 
Tussenkomende partij. 
Andere partijen. 
Aller lei. 

Aller lei. 

Termijnen voor cassatieberoep en bete
kening. 
Algemeen. 
Strafvordering. 

Algemeen. 
Duur, begin en einde. 
Voorbarig cassatieberoep (geen eind

beslissing). 
Eindbeslissing. 
Geen eindbeslissing, tach onmiddel

lijk vatbaar voor cassatieberoep. 
Geschil inzake bevoegdheid. 
Aller lei. 

Burgerlijke rechtsvordering. 
Algemeen. 
Duur, begin en einde. 
Voorbarig cassatieberoep (geen eind

beslissing). 
Eindbeslissing. 
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Geen eindbeslissing, toch onmiddel

lijk vatbaar voor cassatieberoep. 
Geschil inzake bevoegdheid. 
Allerlei. 

Allerlei. 
Vormen. 

Algemeen. 
Vorm van het cassatieberoep en ver

meldingen. 
Vorm en termijn van betekening en/of 

neerlegging. 
Vorm en termijn van memories en 

stukken. 
Te voegen stukken (bij cassatieberoep 

of memorie}. 
Onsplitsbare zaken. 
Aller lei. 

Beslissingen vatbaar voor cassatiebe
roep. 
Algemeen. 
Strafvordering. 

Algemeen. 
Beslissingen uit hun aard niet vat

baar voor cassatieberoep. 
Beslissingen in feite en in rechte. 
Beslissingen waartegen reeds cassa

tieberoep is ingesteld. 
Gemis aan belang of bestaansreden. 
Aller lei. 

Burgerlijke rechtsvordering. 
Algemeen. 
Beklaagde. 
Openbaar ministerie. 
Burgerlijke partij. 
Tussenkomende partij. 
Andere partijen. 
Allerlei. 

A£ stand. 
Algemeen. 
Strafvordering. 
Burgerlijke rechtsvordering. 
Allerlei. 

Registratie en zegel. 
Aller lei. 

BELASTINGZAKEN 

Algemeen. 
Personen door of tegen wie cassatie

beroep kan of moet worden ingesteld. 
Algemeen. 
Eisers en verweerders. 
Gevolgen van niet-ontvankelijkheid 

t.a.v. een partij. 
Aller lei. 

Termijnen van cassatieberoep en beteke
ning. 
Algemeen. 
Duur, begin en einde. 
Voorbarig cassatieberoep. 

Beslissingen onmiddellijk vatbaar voor 
cassatieberoep. 

Aller lei. 
Vormen. 

Algemeen. 
Vorm van het cassatieberoep en ver

meldingen. 
Vorm en termijn van betekening en/of 

neerlegging. 
Vorm en termijn voor memories en 

stukken. 
Te voegen stukken (bij cassatieberoep 

of memorie). 
Onsplitsbare zaken. 
Allerlei. 

Beslissingen vatbaar voor cassatiebe
roep. 
Algemeen. 
Beslissingen uit hun aard niet vatbaar 

voor cassatieberoep. 
Beslissingen in feite en in rechte. 
Beslissingen waartegen reeds cassatie

beroep is ingesteld. 
Gemis aan belang of bestaansreden. 
Allerlei. 

Mstand. 
Registratie en zegel. 
Allerlei. 

TUCHTZAKEN 
Algemeen. 
Personen door of tegen wie cassatiebe

roep kan of moet worden ingesteld. 
Termijnen voor cassatieberoep of beteke

ning. 
Vormen. 
Beslissingen vatbaar voor cassatiebe-

roep. 
Afstand. 
Registratie en zegel. 
Aller lei. 

VERKIEZINGSZAKEN 
Algemeen. 
Personen door of tegen wie cassatiebe

roep kan of moet worden ingesteld. 
Termijnen van cassatieberoep en beteke

ning. 
Vormen. 
Beslissingen vatbaar voor cassatiebe-

roep. 
Afstand. 
Registratie en zegel. 
Allerlei. 

DIENSTPLICHTZAKEN 
Algemeen. 
Personen door of tegen wie cassatiebe

roep kan of moet worden ingesteld. 
Termijnen van cassatieberoep en beteke

ning. 
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Vormen. 
Beslissingen vatbaar voor cassatiebe-

roep. 
Afstand. 
Registratie en zegel. 
Aller lei. 

ARRESTEN RAAD VAN STATE 

ALLERLEI 

ALGEMEEN (CASSATIEBE-
ROEP IN HET BELANG VAN DE 
WET - ZIE : CASSATIE) 

1. - Algemeen - Hof van Cassatie -
Arrest. 

De door het Hof van Cassatie gewezen 
arresten zijn niet vatbaar voor cassatie
beroep. 

20 april 1993 385 

BURGERLIJKE ZAKEN 
ALGEMEEN. 

2. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Grand van niet-ontvankelijkheid -
Cassatiemiddel ·- Niet-ontvankelijkheid 
- Gevolg. 

In burgerlijke zaken heeft niet-ontvan
kelijkheid van een middel, oak al is dat 
het enige, geen invloed · op de ontvanke
lijkheid van het cassatieberoep. 

4 november 1993 921 

PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSA
TIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN IN
GESTELD. 

Algemeen. 
Eisers en verweerders. 

3. - Burgerlijke zaken - Personen 
door of tegen wie cassatieberoep kan of 
moet worden ingesteld - Eisers en ver
weerders - Cassatieberoep van het 
openbaar ministerie - Ontvankelijkheid 
- Vereiste. 

Het O.M. kan cassatieberoep instellen 
tegen een in laatste aanleg gewezen be
slissing in burgerlijke zaken, wanneer de 
openbare orde in gevaar komt door een 
toestand die moet worden verholpen; 
zulks is het geval als een hof van beroep 
een valle adoptie homologeert met mis
kenning van de wettelijke bepalingen be
treffende de te verlenen toestemmingen. 

29 januari 1993 129 

4. - Burgerlijke zaken - Personen 
door of tegen wie cassatieberoep Jean of 
moet worden ingesteld - Eisers en ver
weerders - Geen geding voor de feiten-

rechter tussen eiser en verweerder -
Geen veroordeling van de ene ten vom·
dele van de andere - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is de voorziening 
van een partij tegen een andere partij 
met wie zij voor de feitenrechter niet in 
geding was en ten voordele van wie de 
beslissing geen veroordeling van eiser 
uitspreekt. 

11 juni 1993 576 

5. - Burgerlijke zaken - Personen 
door of tegen wie cassatieberoep kan of 
moet worden ingesteld - Eisers en ver
weerders - Cassatieberoep niet ontvan
kelijk tegen een verweerder - Oproe
ping van de verweerder in de zaak -
Gevolg. 

Wanneer een voorziening niet ontvan
kelijk is tegen een verweerder omdat ei
ser met die verweerder voor de feiten
rechter niet in geding was en de bestt·e
den beslissing geen veroordeling van de 
eiser ten voordele van die verweerder 
uitspreekt, kan diens oproeping in de 
zaak als een vordering tot bindendver
klaring van het arrest gelden. 

11 juni 1993 576 

6. - Burgerlijke zaken - Personen 
door of tegen wie cassatieberoep kan of 
moet worden ingesteld - Eisers en ver
weeJ•ders - Verweerder - Geen partij 
in de bestreden beslissing - Ontvanke
lijkheid. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
tegen een verweerder, die geen partij is 
in de bestreden beslissing. 

9 september 1993 686 

7. - Burgerlijke zaken - Personen 
door of tegen wie cassatieberoep kan of 
moet worden ingesteld - Eisers en ver
weerders - Gemeenschap en gewest -
Waals Gewest, verweerder. 

Het gewest heeft rechtspersoonlijk
heid; in en buiten rechte wordt het verte
genwoordigd door de executieve, en de 
rechtsgedingen van het gewest worden, 
als eiser of als verweerder, gevoerd na
mens de executieve, ten verzoeke van 
het door deze aangewezen lid; niet ont
vankelijk is derhalve het cassatieberoep 
dat tegen het Waalse Gewest wordt inge
steld, wanneer dit gewest wordt verte
genwoordigd door de « Societe r€gionale 
wallonne du Logement »; ontvankelijk is 
echter het cassatieberoep tegen het 
Waalse Gewest, wanneer dit wordt verte
genwoordigd door zijn executieve en 
wanneer die voorziening is betekend aan 
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het kabinet van de voorzitter van de exe~ 
cutieve. (Artt. 3 en 82 Bijzondere Wet 
van 8 aug. 1980.) 

9 september 1993 686 

Gevolgen van niet~ontvankelijkheid t.a.v. 
een partij. 
8. - Burgerlijke zaken - Personen 

door of tegen wie cassatieberoep kan of 
moet worden ingesteld - Gevolgen van 
niet-ontvankelijkheid t.a. v. een partij -
Onsplitsbaar geschil. 

Wanneer in burgerlijke zaken het ge~ 
schil tussen de partijen onsplitsbaar is 
en de voorziening tegen een van de par~ 
tijen niet ontvankelijk is, is de voorzie~ 
ning tegen de andere partijen evenmin 
ontvankelijk. (Artt. 31 en 1084 Ger.W.) 

17 december 1993 1077 

Allerlei. 
9. - Burgerlijke zaken - Personen 

door of tegen wie cassatieberoep kan of 
moet worden ingesteld - Allerlei - On~ 
splitsbaar geschil - Cassatieberoep niet 
gericht tegen aile partijen in de bestre
den beslissing wier belang strijdig is met 
dat van de eiser. 

In burgerlijke zaken is het cassatiebe
roep niet ontvankelijk wanneer het ge~ 
schil onsplitsbaar is en het cassatiebe
roep niet is gericht tegen alle partijen in 
de bestreden beslissing wier belang in 
strijd is met dat van de eiser. (Art. 1084 
Ger.W.) 

17 december 1993 1077 

TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING. 

Algemeen. 

Duur, begin en einde. 

10. - Burgerlijke zaken - Termijnen 
van cassatieberoep en betekening -
Duur, begin en einde - Termijn om zich 
in cassatie te voorzien - Betekening 
van het bestreden arrest - Dubbele be~ 
tekening - Verschillende wijzen - Ver
schillende data - Cassatieberoep - Ter
mijn - Gelijke duur - Aanvang. 

Wanneer de partij die een rechterlijke 
beslissing betekent, dat vormvoorschrift 
doet uitvoeren overeenkomstig de ver~ 
schillende wijzen waartussen zij de keu
ze had, en wanneer voor iedere wijze, nu 
de betekening op verschillende data is 
verricht, de termijn van gelijke duur 
waarover de geadresseerde van de bete
kening beschikt om zich in cassatie te 
voorzien, op een andere datum eindigt, 
kan het cassatieberoep niet rechtsgeldig 

worden ingesteld tenzij het geschiedt 
binnen de termijn die eerst eindigt. 
(Artt. 1073 en 55 Ger.W.) 

4 november 1993 924 

Voorbarig cassatieberoep. 

Beslissingen onmiddellijk vatbaar voor 
cassatieberoep. 

Allerlei. 

VORMEN. 

Algemeen. 
Vorm van het cassatieberoep en vermel~ 

dingen. 

11. - Burgerlijke zaken - Vormen -
Vorm van het cassatieberoep - Eenta
ligheid van de akte - Aanhaling in een 
andere taal - Toelichting bij het middel. 

De aanhaling, in de toelichting bij het 
middel, van een passage die in een ande
re taal dan die van de rechtspleging is 
gesteld, heeft de nietigheid van de voor
ziening niet tot gevolg. (Artt. 27 en 40, 
eerste lid, Taalwet Gerechtszaken.) 

15 februari 1993 184 

12. - Burgerlijke zaken - Vormen -
Vorm van het cassatieberoep en vermel
dingen - Grand van niet-ontvankelijk
heid - Middelen - Afwezigheid. 

In burgerlijke zaken is niet ontvanke~ 
lijk het cassatieberoep tegen een rechter~ 
lijke beslissing waarop de eiser in geen 
enkel middel kritiek oefent. (Art. 1080 
Ger.W.) 

22 maart 1993 308 

13. - Burgerlijke zaken Vormen -
Vorm van het cassatieberoep en vermel
dingen - Ontvankelijkheid - Cassatie
middel - Niet-ontvankelijkheid - Ge
volg. 

In burgerlijke zaken heeft niet-ontvan
kelijkheid van een middel, ook al is dat 
het enige, geen invloed op de ontvanke~ 
lijkheid van het cassatieberoep. 

4 november 1993 921 

Vorm en termijn van betekening en/of 
neerlegging. 

14. - Burgerlijke zaken - Vormen -
Vorm en termijn van betekening en/of 
neerlegging - Verzoekschrift - Indie~ 
ning ter griffie - Verzoek van verweer
der - Afwijzing. 

De voorziening van de eiser die zijn 
verzoekschrift tot casstie niet op de grif
fie heeft ingediend, wordt afgewezen op 
het verzoek van de verweerder die zijn 
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antwoord binnen de voorgeschreven ter~ 
mijn heeft doen betekenen. (Art. 1093, 
derde lid, Ger.W.) 

26 februari 1993 232 

Vorm en termijn voor memories en 
stukken. 

Te voegen stukken (bij cassatieberoep of 
memorie). 

Onsplitsbare zaken. 

Aller lei. 
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSA

TIEBEROEP. 
Algemeen. 

Beslissingen uit hun aard niet vatbaar 
voor cassatieberoep. 

Beslissingen in feite en in rechte. 

Beslissingen waartegen reeds cassatie~ 
beroep is ingesteld. 

Gemis aan belang of bestaansreden. 

Allerlei. 
AFSTAND. 

REGISTRATIE EN ZETEL. 

ALLERLEI. 

STRAFZAKEN 

ALGEMEEN. 

PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSA
TIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN IN
GESTELD. 

Algemeen. 

Strafvordering. 

Algemeen. 

Beklaagde en verdachte. 

Openbaar ministerie en vervolgende 
partij. 

Burgerrechtelijk aansprakelijke. 

Burgerlijke partij. 

Tussenkomende partij. 

Andere partijen. 

Aller lei. 

Burgerlijke rechtsvordering. 

Algemeen. 
Beklaagde. 

Openbaar ministerie. 

Burgerrechtelijk aansprakelijke. 

Burgerlijke partij. 

Tussenkomende partij. 

Andere partijen. 

Allerlei. 

Aller lei. 
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN 

BETEKENING. 

Algemeen. 
15. - Strafzaken - Termijnen voor 

cassatieberoep en betekening - Arrest 
- Kamer van inbeschuldigingstelling
Verwijzing naar het hoi van assisen -
Gevangenneming. 

De beschuldigde kan zich tot het ver
strijken van de termijn van vijftien vrije 
dagen na de betekening van de beslis
sing in cassatie voorzien tegen het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel~ 
ling waarbij, ter gelegenheid van de ver
wijzing naar het hof van assisen, zijn ge
vangenneming wordt bevolen. (Impliciet.) 

7 april 1993 362 

Strafvordering. 
Algemeen. 
Duur, begin en einde. 

Voorbarig cassatieberoep (geen eindbe
slissing). 

16. - Strafzaken - Termijnen voor 
cassatieberoep en betekening - Straf
vordering - Voorbarig cassatieberoep -
Verdaging van de zaak. 

Niet ontvankelijk is het v66r de eind
beslissing ingestelde cassatieberoep te
gen een arrest dat uitspraak doet op het 
hoger beroep tegen een beslissing waar~ 
bij de zaak, over de verdaging waarvan 
er betwisting was, naar een latere te~ 
rechtzitting werd verdaagd en het tus
sengeschil bij de zaak zelf gevoegd werd. 
(Art. 416 Sv.) 

17 februari 1993 198 

17. - Strafzaken - Termijnen voor 
cassatieberoep en betekening - Straf~ 
vordering - Voorbarig cassatieberoep 
(geen eindbeslissing) - Beslag door de 
onderzoeksrechter Weigering tot 
opheffing van het beslag - Arrest waar~ 
bij het hoger beroep niet ontvankelijk 
verklaard wordt - Cassatieberoep voor 
de eindbeslissing - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat v66r de eindbeslissing is ingesteld te
gen een arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling dat, zonder uitspraak 
te doen over een geschil inzake bevoegd~ 
heid, het hoger beroep van de eisers te
gen de beslissing van de onderzoeksrech~ 
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ter waarbij het verzoek tot opheffing van 
het beslag op de bankrekeningen en de 
kluis van eiser wordt afgewezen, niet 
ontvankelijk verklaart. 

23 juni 1993 625 

18. - Strafzaken - Tel'Inijnen voor 
cassatieberoep en betekening - Straf
VOI"dering - Voorbarig cassatieberoep 
(geen eindbeslissing) - Opheffing beslag 
door de onderzoeksrechter - Arrest 
waarbij het hager beroep niet ontvanke
lijk wordt verklaard - Cassatieberoep 
voo1· de eindbeslissing - Ontvankelijk
heid. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat v66r de eindbeslissing is ingesteld te
gen een arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling dat, zonder uitspraak 
te doen over een geschil inzake bevoegd
heid, het hager beroep van de eiser te
gen de beslissing van de onderzoeksrech
ter die het beslag op een bouwplaats 
opheft, niet ontvankelijk verklaart. 

9 november 1993 938 

1!}. - Strafzaken - Termijnen voor 
cassatieberoep StrafvordeJ'.ing 
Voorbarig cassatieberoep - Hoi van be
roep, jeugdkamer - Voorlopige maatre
gel - Bezoekrecht - Cassatieberoep 
v66r de eindbeslissing - Ontvankelijk
heid. 

Niet ontvankelijk is het v66r de eind
beslissing ingestelde cassatieberoep te
gen een arrest van het hof van beroep, 
jeugdkamer, dat, zonder uitspraak te 
doen over een bevoegdheidsgeschil, de 
beschikking bevestigt van de jeugdrech
ter, waarbij deze, op de vordering welke 
de procureur des Konings in de zaak en 
van een moeder t.a.v. haar minderjarig 
kind onder meer genomen had op grand 
van art. 32 J eugdbeschermingswet en 
ten einde de in art. 50 van genoemde wet 
bedoelde navorsingen te doen verrichten, 
aan de moeder een voorlopig « bezoek
recht » heeft toegekend t.a.v. dat kind. 

17 november 1993 960 

20. - Strafzaken - Termijnen voor 
cassatieberoep Strafvordering 
Voorbal"ig cassatieberoep - Hoi van be
I'Oep, jeugdkamer - Voorlopige maatre
gel - Bezoekrecht - Cassatieberoep 
v66r de eindbeslissing. 

Niet ontvankelijk is het v66r de eind
beslissing ingestelde cassatieberoep te
gen een arrest van het hof van beroep, 
jeugdkamer, dat, zonder uitspraak te 
doen over een bevoegdheidsgeschil, het 
.-wger beroep niet ontvankelijk verklaart, 

dat is ingesteld tegen een beschikking 
van de jeugdrechter waarbij deze, bij 
wijze van voorlopige maatregel inzake 
jeugdbescherming, de uitoefening op
schort van het bezoekrecht dat was toe
gekend aan de ouders van een krachtens 
de artt. 36, 2o, en 52 Jeugdbeschermings
wet uitbestede minderjarige. 

24 november 1993 983 

Eindbeslissing. 
Geen eindbeslissing, tach onmiddellijk 

vatbaar voor cassatieberoep. 
Geschil inzake bevoegdheid. 

21. - Strafzaken - Termijnen voor 
cassatieberoep en betekening - Straf
vordering - Geschil inzake bevoegdheid. 

De eiser die voor de kamer van inbe
schuldigingstelling aanvoert dat de raad
kamer niet bevoegd was om in een zaak 
de verdachten een tweede maal naar de 
correctionele rechtbank te verwijzen, be
twist de rechtsmacht en niet de bevoegd
heid van de raadkamer. (Art. 416 Sv.) 

26 januari 1993 115 

Aller lei. 
Burgerlijke rechtsvordering. 

Algemeen. 
Duur, begin en einde. 

Voorbarig cassatieberoep (geen eindbe
slissing). 

22. - Strafzaken - Termij'nen voor 
cassatieberoep en betekening - Burger
lijke rechtsvordering - Voorbarig cassa
tieberoep - Burgerlijke partij - Scha
delijder - Indeplaatsgestelde instelling 
- Vordering van de schadelijder -
Geen eindbeslissing - Gevolg. 

Wanneer de door een strafgerecht op 
de vordering van de schadelijder, burger
lijke partij, gewezen beslissing een eind
beslissing is in de zin van art. 416 Sv., is 
dat evenmin het geval met de beslissing 
van dat rechtscollege op de vordering 
van de instelling die gesubrogeerd is in 
de rechten van de schadelijder; wanneer 
bij die beslissingen geen uitspraak wordt 
gedaan over een bevoegdheidsgeschil is 
derhalve het cassatieberoep, dat die in
stelling v66r de eindbeslissing op de vor
dering van de schadelijder heeft inge
steld, niet ontvankelijk. 

13 januari HJ93 41 

Eindbeslissing. 

23. - Strafzaken - Termijnen voor 
cassatieberoep en betekening - Burger-
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Jijke rechtsvordering - Eindbeslissing 
- Verwijzing naar de eerste rechter -
Bestreden beslissing - Eindbeslissing of 
geen eindbeslissing - Middel - Burger~ 
lijke partij - Tegenstrijdige beslissing 
- Strafrechter - Rechtsmacht volledig 
uitgeoefend. 

De op de burgerlijke rechtsvordering 
gewezen beslissing, die de zaak voor ver~ 
der behandeling naar de eerste rechter 
verwijst en die als zodanig door de bur~ 
gerlijke partij in een middel wordt be~ 
streden en tegenstrijdig is, zodat de 
strafrechter zijn rechtsmacht volledig 
heeft uitgeoefend, is een eindbeslissing 
in de zin van art. 416 Sv.; zij is onmiddel
lijk vatbaar voor cassatieberoep. (Art. 
416 Sv.) 

5 mei 1993 432 

24. - Strafzaken - Termijnen voor 
cassatieberoep en betekening - Burger
lijke rechtsvordering - Eindbeslissing 
- Begrip. 

De in strafzaken en in hager beroep 
gewezen beslissing waardoor de appel~ 
rechters hun rechtsmacht volledig heb~ 
ben uitgeoefend is, ondanks het feit dat 
de zaak voor onderzoek van een voorbe~ 
houd sine die werd verdaagd, een eind~ 
beslissing en dus onmiddellijk vatbaar 
voor cassatieberoep, wanneer dat voorbe~ 
houd geen betrekking heeft op een reeds 
voor de strafrechter ingestelde vordering 
waarvoor onderzoeksmaatregelen moe
ten worden bevolen, doch enkel op de 
burgerlijke rechtsvordering die achteraf 
eventueel voor de bevoegde rechter zal 
worden ingesteld. (Art. 416 Sv.) 

22 september 1993 737 

Geen eindbeslissing, tach onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep. 

Geschil inzake bevoegdheid. 

Aller lei. 

Allerlei. 

VORMEN. 

Algemeen. 

Vorm van het cassatieberoep en vermel
dingen. 

Vorm en termijn van betekening en/of 
neerlegging. 

25. - Strafzaken - Vormen - Vorm 
en termijn van betekening en/of neerleg
ging Betekening Burgerlijke 
rechtsvordering - Burgerlijke partij. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de burgerlijke partij, wanneer het 
aan de partijen tegen wie het is gericht, 
wordt betekend overeenkomstig het be
paalde in art. 38 Ger.W., gewijzigd bij de 
wet van 24 mei 1985, nu die betekening 
dient te worden gedaan volgens het be
paalde in art. 37 van hetzelfde wetboek. 
(Artt. 37 en 38 Ger.W.) 

5 mei 1993 434 

26. - Strafzaken - Vormen Vorm 
en termijn van betekening en/of neerleg
ging - Arrest dat de niet-ontvankelijk· 
heid van het derdenverzet vaststelt -
Voorziening van de derdenverzet doende 
partij - Geen betekening aan beklaagde 
- Ontvankelijkheid. 

Het cassatieberoep van de derdenver~ 
zet doende partij tegen het arrest dat de 
niet~ontvankelijkheid van het derdenver
zet vaststelt is niet ontvankelijk, wan· 
neer het niet aan de beklaagde is bete
kend. 

8 juni 1993 572 

27. - Strafzaken - Vormen - Vorm 
en termijn van betekening en/of neerleg~ 
ging - Kennisgeving - Bewijs. 

Bij zijn toetsing of de bij art. 418 Sv. 
vereiste betekening van het cassatiebe· 
roep aan de persoon tegen wie het ge
richt is, werd gedaan, slaat het Hof geen 
acht op een eenvoudige fotokopie van 
het exploot. 

15 september 1993 701 

Vorm en termijn van memories en stuk· 
ken. 

28. - Strafzaken - Vormen - Vorm 
en termijn voor memories en stukken -
Verwijzing naar een andere memorie. 

Geen memorie tot staving van een 
voorziening in cassatie in strafzaken is 
het geschrift waarin de eiser zich ertoe 
beperkt te verwijzen naar een in een ge
lijksoortige zaak neergelegde memorie. 

23 februari 1993 218 

29. - Strafzaken - Vormen - Vorm 
en termijn voor memories en stukken -
Memorie van verwezene, eiser tot tus
senkomst en vrijwaring en tot bindend
verklaring van het te wijzen arrest -
Memorie ingediend zonder tussenkomst 
van een advocaat bij het Hoi van Cassa
tie - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is de door de verwe
zene ter griffie van het Hof van Cassatie 
zonder tussenkomst van een advocaat bij 
dit Hof ingediende memorie in zoverre 
ze betrekking heeft op de door die ver-
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wezene ingestelde vorderingen tot tus~ 
senkomst en vrijwaring en tot bindend~ 
verklaring van het te wijzen arrest. (Art. 
425 Sv.) 

7 september 1993 671 

Te voegen stukken (bij cassatieberoep of 
memorie). 

Onsplitsbare zaken. 
Aller lei. 

BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSA
TIEBEROEP. 

Algemeen. 

30. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde
ring - A!gemeen - Verwijzing naar het 
hoi van assisen - Kamer van inbeschul
digingstelling - Arrest - Cassatiebe
roep - Ingesteld v66r het eindarrest -
Draagwijdte. 

Op het cassatieberoep dat de beschul
digde tegen het arrest van verwijzing 
naar het hof van assisen heeft ingesteld 
binnen de termijn van vijftien vrije da
gen na de betekening en binnen de ter~ 
mijn van art. 296 Sv., kan het Hof enkel 
uitspraak doen over de schending van de. 
wetten inzake bevoegdheid van de onder
zoeksgerechten en van het hof van assi
sen en over de nietigheden die bepaald 
zijn in art. 299 Sv. of voortvloeien uit het 
niet in acht nemen van de wetten tot in
voering van een debat op tegenspraak 
voor de kamer van inbeschuldigingstel~ 
ling en tot regeling van het gebruik der 
talen voor die kamer. (Artt. 299 en 416 
Sv.) 

7 april 1993 362 

Strafvordering. 

Algemeen. 
Beslissingen uit hun aard niet vatbaar 

voor cassatieberoep. 

31. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde~ 
ring - Beslissingen uit hun aard niet 
vatbaar voor cassatieberoep - Onder
vraging van een beschuldigde door de 
voorzitter. 

Noch de ondervraging van een be
schuldigde door de voorzitter van het ho£ 
van assisen noch het naar aanleiding 
daarvan opgemaakte proces-verbaal leve
ren beslissingen op waartegen cassatie~ 
beroep openstaat. (Artt. 608, 609 Ger.W.) 

24 november 1993 982 

Beslissingen in feite en in rechte. 

Beslissingen waartegen reeds cassatie
beroep is ingesteld. 

32. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde
ring - Beslissingen waartegen reeds 
cassatieberoep is ingesteld - Op dezelf
de dag ingestelde cassatieberoepen. 

Wanneer een verdachte of een be
klaagde dezelfde dag twee cassatieberoe
pen instelt tegen een en hetzelfde arrest 
van het hof van beroep en het tijdstip 
van de verklaring van voorziening niet is 
opgegeven in de akten die de verklaring 
vaststellen, wordt het cassatieberoep 
waarvan melding gemaakt is in het 
laatst opgemaakte uittreksel uit de minu~ 
ten van de griffie van het hof van be
roep, geacht na het andere te zijn inge
steld en is het derhalve in de regel niet 
ontvankelijk. 

9 juli 1993 651 

33. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde
ring - Beslissingen waartegen reeds 
cassatieberoep is ingesteld - Cassatie
beroep na cassatieberoep uitgesloten -
Uitzonderingen. 

In strafzaken kan een partij, behalve 
in het bij art. 40, vierde lid, Taalwet in 
Gerechtszaken bepaalde geval, het geval 
van regelmatige afstand en het geval 
waarin tegen een arrest tot verwijzing 
naar het hof van assisen nag cassatiebe
roep openstaat na het veroordelend ar
rest, zich geen tweede maal in cassatie 
voorzien tegen dezelfde beslissing, zelfs 
al zou het tweede cassatieberoep inge
steld zijn v66r de verwerping van het 
eerste. (Art. 438 Sv.) 

9 juli 1993 651 

Gemis aan belang of bestaansreden. 

34. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde
ring - Gemis aan belang of bestaansre
den - Beschikking tot gevangenneming 
- Arrest dat het hager beroep niet ant~ 
vankelijk verklaart. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is de voorziening tegen het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling dat niet ontvankelijk verklaart het 
hager beroep van een verdachte tegen 
een beschikking van de raadkamer, 
waarbij wordt bevolen dat de stukken 
aan de procureur-generaal zullen worden 
toegestuurd en een beschikking tot ge
vangenneming wordt gegeven, nu de ka
mer van inbeschuldigingstelling zel£ 
moet onderzoeken en onderzocht heeft of 
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er voldoende gronden waren voor verwij
zing naar het vonnisgerecht of er termen 
waren om een beschikking tot gevangen
neming te geven. (Artt. 221 tot 239 Sv.) 

9 juli 1993 950 
35. - Strafzaken - Beslissingen vat

baar voor cassatieberoep - Strafvorde
ring - Gemis aan belang of bestaansre
den - Gemis aan bestaansreden -
Verstekarrest - Verzet - Arrest dat in
gaat op bet verzet en beslist bij wege 
van een nieuwe bescbikking - Cassatie
beroep tegen bet verstekarrest - Ont
vankelijkheid. 

Niet ontvankelijk, wegens gemis aan 
bestaansreden, is het cassatieberoep van 
de beklaagde tegen een veroordelend 
verstekarrest, wanneer het hof van be
roep, op het verzet van de beklaagde te
gen dat arrest, hierop is ingegaan en be
slist heeft bij wege van een nieuwe 
beschikking. 

22 december 1993 1106 

Allerlei. 
Burgerlijke rechtsvordering. 

Algemeen. 
Beklaagde. 
Openbaar ministerie. 
Burgerlijke partij. 
Tussenkomende partij. 
Andere partijen. 
Allerlei. 

AFSTAND. 
Algemeen. 
Strafvordering. 
Burgerlijke rechtsvordering. 
Allerlei. 
REGISTRATIE EN ZEGEL. 

ALLERLEI. 

BELASTINGZAKEN 

ALGEMEEN. 

PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSA
TIEBEROEP KAN OF MOET WOR
DEN INGESTELD. 

Algemeen. 

Eisers en verweerders. 

Gevolgen van niet-ontvankelijkheid t.a.v. 
een partij. 

Allerlei. 

TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING. 

Algemeen. 

Duur, begin en einde. 

Voorbarig cassatieberoep. 

Beslissingen onmiddellijk vatbaar voor 
cassatieberoep. 

Aller lei. 

VORMEN. 

Algemeen. 

Vorm van het cassatieberoep en vermel
dingen. 

Vorm en termijn van betekening en/of 
neerlegging. 

36. - Belastingzaken - Vormen -
Vorm en termijn van betekening en/of 
neerlegging - Inkomstenbelastingen -
Verzoekschrift per brief verzonden naar 
de griffie van bet bof van beroep. 

Art. 289, tweede lid, W.I.B., gewijzigd 
bij art. 48 wet 3 nov. 1976, bepaalt dat 
het verzoekschrift, waarbij cassatiebe
roep wordt ingesteld, ter griffie van het 
hof van beroep wordt afgegeven; die 
wetsbepaling wordt niet nageleefd door 
de eiser tot cassatie die zijn ver
zoekschrift niet ter griffie afgeeft, maar 
het per brief naar die griffie verstuurt. 

2 september 1993 659 

Vorm en termijn voor memories en stuk
ken. 

Te voegen stukken (bij cassatieberoep of 
memorie). 

Onsplitsbare zaken. 

Allerlei. 

BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSA· 
TIEBEROEP. 

Algemeen. 

Beslissingen uit hun aard niet vatbaar 
voor cassatieberoep. 

Beslissingen in feite en in rechte. 

Beslissingen waartegen reeds cassatiebe
roep is ingesteld. 

Gemis aan belang of bestaansreden. 

Aller lei. 

AFSTAND. 

REGISTRATIE EN ZEGEL. 

ALLERLEI. 
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TUCHTZAKEN 
ALGElVIEEN. 

PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSA
TIEBEROEP KAN OF MOET WOR
DEN INGESTELD. 

37. - Tuchtzaken - Personen door 
wie cassatieberoep kan worden ingesteld 
- Beslissing van een raad van beroep 
van de Orde van Architecten. 

Het cassatieberoep tegen de beslissin
gen van een raad van beroep van de Or
de van Architecten kan niet worden in
gesteld door andere personen dan die 
aangewezen in de artt. 17 en 23 wet 26 
juni 1963. (Art. 33 wet 26 juni 1963.) 

11 januari 1993 33 

TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP OF 
BETEKENING. 

VORMEN. 

BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSA-
TIEBEROEP. 

AFSTAND. 

REGISTRATIE EN ZEGEL. 

ALLERLEI. 

VERKIEZINGSZAKEN 
ALGEMEEN. 

PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSA
TIE BEROEP KAN OF MOET WORDEN 
INGESTELD. 

TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP 
EN BETEKENING. 

VORMEN. 

BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CAS
SATIEBEROEP. 

AFSTAND. 

REGISTRATIE EN ZETEL. 

ALLERLEI. 

DIENSTPLICHTZAKEN 

ALGEMEEN. 

PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSA
TIEBEROEP KAN OF MOET WOR
DEN INGESTELD. 

TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN 
BETEKEN!NG. 

38. - Dienstplichtzaken - Termijnen 
van cassa.tieheroep en betekening - Be
gi'ip - Dienstp.lichtige. 

De op straffe van nietigheid voorge
schreven termijn van dertig dagen waar
binnen de dienstplichtige zijn cassatiebe
roep aan de griffie van het Hof van 

Cassatie moet zenden, gaat in nadat de 
dienstplichtige van de bestreden beslis
sing kennis heeft gekregen en niet zodra 
de bestreden beslissing hem, zij het gel
dig maar zonder dat hij kennis ervan 
heeft genomen, ter kennis is gebracht. 
(Artt. 51, §§ 2 en 4, en 102, § 3, Dienst
plichtwet.) (Impliciet.) 

15 november 1993 

VORMEN. 

949 

BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSA
TIEBEROEP. 

39. - Dienstplichtzaken - Beslissin
gen vatbaar voor cassatieberoep - Her
keuringsraad - Beslissing - Inobserva
tiestelling van eiser. 

Cassatieberoep tegen een beslissing 
waarbij de herkeuringsraad, met toepas
sing van art. 45, § 1, van de Dienstplicht
wet, de inobservatiestelling van eiser ge
last, is slechts ontvankelijk nadat de 
herkeuringsraad over de dienstgeschikt
heid van de dienstplichtige uitspraak 
heeft gedaan. (Art. 1077 Ger.W.) 

29 maar! 1993 335 

40. - Dienstplichtzaken - Beslissin
gen vatbaar voor cassatieberoep - Re
crrJterings- en Selectiecentrum. 

Tegen een beslissing van het Recrute
rings- en Selectiecentrum staat geen cas
satieberoep open. (Art. 50 Diensplicht
wet.) 

3 mei 1993 432 

41. - Dienstplichtzaken Beslissin-
gen vatbaar voor cassa.tieberoep - Toe
passing van de regel « cassatieberoep na 
cassatieberoep is uitgesloten » - Uitzon~ 
dering. 

In dienstplichtzaken kan een partij, 
buiten het toepassingsgeval van art. 40, 
vierde lid, Taalwet Gerechtszaken en het 
geval van regelmatige afstand, zich niet 
een tweede keer tegen een zelfde beslis
sing in cassatie voorzien, zelfs indien het 
tweede cassatieberoep wordt ingesteld 
voordat het eerste is verworpen. 

15 november 1993 950 

AFSTAND. 

REGISTRATIE EN ZEGEL. 

ALLERLEI. 

ARRESTEN RAAD VAN STATE 
42. - Arresten Raad van State - Af

deling a.dministratie - Bevoegdl1eid van 
het Jiof t.a. v. de motivering. 

Wanneer het op grond van de artt. 33 
Wet Raad van State en 609, zo, Ger.W. 
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kennis neemt van de voorziening tegen 
een arrest waarbij de afdeling adminis
tratie van de Raad van State afwijzend 
beschikt op een exceptie van onbevoegd
heid, oefent het Hof toezicht uit op de re
denen en waarom de Raad van State op 
die exceptie afwijzend heeft beschikt of 
geweigerd heeft er kennis van te nemen. 

5 !ebruari 1993 159 

43. - Arresten Raad van State - Af
deling administratie - Bevoegdheid van 
het Hoi t.a. v. de declinatoire exceptie 
zeit. 

Wanneer het op grand van de artt. 33 
Wet Raad van State en 609, 2°, Ger.W. 
kennis neemt van de voorziening tegen 
een arrest waarbij de afdeling adminis
tratie van de Raad van State afwijzend 
beschikt op een exceptie van onbevoegd
heid door het onderzoek ervan te weige
ren, is het Hof niet bevoegd om zich 
over de gegrondheid van die exceptie 
zelf uit te spreken. 

5 februari 1993 159 

44. - Arresten Raad van State - Af
deling administratie - Bevoegdheid van 
het Hoi t.a.v. miskenning van de bewijs
kracht. 

Wanneer het op grand van de artt. 33 
Wet Raad van State en 609, 2o, Ger.W. 
kennis neemt van de voorziening tegen 
een arrest waarbij de afdeling adminis
tratie van de Raad van State afwijzend 
beschikt op een exceptie van onbevoegd
heid, onderzoekt het Hof het middel dat 
aanvoert dat eiser ingevolge de misken
ning van de bewijskracht van de akte 
waarin die exceptie werd opgeworpen, 
belemmerd is geweest in de uitoefening 
van zijn recht om te betogen dat de 
Raad van State onbevoegd was. 

5 !ebruari 1993 159 

45. - Arresten Raad van State - Af
deling administratie - Bevoegdheid van 
het Hoi t.a. v. procedurevoorschriften. 

Wanneer het op grand van de artt. 33 
Wet Raad van State en 609, 2°, Ger.W. 
kennis neemt van de voorziening tegen 
een arrest waarbij de afdeling adminis
tratie van de Raad van State afwijzend 
beschikt op een exceptie van onbevoegd
heid, is het Hof niet bevoegd om te on
derzoeken of de Raad van State de pro
cedurevoorschriften die het debat voor 
die Raad regelen, juist heeft toegepast. 

5 !ebruari 1993 159 

46. - Arresten Raad van State - Af
deling administratie - Bevoegdheid van 
het Hoi t.a. v. het recht van verdediging. 

Wanneer het op grand van de artt. 33 
Wet Raad van State en 609, 2°, Ger.W. 
kennis neemt van de voorziening tegen 
een arrest waarbij de afdeling adminis
tratie van de Raad van State afwijzend 
beschikt op een exceptie van onbevoegd
heid, onderzoekt het Hof het middel dat 
aanvoert dat eiser ingevolge de misken
ning van het recht van verdediging be
lemmerd is geweest in de uitoefening 
van zijn recht om te betogen dat de 
Raad van State onbevoegd was. 

5 !ebruari 1993 159 

47. - Arresten Raad van State - Ter
mijnen van cassatieberoep en beteke
ning - Duur, begin en einde. 

Cassatieberoep tegen een arrest van 
de Raad van State moet worden inge
steld binnen dertig dagen te rekenen van 
de dag waarop het arrest van de Raad 
van State aan de belanghebbende partij
en schriftelijk ter kennis gebracht werd, 
met dien verstande dat die termijn ge
schorst is gedurende de gerechtelijke va
kantie. (Art. 1 besluit van de Regent 23 
aug. 1948.) 

29 juni 1993 646 

48. - Arresten Raad van State - Ar
resten vatbaar voor cassatieberoep -
Administratiei kort geding - Schorsing 
van de tenuitvoerlegging van een akte of 
een reglement van een bestuurlijke over
heid. 

Het cassatieberoep tegen de arresten 
van de afdeling administratie van de 
Raad van State is toepasselijk op de ar
resten waarbij, in het kader van het ad
ministratieve kart geding, de schorsing 
van de tenuitvoerlegging van een akte of 
een reglement van een bestuurlijke over
heid wordt bevolen. (Artt. 33 en 34 Wet 
Raad van State; 609, 2o, Ger.W.; besluit 
van de Regent van 23 aug. 1948 tot vast
stelling van de formaliteiten en de ter
mijnen inzake cassatieberoep tegen de 
arresten van de Raad van State.) (Impli
ciete oplossing.) 

15 oktober 1993 841 

49. - Arresten Raad van State -
Overheid tegen wie het cassatieberoep 
moet worden ingesteld - Administratief 
kort geding - Schorsing van de tenuit
voerlegging van een akte of een regle
ment van een bestuurlijke overheid -
Gemeentelijke overheid - Vlaams Ge
west betrokken in de voor de Raad van 
State gevoerde procedure - AlTest ge
wezen tegen beide overbeden. 

Het cassatieberoep tegen een arrest 
van de Raad van State, dat in het kader 
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van het administratieve kart geding de 
schorsing van een besluit van de ge
meentelijke overheid beveelt, is terecht 
gericht tegen die gemeentelijke overheid 
en tegen het Vlaamse Gewest, wanneer 
het arrest gewezen is tegen die beide 
overheden die in de voor de Raad van 
State gevoerde procedure betrokken wa-
ren. 

15 oktober 1993 841 

ALLERLEI 
50. - Allerlei - Vreemdeling - Vrij

heidsbeneming - Administratieve maat
regel - Arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling - Handhaving van 
de hechtenis - Nieuwe administratieve 
maatregel - Cassatieberoep doelloos. 

Doelloos wordt het cassatieberoep van 
een vreemdeling tegen een arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling waar
bij is beslist dat hij, overeenkomstig art. 
27, derde lid, Vreemdelingenwet, opgeslo
ten zal blijven, als v66r de uitspraak van 
het Hof op het cassatieberoep, met toe
passing van dezelfde wetsbepaling, tegen 
eiser een nieuwe administratieve maat
regel van vrijheidsbeneming werd getrof
fen. 

30 juli 1993 654 

51. - Allerlei - Vreemdeling - Vrij
heidsbeneming - Administratieve maat
regel - Arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling - Handhaving van 
de hechtenis - Repatriijring - Cassatie
beroep doelloos. 

Doelloos wordt het cassatieberoep van 
een vreemdeling tegen een arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling waar
bij is beslist dat hij, overeenkomstig art. 
27, derde lid, V reemdelingenwet, opgeslo
ten zal blijven, als, v66r de uitspraak 
van het Hof op het cassatieberoep, de te
gen de eiser genomen maatregel van 
vrijheidsbeneming een einde heeft gena
men doordat hij is gerepatrieerd. 

30 juli 1993 655 

CASSATIEMIDDELEN 

ALGEMEEN 
BURGERLIJKE ZAKEN 
Algemeen. 
Belang. 
Feitelijke grondslag. 
Nieuw middel. 
Onduidelijk middel. 
Verband met de bestreden beslissing. 

Onaantastbare beoordeling door feiten-
rechter. 

Vereiste vermeldingen. 
Te voegen stukken. 
Allerlei. 

STRAFZAKEN 

Algemeen. 
Be lang. 
Feitelijke grondslag. 
Nieuw middel. 
Onduidelijk middel. 
Verband met de bestreden beslissing. 
Onaantastbare beoordeling door feiten-

rechter. 
Vereiste vermeldingen. 
Te voegen stukken. 
Ambtshalve voorgedragen middel. 
Aller lei. 

BELASTINGZAKEN 

Algemeen. 
Belang. 
Feitelijke grondslag. 
Nieuw middel. 
Onduidelijk middel. 
Verband met de bestreden beslissing. 
Onaantastbare beoordeling door feiten-

rechter. 
Vereiste vermeldingen. 
Te voegen stukken. 
Ambtshalve voorgedragen middel. 
Aller lei. 

TUCHTZAKEN 

Algemeen. 
Belang. 
Feitelijke grondslag. 
Nieuw middel. 
Onduidelijk middel. 
Verband met de bestreden beslissing. 
Onaantastbare beoordeling door feiten-

rechter. 
Vereiste vermeldingen. 
Te voegen stukken. 
Allerlei. 

VERKIEZINGSZAKEN 

Algemeen. 
Belang. 
Feitelijke grondslag. 
Nieuw middel. 
Onduidelijk middel. 
Verband met de bestreden beslissing. 
Onaantastbare beoordeling door feiten-

rechter. 
Vereiste vermeldingen. 
Te voegen stukken. 
Aller lei. 
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DIENSTPLICHTZAKEN 

Algemeen. 
Belang. 
Feitelijke grondslag. 
Nieuw middel. 
Onduidelijk middel. 
Verband met de bestreden beslissing. 
Onaantastbare beoordeling door feiten~ 

rechter. 
Vereiste vermeldingen. 
Te voegen stukken. 
Aller lei. 
ALLERLEI 

ALGEMEEN 

1. - Algemeen - Middel dat de vraag 
opwerpt, bedoeld in art. 26 Bijzondere 
Wet Arbitragebof - Verplicbting voor 
bet Hoi 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.) 

31 maart 1993 346 

2. - Algemeen - Middel dat de vraag 
opwerpt, bedoeld in art. 26 Bijzondere 
Wet Arbitragebof - Voorlopige bechte~ 
nis - Handbaving - Art. 5.3 E. V.R.M 
- Redelijke termijn - Hoi van Cassatie 

Verplicbting om een prejudiciiile 
vraag te stellen - Perken. 

In de context van art. 5.3 E.V.R.M., 
naar luid waarvan eenieder het recht 
heeft berecht te worden binnen een rede~ 
lijke termijn of hangende het proces in 
vrijheid te worden gesteld, staan de in 
de wet op de voorlopige hechtenis dwin~ 
gend vastgestelde zeer korte termijnen 
om over de handhaving van de voorlopi~ 
ge hechtenis te beslissen, het stellen 
door het Hof van Cassatie van een preju~ 
diciCle vraag aan het Arbitragehof in de 
weg. 

21 september 1993 731 

3. - Algemeen - Rechtsspreuk. 
De miskenning van een rechtsspreu.k 

die geen algemeen rechtsbeginsel is, kan 
enkel tot cassatie leiden als zij in een 
wetsbepaling is vastgelegd en die wets~ 
bepaling als geschonden wordt aangewe~ 
zen. 

10 december 1993 1051 

BURGERLIJKE ZAKEN 
ALGEMEEN 

4.. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Middel gegrond op een verscbrijving 
in de bestreden beslissing. 

Een verschrijving die voorkomt in de 
motivering van de bestreden beslissing 
en die duidelijk blijkt uit de overwegin
gen van die beslissing, kan geen aanlei~ 
ding geven tot cassatie. 

10 juni 1993 574 

5. - Burgerlijke zaken Algemeen 
- Middel van niet~ontvankelijkbeid -
Toegepaste wetsbepaling - Toepassings~ 
voorwaarden - Vaststelling door de 
recbter - Verzuim. 

In burgerlijke zaken is niet ontvanke~ 
lijk het middel ten betoge dat een wets~ 
bepaling is geschonden op grand alleen 
dat de rechter die bedoelde wetsbepaling 
toepasselijk verklaart zonder daarbij 
vast te stellen dat alle voorwaarden voor 
de toepassing ervan vervuld zijn. 

11 oktober 1993 821 

BELANG. 

6, - Burgerlijke zaken - Belang -
Procedurewet van kracht geworden tij
dens bet cassatiegeding. 

Een middel waarbij in burgerlijke za~ 
ken een nietigheid betreffende de proce~ 
dure wordt aangevoerd, is niet ontvanke
lijk, wanneer de rechter op verwijzing, 
op grand van een wet die tijdens het cas~ 
satiegeding van kracht is geworden, de 
procedure als regelmatig zou dienen te 
beschouwen. 

18 januari 1993 66 

7, - Burgerlijke zaken - Belang -
Verenigde kamers - Cassatie - Gevolg. 

Van belang ontbloot en derhalve niet 
ontvankelijk is het middel dat kritiek oe
fent op een beslissing van de feitenrech
ter betreffende een subsidiaire vorde~ 
ring, wa1meer het gerecht op verwijzing 
verplicht is, nu de hoofdvordering door 
de verenigde kamers van het Hof is ver~ 
nietigd, de hoofdvordering in haar ge~ 
heel in te willigen. (Art!. 1119 en 1120 
Ger.W.) 

25 !ebruari 1993 222 

8. - Belang - R. V.A. - Cassatiebe
roep - Bestreden arrest - Administra
tieve beslissing - Vernietiging - Werk~ 
laze - Uitsluiting - Vervanging. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be~ 
lang, is het middel tot staving van het 
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cassatieberoep van de R.V.A., waarin 
aan het bestreden arrest wordt verweten 
dat het de administratieve beslissing van 
de gewestelijk inspecteur voor de werk
loosheid vernietigt, wanneer enerzijds, 
het bestreden arrest, na die administra
tieve beslissing te hebben vernietigd, de 
werkloze uitsluit uit het recht op werk
loosheidsuitkering, en, anderzijds, het 
middel geen kritiek oefent op die beslis
sing van het arrest dat de vernietigde 
administratieve beslissing vervangt. 

22 maar! 1993 308 

9. - Burgerlijke zaken - Belang -
Middel daellaas. 

De op grand van een bepaald middel 
uitgesproken vernietiging van een 
dictum in een bestreden arrest maakt 
een ander middel, dat kritiek oefent op 
hetzelfde dictum, doelloos. 

26 april 1993 396 

10. - Burgerlijke zaken Belang -
Middel zonder invloed ap de wettigheid 
van de bestreden beslissing. 

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

11 oktober 1993 821 

11. - Burgerlijke zaken Belang -
Beslissing - Aard. 

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

5 november 1993 929 

FEITELIJKE GRONDSLAG. 

NIEUW MIDDEL. 

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

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is 
het middel dat geen betrekking heeft op 
een wettelijke bepaling van openbare or
de of van dwingend recht, en dat gericht 
is tegen een beslissing van de appelrech
ters die conform een beslissing van de 
eerste rechter is en waarop eiser tot cas
satie in hoger beroep geen kritiek heeft 
geoefend. 

4 januari 1993 1 

13. - Burgerlijke zaken - Nieuw mid
del - Beslissing over de eenjarige verja
ring - Middel dat zich op de VJ)'fjarige 
verjaring beroe_pt. 

W anneer het hof van beroep in burger
lijke zaken de tegen een vordering opge
worpen exceptie van de €€njarige verja
ring afwijst, is nieuw en dus niet ontvan
kelijk het cassatiemiddel dat voor de 
eerste maal de schending aanvoert van 
een wetsbepaling waarbij een vijfjarige 
verjaringstermijn wordt bepaald. 

21 januari 1993 88 

14. - Nieuw middel - Burgerlijke za
ken - Middel gegl'ond 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 
raakt, niet aan de feitenrechter is voor
gelegd en waarover deze evenmin op ei
gen initiatief heeft beslist, wanneer de 
feitelijke gegevens die voor de beoorde
ling ervan noodzakelijk zijn, niet blijken 
uit de bestreden beslissing of uit stuk
ken waarop het Hof vermag acht te 
slaan. 

1 februari 1993 137 

15. - Burgel'lijke zaken - Nieuw mid
del - Middel gegrond op wetsbepalingen 
die van openbare OJ'de zijn - Vereiste 
feitelijke gegevens - Geen vaststellin
gen - Gevolg. 

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is 
het middel dat, ook al is het gegrond op 
een wetsbepaling die de openbare orde 
raakt, niet aan de feitenrechter is voor
gelegd en waarover deze evenmin op ei
gen initiatief heeft beslist, wanneer de 
feitelijke gegevens die voor de beoorde
ling ervan noodzakelijk zijn, niet blijken 
uit de bestreden beslissing of uit stuk
ken waarop het Hof vermag acht te 
slaan; dit is met name het geval met het 
middel waarbij schending van art. 85 
E.E.G.-Verdrag voor het eerst voor het 
Hof van Cassatie wordt aangewend. 

11 juni 1993 579 

16. - Burgerlijke zaken - Nieuw mid
del. 

Schending van art. 6.1 E.V.R.M. door
dat het gezag erga omnes van het straf
rechterlijk gewijsde in een later civiel 
geding voor derden bindend wordt ge
acht, kan niet voor het eerst voor het 
Hof van Cassatie worden aangevoerd. 

24 september 1993 754 



-67-

ONDUIDELIJK MIDDEL. 

17. - Burgerlijke zaken - Onduide
lijk middel - Verwee1· - Akte of conclu
sie. 

In burgerlijke zaken is niet ontvanke
lijk, bij gebrek aan nauwkeurigheid, het 
middel dat niet preciseert in welke akte 
of conclusie eiser het in het middel be
doelde niet beantwoorde verweer heeft 
aangevoerd. 

5 november 1993 931 

18. - Burgerlijke zaken - Onduide
lijk middel - Toelichting. 

In burgerlijke zaken vermag de bij 
een middel gegeven toelichting het mid
del zelf niet aan te vullen of het gebrek 
aan nauwkeurigheid te verhelpen. 

5 november 1993 931 

VERBAND MET DE BESTREDEN BESLIS
SING. 

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR 
DE FEITENRECHTER 

VEREISTE VERMELDINGEN. 

19. - Burgerlijke zaken - Verei~te 
vermeldingen - Regels van het gedmg 
- Toepassing in hager beroep - Geen 
beroep op schending van art. 1042 
Ger. W. - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het middel ten be
toge dat het bestreden arrest, in hager 
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. 

13 februari 1993 

TE VOEGEN STUKKEN. 

ALLERLEI. 

185 

20. - Burgerlijke zaken - Allerlei -
Beslissing van de aangewezen rechter in 
overeenstemming met het cassatiearrest 
- Ontvankelijkheid - Begrip. 

De regel volgens welke een cassatie
middel niet ontvankelijk is in zoverre, 
na een cassatiearrest, de beslissing van 
de aangewezen rechter overeenstemt 
met dat arrest, geldt niet als in het cas
satiemiddel wordt aangevoerd dat niet is 
geantwoord op de conclusie van de eiser 
tot cassatie. (Art. 119, tweede lid, Ger.W.) 
(Impliciet.) 

27 september 1993 762 

STRAFZAKEN 
ALGEMEEN. 

21. - Strafzaken - Algemeen - JV!id
del uit niet-beantwoording van de conclu
sie van een burgerlijke partij - Ontvan
kelijkheid. 

Het middel van een partij die tot sta
ving van haar cassatieberoep aanvoert 
dat niet is geantwoord op de conclusie 
van een andere partij, is ontvankelijk 
wanneer de door die conclusie opgewor
pen betwisting hetzelfde belang heeft 
voor het geschil tussen de eerste partij 
en de verweerder. 

26 januari 1993 114 

22. - Strafzaken - Algemeen - Grie
ven aangevoerd in de akte van cassatie
beroep - Ontvankelijkheid. 

In de regel slaat het Hof van Cassatie 
acht op de grieven die eiser in de akte 
van cassatieberoep aanvoert. (Impliciet.) 
(Art. 422 Sv.) 

9 november 1993 938 

23. - Strafzaken - Algemeen - Ont
vankelijkheid - Middel dat het Hof er
toe zou verplichten feitelijke gegevens te 
toetsen. 

Niet ontvankelijk is het middel dat het 
Hof ertoe zou nopen feitelijke gegevens 
te toetsen waarvoor het niet bevoegd is. 

22 december 1993 1106 

BELANG. 

, 24. - Strafzaken - Belang - Hoger 
beroep - Openbaar ministerie - Laat
tijdige betekening - Beslissing - Geen 
verzwaring. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is het middel ten betoge dat het ho
ger beroep van het openbaar ministerie 
laattijdig betekend en daarom niet ont
vankelijk zou zijn, wanneer de appel
rechters door hun uitspraak de toestand 
van de veroordeelde niet verzwaren. 

9 maart 1993 269 

25. - Strafzaken - Belang - Voorlo
pige hechtenis - Inzage van het dossier 
- Raadkamer - Onregelmatigheid -
Hoger beroep - Kamer van inbeschuldi
gingstelling - Inzage van het dossier -
Regelmatig - Gevolg. 

Niet ontvankelijk, bij gemis aan be
lang, is het middel met beroep op sche~
ding van art. 22, derde lid, Wet Voorlopl
ge Hechtenis 1990, betreffende de mede
deling van het dossier aan de verdachte 
en diens raadsman v66r de verschijning 
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voor de raadkamer, wanneer de door die 
wetsbepaling voorgeschreven rechtsvor~ 
men in acht werden genomen voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling die 
uitspraak moest doen over het hager be
roep tegen de beschikking van de raad
kamer waarbij de voorlopige hechtenis 
werd gehandhaafd. (Art. 22, derde lid, 
Wet Voorlopige Hechtenis.) 

20 april 1993 386 
26. - Strafzaken - Belang Straf~ 

vordering - Verschillende misdrijven -
E{m enkele straf - Middel dat op een 
van die misdrijven betrekking heeft -
Straf naar recht verantwoord. 

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

5 mei 1993 434 

27. - Strafzaken - Be lang - Burger
lijke rechtsvordering - Fouten van de 
beklaagde - Schadevergoeding - Ver~ 
oordeling - Bestaan van een van die 
Iauten - Betwisting. 

Wanneer een veroordeling tot vergoe~ 
ding van de schade ten gevolge van een 
ongeval hierop is gegrond dat het onge
val aileen is veroorzaakt door de fouten 
van de beklaagde, is niet ontvankelijk, 
bij gemis aan belang, het middel dat en
kel het bestaan van een van die fouten 
betwist. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

5 mei 1993 434 

28. - Strafzaken - Belang - Burger
lijke rechtsvordering - Wegverkeersre
glement - Voorrang - Regels - Ver
weerder - Ten Jaste gelegd misdrijf. 

Niet ontvankelijk, bij gemis aan be
lang, is het middel ten betoge dat zowel 
eiser als verweerder een maneuver uit~ 
voerden dat de toepassing rechtvaardig~ 
de van voorrangsregels van het wegver
keersreglement, terwijl verweerder niet 
werd vervolgd wegens een overtreding 
van die regels. 

5 mei 1993 434 

29. - Strafzaken - Belang - Bestre
den beslissing gegrond op een voor kri~ 
tiek vatbare grand - Bevoegdheid van 
het Hoi om het beschikkende gedeelte 
door een andere rechtsgrond te verant
woorden. 

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, niet ontvankelijk bij ge~ 
mis aan belang. 

5 mei 1993 439 
30. - Strafzaken - Belang - Burger~ 

lijke rechtsvordering - Cassatieberoep 
van de beklaagde - Middel betreffende 
de aansprakelijkheid van een medebe~ 
ldaagde. 

Niet ontvankelijk, bij gemis aan be~ 
lang, is het cassatiemiddel dat is aange~ 
voerd tot staving van het cassatieberoep 
van een beklaagde en dat betrekking 
heeft op de burgerlijke rechtsvordering 
tegen een medebeklaagde, terwijl voor 
de rechter tussen de medebeklaagde en 
eiser geen geschil aanhangig was, zelfs 
als de aansprakelijkheid wordt verdeeld, 
de eiser gehouden blijft tot vergoeding 
van de gehele schade jegens de burger~ 
lijke partij. 

19 mei 1993 512 

31. - Strafzaken - Belang - Straf 
verantwoord - Straf wegens brandstich
ting in een bewoond pand - Middel dat 
die omstandigheid betwist. 

Niet ontvankelijk, bij gemis aan be~ 
lang, is het cassatiemiddel waarin wordt 
betwist dat de brandstichter moest ver~ 
moeden dat het door hem in brand ge~ 
stoken pand bewoond was, wanneer zelfs 
zonder die omstandigheid de tegen hem 
tegengesproken straf gerechtvaardigd 
zou blijven. (Artt. 510, 511 Sw.) 

15 december 1993 1071 

FEITELIJKE GRONDSLAG. 

32. - Strafzaken - Feitelijke grand
slag - Bestreden beslissing - Onjuiste 
lezing. 

Feitelijke grondslag mist het middel 
dat op een onjuiste lezing van de bestre~ 
den beslissing berust. 

22 december 1993 1104 

33. - Strafzaken - Feitelijke grand~ 
slag - Bestreden beslissing - Onjuiste 
Jezing. 

Feitelijke grondslag mist het middel 
dat op een onjuiste lezing van de bestre
den beslissing berust. 

22 december 1993 1106 

NIEUW MIDDEL. 

34. - Strafzaken - Nieuw middel -
Voorlopige hechtenis - Grief - Rede~ 
lijke termijn - Overschrijding - Middel 
niet voorgelegd aan de feitenrechter -
Gevolg. 
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Niet voor de eerste maal voor het Hof 
kan worden voorgedragen het middel ten 
betoge dat eiser, die als verdachte voor~ 
lopig was gehecht, niet is berecht binnen 
de redelijke termijn bedoeld in art. 5.3 
E.V.R.M. 

16 juni 1993 595 

35. - Strafzaken - Nieuw middel -
Wet betreffende de politie over het weg~ 
verkeer - Alcoholintoxicatie en dron
kenschap - Bioedproef - Vordering tot 
analyse - Ondertekening - Ontvanke
Jijkheid 

Voor het Hof kan niet voor de eerste 
maal worden aangevoerd dat het dossier 
geen ondertekende vordering tot analyse 
van het alcoholgehalte van het bloed
staal bevat. 

21 september 1993 729 
36. - Strafzaken - Nieuw middei -

Middel betreffende de toewijzing van 
een zaak aan een kamer van de correc
tionele rechtbank met slechts een rech
ter of met drie rechters. 

Het middel betreffende de toewijzing 
van een zaak aan een kamer van de cor
rectionele rechtbank met slechts een 
rechter of aan een kamer van dezelfde 
rechtbank met drie rechters kan niet 
voor het eerst voor het Hof van Casstie 
worden voorgedragen. 

17 november 1993 959 

37. - Strafzaken - Nieuw middel -
Middel dat kritiek oefent op de regelma
tigheid van de dagvaarding voor de eer
ste rechter - Middel niet voorgelegd 
aan de appelrechter. 

Niet ontvankelijk is het middel dat kri
tiek oefent op de regelmatigheid van de 
dagvaarding voor de eerste rechter, als 
het niet voor de appelrechter is aange
voerd. 

17 november 1993 959 

ONDUIDELIJK MIDDEL 

38. - Strafzaken - Onduidelijk mid
del - Burgerlijke rechtsvordering - Ge
volg. 

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

5 mei 1993 434 

39. - Strafza.ken - Onduidelijk mid
del - Niet-ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het middel waar
uit wegens de onduidelijkheid ervan, 

niet kan worden opgemaakt waarin de 
aangevoerde onwettigheid bestaat. 

5 mei 1993 439 

40. - Strafzaken - Onduidelijk mid
del - Begrip. 

Niet ontvankelijk, wegens onduidelijk
heid, is het middel dat aan de bestreden 
beslissing verwijt dat het op een conclu
sie niet antwoordt, zonder dat daarbij 
wordt aangegeven op welke vordering, 
weer of exceptie het niet zou hebben ge
antwoord. 

22 december 1993 1104 

VERBAND MET DE BESTREDEN BESLIS
S!NG. 

41. - Strafzaken - Verband met be
streden beslissing - Veroordeling -
Cassatieberoep - Grief m.b.t. de verwij
zingsbeschikking. 

Wanneer een cassatieberoep enkel ge
richt is tegen een veroordeling, is niet 
ontvankelijk het middel dat niet de be
voegdheid van het vonnisgerecht betwist, 
doch de regelmatigheid van de beschik~ 
king van de raadkamer tot verwijzing 
van de verdachte. 

3 maart 1993 246 

42. - Strafzaken Verband met be-
streden beslissing - Middel zonder ver
band met de bestreden beslissing -
Niet-ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het middel dat 
geen betrekking heeft op de bestreden 
beslissing. 

5 mei 1993 439 

43. - Strafzaken Verband met be-
streden beslissing - Hot van assisen -
Voorziening tegen het veroordelend ar
rest - Middel waarin een nietigheid 
wordt aangevoerd m.b.t. het verwijzend 
arrest of de vroegere daden van onder
zoek - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het middel, aange
voerd tot staving van de voorziening die 
enkel is ingesteld tegen het veroordelend 
arrest van het hof van assisen, als in dat 
middel aileen een nietigheid wordt opge
worpen die betrekking heeft op het ver
wijzend arrest of de voorafgaande daden 
van onderzoek. 

1 december 1993 1012 

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR 
FEITENRECHTER. 

VEREISTE VERMELDINGEN. 

TE VOEGEN STUKKEN 
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AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDEL. 

ALLERLEI. 

BELASTINGZAKEN 
ALGEMEEN. 

BELANG. 

FEITELIJKE GRONDSLAG. 

NIEUVV MIDDEL. 

ONDUIDELIJK MIDDEL. 

VERBAND MET DE BESTREDEN BESLIS
SING. 

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR 
FEITENRECHTER. 

VEREISTE VERMELDINGEN. 

44. - Belastingzaken - Vereiste ver
meldingen - Gemeente-, provincie- en 
plaatselijke belastingen - Vermelding 
van de geschonden wetsbepaling. 

Inzake gemeente-, provincie- en plaat
selijke belastingen is niet ontvankelijk 
het middel waarin de geschonden wets
bepaling niet wordt vermeld. (Art. 289, 
eerste lid, W.I.B.) 

7 januari 1993 28 

TE VOEGEN STUKKEN. 

AMBTSHALVE VOORGEDMGEN MIDDEL. 

ALLERLEI. 

ALGEMEEN. 

BELANG. 

TUCHTZAKEN 

45. - Tuchtzaken - Belang - Orde 
van Geneesheren - Verschillende telast
Jeggingen - Eim straf - Middel met be
ti·ekking tot een telastlegging - Ontvan
kelijkheid. 

\Vanneer de raad van beroep van de 
Orde van Geneesheren wegens twee te
kortkomingen aan de beroepsplichten 
een enkele tuchtstraf uitspreekt, zijn de 
cassatiemiddelen die enkel betrekking 
hebben op een van die tekortkomingen 
niet ontvankelijk, daar de straf naar 
recht verantwoord blijft door de schul
digverklaring aan de andere telastleg
ging. 

24 december 1993 1122 

FEITELIJKE GRONDSLAG. 

NIEUW MIDDEL. 

46. - Tuchtzaken - Nieuw middel -
Middel waarin de onpartijdigheid van 
een rechtscollege wordt betwist - Mid-

del betreffende de samenstelling van het 
rechtscollege - Middel dat voor het 
eerst voor het Hof kan worden opgewor
pen. 

Het middel waarin de onpartijdigheid 
van een rechtscollege wegens zijn 
samenstelling wordt betwist kan voor 
het eerst voor het Hof worden opgewor
pen. 

4 februari 1993 143 

47. - Tuchtzaken - Nieuw middel -
Middel waarin de onpartijdigheid van 
een rechtscollege wordt betwist - Mid
del zonder verband met de samenstelling 
van het rechtscollege - Middel dat niet 
voor het eerst voor het Hof kan worden 
opgeroepen. 

Het middel waarin de onpartijdigheid 
van een rechtscollege wordt betwist, kan 
niet voor het eerst voor het Hof worden 
opgeworpen wanneer het geen betrek
king heeft op de samenstelling van dat 
rechtscollege. 

4 februari 1993 143 

48. - Tuchtzaken - Nieuw middel -
Orde van Geneesheren - Raad van be
roep - Onderzoekscommissie aangesteld 
door het bureau van de provinciale raad 
- Aanwezigheid van een lid van de na
tionale raad - Ontvankelijkheid. 

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is 
het niet voor de feitenrechter voorgedra
gen middel ten betoge dat de aanwezig
heid in de door het bureau van de pro
vinciale raad aangewezen onderzoeks
commissie van het lid van de nationale 
raad dat met raadgevende stem aan de 
zittingen van voormeld bureau deel
neemt, de nietigheid van het tuchtonder
zoek tot gevolg heeft. 

10 september 1993 688 

49. - Tuchtzaken - Nieuw middel -
Schending art. 8 E. VR.M 

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is 
het niet voor de feitenrechter voorgedra
gen middel ten betoge dat het meedelen 
door de procureur des Konings aan de 
provinciale raad van de Orde van Ge
neesheren van vonnissen en strafdos
siers ten laste van eiser een schending is 
van art. 8 E.V.R.M. 

19 november 1993 968 

ONDUIDELIJK MIDDEL. 

VERBAND MET DE BESTREDEN BESLIS
SING. 

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR 
FEITENRECHTER. 

VEREISTE VERMELDINGEN. 
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TE VOEGEN STUKKEN. 

ALLERLEI. 

VERKIEZINGSZAKEN 
ALGEMEEN. 

BELANG. 

FEITEL!JKE GRONDSLAG 

NIEUW MIDDEL. 

ONDUIDELIJK MIDDEL. 

VERBAND MET DE BESTREDEN BESLIS
SING. 

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR 
FEITENRECHTER. 

VERE!STE VERMELDINGEN. 

TE VOEGEN STUKKEN. 

ALLERLEI. 

DIENSTPLICHTZAKEN 
ALGEMEEN. 

BELANG. 

FEITELIJKE GRONDSLAG 

NIEUW M!DDEL. 

ONDUIDELIJK MIDDEL. 

VERBAND MET DE BESTREDEN BESLIS~ 
SING. 

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR 
FEITENRECHTER. 

VERE!STE VERMELDINGEN. 

TE VOEGEN STUKKEN. 

ALLERLEI. 

50. - Dienstplichtzaken - Allerlei -
Middel waarin een vraag wordt opgewor~ 
pen als bedoeld in art. 26 Bijzondere Wet 
Arbitragehof - Verplichting voor het 
Hoi van Cassatie om de prejudiciiHe 
vraag te stellen - Vraag zonder verband 
met het geschil. 

De vraag als bedoeld in art. 26 Bijzon~ 
dere Wet Arbitragehof die in een middel 
voor het Hof van Cassatie wordt opge
worpen, maar die geen verband houdt 
met het aangevoerde middel, hoeft niet 
aan het Arbitragehof te worden gesteld. 

6 september 1993 668 

ALLERLEI 
51. - Allerlei - Beslissing van de 

aangewezen rechter die overeenstemt 
met het cassatiearrest. 

Niet ontvankelijk is het middel dat op
komt tegen een arrest dat na cassatie op 
verwijzing is gewezen en dat enkel kri
tiek oefent op de stelling waarop de cas-

satie is gegrond en die door de verwij
zingsrechter is bevestigd. (Art. 1119, 
tweede lid, Ger.W.) 

18 januari 1993 63 

COLLECTIEVE ARBEIDSOVER
EENKOMST 

1. - Algemeen verbindend verklaarde 
C.A.O. - Terugwerkende kracht - Toe
passelijkheid na de beiiindiging van de 
arbeidsovereenkomst - Strafbaarheid 

Wanneer als gevolg van de terugwer
kende kracht van een algemeen verbin
dend verklaarde C.A.O. de verplichting 
van de werkgever tot nakoming van de 
C.A.O. tegenover zijn werknemer pas 
ontstaat nadat de arbeidsovereenkomst 
reeds is bei:Hndigd, is de werkgever niet 
strafbaar wegens inbreuk op de C.A.O. 
(Artt. 32 en 56.1 C.A.O.-wet.) 

4 januari 1993 a 
2. - Binding - Werknemers. 
Een C.A.O. is bindend voor aile werk

nemers van een gebonden werkgever, 
hoewel zij de overeenkomst niet hebben 
ondertekend en oak al hebben zij zich 
ertegen verzet. (Art. 19.4 C.A.O.-wet.) 

1 februari 1993 136 

3. - Brugpensioen - Aanvullend Na
tionaal Paritair Comite voor de bedien
den - Conventioneel brugpensioen -
Voorwaarden - Beoogde bedrijven -
Be grip. 

Art. 2 C.A.O. van 8 dec. 1983, gesloten 
in het Aanvullend Nationaal Paritair Co
mite voor de bedienden, betreffende het 
conventioneel brugpensioen, algemeen 
verbindend verklaard bij K.B. van 19 
april 1984, heeft betrekking op de bedrij
ven die economische moeilijkheden on
dervinden en die derhalve hun perso
neelsbestand zullen moeten verminde
ren, hetzij in het kader van een her
struktureringsprogramma, hetzij bij het 
doorvoeren van een of meerdere afdan
kingen; die bepaling heeft dus geen be
trekking op de bedrijven die al hun per
soneel ontslaan. 

28 april 1993 399 

4. - Hierarchie van de rechtsbronnen 
- Niet algemeen verbindend verklaarde 
CA.O. 

Een niet algemeen verbindend ver
klaarde C.A.O. mag niet afwijken van 
een dwingende wettelijke bepaling. (Artt. 
9.1 en 51, 1, 3 en 5, C.A.O.-wet.) 

6 september 1993 667 
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COMMISSIE 
Commissie~overeenkomst - Algemene 

voorwaarden - Commissionair-expedi
teur - Overdracht van opdracht - Toe
passing van de algemene voorwaarden. 

Wanneer een commissionair-expedi
teur op grand van de hem toevertrouwde 
opdracht en voor rekening van de com
mittent deze opdracht overdraagt aan 
een andere expediteur, die ze aanvaardt, 
treedt de gesubstitueerde expediteur toe 
tot de commissie-overeenkomst en is al
dus gebonden door de algemene voor
waarden overeengekomen tussen de af
zender en de commissionair-expediteur. 
(Art. 1165 B.W.) 

17 september 1993 705 

D 

DADING 
Begrip. 
De darling impliceert een akkoord tus

sen de partijen die beiderzijds toegevin
gen doen, zonder dat de ene evenwel de 
gegrondheid van de aanspraken van de 
andere erkent. (Art. 2044 B.W.) 

31 maar! 1993 344 

DAGVAARDING 
1. - Strafzaken - Vermeldingen -

Datum en plaats van de feiten - Ver
zuim - Geldigheid van de dagvaarding 
- Vereisten. 

Wanneer, volgens de feitelijke beoor
deling van de rechter, de beklaagde aan 
de hand van de vermeldingen van de 
dagvaarding duidelijk het voorwerp van 
de telastlegging kan kennen en hij zijn 
recht van verdediging kan uitoefenen, 
doet het ontbreken in die akte van de 
datum en de plaats van de feiten niets af 
aan de regelmatigheid ervan. (Artt. 145, 
182 Sv.) 

9 juni 1993 572 

2. - Beslagrechter - Verkorting van 
termijn. 

Ten aanzien van vorderingen betref
fende bewarende beslagen en middelen 
tot tenuitvoerlegging, kan de beslagrech
ter in spoedeisende gevallen een be
schikking geven om de termijnen van 
dagvaarding te verkorten. (Artt. 1036 en 
1395 Ger.W.) 

24 september 1993 755 
3. - Burgerlijke zaken Verwijzing 

na cassatie - Aanhangigmaking bij aan
gewezen rechter - Dagvaarding -
Draagwijdte. 

De dagvaarding waardoor de zaak, na 
uitspraak van de vernietiging, bij de aan
gewezen rechter, aanhangig wordt ge
maakt, is geen gedinginleidende akte, 
maar een akte tot hervatting en voortzet
ting van het geding dat was aangevat 
voor de rechter wiens beslissing is ver
nietigd. (Art. 1110, tweede lid, Ger.W.) 

27 september 1993 762 

4. - Onregelmatigheid - Beslissing 
van de rechter - Gevolgtrekking in 
rechte - Nietigheid - Toetsing door het 
Hof. 

Uit de enkele omstandigheid dat een 
dagvaarding aan de B.V.B.A. « Restoran
ge » onder de onjuiste benaming van de 
B.V.B.A. « Le Prince d'Orange » is bete
kend, heeft de rechter niet naar recht 
kunnen afleiden dat die onregelmatig
heid de belangen heeft geschaad van de 
partij die de exceptie aanvoerde; het von
nis dat alleen om die reden beslist dat 
de genoemde dagvaarding onregelmatig 
is, schendt bijgevolg art. 861 Ger.W. 
(Artt. 43, 3o, 702, 860, 861 en 862 Ger.W.) 

30 september 1993 781 

DERDENVERZET 
1. - Ontvankelijkheidsvereisten. 
Ieder die niet behoorlijk is opgeroepen 

of niet in de zaak is tussengekomen, 
kan, onder voorbehoud van het bepaalde 
in art. 1122, 1o tot 4o, Ger.W., derdenver
zet doen tegen de beslissing die gewezen 
is door een burgerlijk gerecht en zijn 
rechten kan benadelen. 

1 maar! 1993 238 

2. - Ontvankelijkheid Z.I V.-verze-
kering - Ziektekostenverzekering -
Nog niet gedekte persoon - Terugvorde
ring van bet onverschuldigd betaalde -
Vonnis tot afwijzing van de vordering 
van de verzekeringsinstelling - Derden
verzet van het R.IZ.L V. 
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Het R.I.Z.I.V. kan derdenverzet doen 
tegen het vonnis dat de vordering afwijst 
van de verzekeringsinstelling tot terug
betaling van de prestaties van genees
kundige verzorging die ten onrecht wa
ren verleend aan een nog niet gedekte 
persoon, wanneer die vordering volgt op 
een bevinding waarvan de dienst voor 
administratieve controle kennis gegeven 
heeft bij het vervullen van zijn opdracht. 
(Art. 1122, eerste lid, Ger.W.; artt. 10, 91, 
94, 95 en 99 Z.I.V.-wet.) 

1 maart 1993 238 

3. - Faillissement Handelsonder-
zoek - Ambtshalve faillietverklaring -
Derdenverzet van de gefailleerde -
Rechten van de Mens - E. V:R.M -
Art. 6.1 - Onpartijdige rechterlijke in
stantie - Begrip. 

Uit de enkele omstandigheid dat de 
zaak, wegens derdenverzet van de gefail
leerde tegen het vonnis van ambtshalve 
faillietverklaring, moet worden onder
zocht door de magistraat die het han
delsonderzoek heeft verricht en door het 
gerecht dat ambtshalve uitspraak heeft 
gedaan en dat door diezelfde magistraat 
wordt voorgezeten, valt niet af te leiden 
dat de rechterlijke instantie niet onpar
tijdig zou zijn. (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

1 april 1993 350 

DESKUNDIGENONDERZOEK 
1. - Wraking - Termijn - Gevolg. 
De in art. 970, tweede lid, Ger.W. be

paalde termijn voor indienen van een 
verzoekschrift tot wraking van een des
kundige is niet voorgeschreven op straf
fe van verval. 

17 september 1993 713 

2. - Wraking - Redenen - Beoorde
ling door de rechter. 

Wanneer aan de in art. 828. Ger.W. be
paalde redenen van wraking van een 
deskundige is voldaan, vermag de rech
ter de wraking niet te weigeren op de 
enkele grond dat die deskundige de eni
ge is die hem zou kunnen inlichten. 

17 september 1993 713 

DIEFSTAL EN AFPERSING 
Doodslag, gepleegd om diefstal te ver

gemakkelijken of om de straffeloosheid 
ervan te verzekeren - Diefstal -

Hoofdfeit - Doodslag - Verzwarende 
omstandigheid. 

Doodslag, gepleegd om diefstal te ver
gemakkelijken of om de straffeloosheid 
ervan te verzekeren, is een reEHe verzwa
rende omstandigheid van het hoofdfeit 
« diefstal », waarmee als zodanig t.a.v. al
len die aan de diefstal hebben deelgeno~ 
men, rekening moet worden gehouden, 
zelfs als hun rechtstreekse en persoonlij
ke deelneming aan de doodslag niet is 
bewezen en zij deze niet hebben gewild. 
(Art. 475 Sw.) 

6 januari 1993 16 

DIENSTPLICHT 
ALGEMEEN 

UITSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST OP 
MORELE GROND 

VRIJSTELLING EN VOORLOPIGE AFY,.EU-
RING OP LICHAMELIJKE GROND 

MILITIERECHTSCOLLEGES 

Algemeen. 
Samenstelling, bevoegdheid, rechtsple-

gingen. 
Allerlei. 
GEWETENSBEZWAARDE 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 

UITSTEL 
EN VRIJLATING VAN DIENST 

OP MORELE GROND 
1. - Uitstel en vrijlating van dienst op 

morele grand - Vi:ijlating - Draagwijd
te - Militaire verplichtingen. 

De dienstplichtige die in vredestijd 
van dienst is vrijgelaten, behoudt militai
re verplichtingen; zijn aanvraag om vrij
stelling of voorlopige afkeuring op licha
melijke grond is niet van belang ontbloot 
en de herkeuringsraad doet uitspraak 
over de lichamelijke geschiktheid van de 
dienstplichtige, ongeacht of er een aan
vraag tot vrijlating op morele grand is 
ingediend. {Artt. 12, § 1, en 39 Dienst
plichtwet.) 

14 juni 1993 584 

2. - Uitstel en vrijlating van dienst op 
marele grand - Ingeschrevene - Wer
kelijke en gewane verblijfplaats buiten 
Europa - Uitstel - Art. 6 Gw. - Art. 
Obis Gw. - Overeenstemming. 

Art. 118, § 2, Dienstplichtwetten, dat in 
die wetten is ingevoegd bij art. 34 wet 
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van 16 juni 1987, schendt de artt. 6 en 
6bis Gw., in zoverre het geen rekening 
houdt met de situatie van de ingeschre
venen die werkelijk en gewoonlijk bui
ten Europa ve:rblijf houdend, ten minste 
een uitstel hebben gevraagd op grand 
van art. 10, § 1, 8°, Dienstplichtwetten, 
zoals dat luidde v66r de wet van 16 juni 
1987. (Artt. 6 en Bbis Gw.; art. 118, § 2, 
Dienstplichtwetten.) 

27 september 1993 765 

VRIJSTELLING 
EN VOORLOPIGE AFKEURING 

OP LICHAMELIJKE GROND 
3, - Vrijstelling en voorlopige afkeu

ring op lichamelijlce grand - Belang -
Uitstel en vrijlating van dienst op morele 
grand - Vrijlating - Aanvraag. 

De dienstplichtige die in vredestijd 
van dienst is vrijgelaten, behoudt militai
re verplichtingen; zijn aanvraag om vrij
stelling of voorlopige afkeuring op licha
melijke grond is niet van belang ontbloot 
en de herkeurlngsraad doet uitspraak 
over de lichamelijke geschiktheid van de 
dienstplichtige, ongeacht of er een aan
vraag tot vrijlating op morele grand is 
ingediend. (Artt. 12, § 1, en 39 Dienst
plichtwet.) 

14 juni 1993 58·1 

4. - Vrijsielling en voorlopige afkeu
l'ing op lichamelijke grand - Recht van 
verdediging -- Art. 43 Dienstplichtwet. 

De herkeuringsraad, als rechtscollege 
waarvan de beslissingen vatbaar zijn 
voor voorziening in cassatie, is er niet 
toe gehouden bet Arbitragehof te verzoe
ken om uitspraak te doen over de schen
ding door een wet van de artt. 6 en 6bis 
Gw. wanneer het meent dat het ant
woord op die vraag niet onontbeerlijk is 
om uitspraak te doen over een aanvraag 
om vrijlating op lichamelijke grond als 
bedoeld in art. 39, 1o, Dienstplichtwet. 
(Art. 26, § 2, derde lid, 2°, Bijzondere Wet 
Arbitragehof.) 

6 september 1993 668 

MlLITIERECHTSCOLLEGES 
ALGEMEEN. 

SAMENSTELLING, 
RECHTSPLEGINGEN. 

BEVOEGDHEID, 

5. - MiliUerechtscolleges - Samen
stelling - Bevoegdheid - Rechtspfe<rin~ 
gen - Voorziening in cassatie - Be;Jis-

singen vatbaar voor cassatieberoep -
Herkeuringsraad - Beslissing - Inob
servatiestelling van eiser. 

Cassatieberoep tegen een beslissing 
v-:aarbij de herkeuringsraad, met toepas
smg van art. 45, § 1, van de Dienstplicht
wet, de inobservatiestelling van eiser ge
last, is slechts ontvankelijk nadat de 
herkeuringsraad over de dienstgeschikt
heid van de dienstplichtige uitspraak 
beeft gedaan. (Art. 1077 Ger.W.) 

29 maart 1993 335 

6. - Militierechtscalleges - Samen
stelling, bevoegdheid, rechtsplegingen -
Bevoegdheid - Herkeuringsraad - Vrij
stelling en voorlopige afkeuring op Jicha~ 
melijke grand - Aanvraag - Uitstel en 
VJijlating van dienst op morele grand -
Vrijlating - Aanvraag - Gevolg. 

De dienstplichtige die in vredestijd 
van dienst is vrijgelaten, behoudt militai
re verplichtingen; zijn aanvraag om vrij
stelling of voarlopige afkeuring op licha
melijke grand is niet van belang ontbloot 
en de herkeuringsraad doet uitspraak 
over de lichamelijke geschiktheid van de 
dienstplichtige, ongeacht of er een aanw 
vraag tot vrijlating op morele grand is 
ingediend. (Artt. 12, § 1, en 39 Dienst
plichtwet.) 

14 juni 1993 584 

7. - Militiel'echtscollege - Rechtsple
ging - Herkeuringsraad - Verplichting 
om prejudiciiile vraag te stellen. 

De herkeuringsraad, als rechtscollege 
waarvan de beslissingen vatbaar zijn 
vaor voorziening in cassatie, is er niet 
toe gehouden het Arbitragehof te verzaew 
ken om uitspraak te doen over de schen
ding door een wet van de artt. 6 en 6bis 
Gw. wanneer het meent dat het ant
waord op die vraag niet onontbeerlijk is 
om uitspraak te doen over een aanvraag 
om vrijlating op lichamelijke grand als 
bedoeld in art. 39, to, Dienstplichtwet. 
(Art. 26, § 2, derde lid, 2o, Bijzondere Wet 
Arbitragehof.) 

6 september 1993 668 

8. - Militierechtscalleges Samen-
stelling, bevoegdheid, rechtsplegingen -
Bevoegdheid - Herkeuringsraad - Zit
tijd - Verlenging - Bekendmaking. 

Bij ontstentenis van bekendmaking 
van een ministerieel besluit, waarbij de 
gewone zittijden van de Herkeurings
raad worden verlengd, is de Herkeu
ringsraad niet bevoegd om kennis te ne
men van een aanvraag tot vrijstelling en 
voorlopige aikeuring op lichamelijke 
grand en een beslissing te treffen waarin 
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niet wordt vermeld tot wanneer de zittijd 
is verlengd. (Art. 40 Dienstplichtv.retten 
en art. 5 M.B. 30 juli 1978.) 

8 november 1993 931 

9. - Mih'tierecht<;colleges Samen-
stelling, bevoegdl1eid, rechtsplegingen -
Rechtsplegingen - Cassatiebel'Oep -
Te1wijnen van cassatieberoep en beteke
ning - Begrip - Dienstplichtige. 

De op straffe van nietigheid voorge
schreven termijn van dertig dagen waar
binnen de dienstplichtige zijn cassatiebe
roep aan de griffie van het Hof van 
Cassatie moet zenden, gaat in nadat de 
dienstplichtige van de bestreden beslis
sing kennis heeft gekregen en niet zodra 
de bestreden beslisslng hem, zij het gel
dig maar zonder dat hij kennis ervan 
heeft genomen, ter kennis is gebracht. 
(Artt. 51, §§ 2 en 4, en 102, § 3, Dienst
plichtwet.) (lmpliciet.) 

15 november 1993 949 

VORM VAN DE BESLISSINGEN. 

10. - Militierechtscolleges - Vorm 
van de besh'ssingen - Gronden - Her
Jceuringsraad - Verschijning na inobser
vatiestelling - Deskundigenverslag -
Betwisting - Geen conclusie - Rede
nen. 

Wanneer een door de herkeuringsraad 
in observatie gestelde dienstplichtige, na 
neerlegging van het deskundigenverslag, 
voor die raad verschijnt, en geen conclu
sie heeft genomen waarin hij dat verslag 
betwist, is de beslissing van de herkeu
ringsraad tot verwerping van de aan
vraag regelmatig met redenen omkleed 
als daarin wordt gezegd dat de dienst
plichtige niet lijdt aan de vermelde aan
doeningen. (Art. 48 Dienstplichtwet.) 

28 juni 1993 642 

ALLERLEI. 

GEWETENSBEZWAARDE 
11. - Gewetensbezwaarde - Tekort~ 

koming aan opgelegde verplichtingen en 
diensten.ZA Niet naar recht verant
woord is de veroordeling van een gewe
tensbezwaarde wegens overtreding van 
art. 31 wet 20 feb. 1980, wanneer niet 
wordt aangetoond dat hij daadwerkelijk 
is tekortgekomen aan de verplichtingen 
en diensten die hem als gev~o·etensbe
zwaarde waren opgelegd. 

2 november 1993 912 

ALLERLE! 

DIEREN 
1. - Verhandelen van dieren waaraan 

hormonale of anti-hormonale stoffen wa
ren toegediend - Bewijs. 

Nu de wet van 15 juli 1985 betreffende 
het gebruik bij dieren van stoffen met 
hormonale of anti-hormonale werking 
geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 
kan de rechter uit alle hem regelmatig 
overgelegde gegevens waarover de partij
en tegenspraak hebben kunnen voeren, 
afleiden dat dieren waaraan hormonale 
of anti-hormonale stoffen waren toege
diend, werden verhandeld. 

5 oktober 1993 802 

2. - Geneesmiddelen voor diergenees
kundig gebruik - Gelijkwaardige thera~ 
peutische werking - Begrip. 

Geneesmiddelen voor diergeneeskun
dig gebruik kunnen een gelijkwaardige 
therapeutische werking hebben in de zin 
van art. 48bis, lo, van het ICB. van 6 juni 
1960, als gewijzigd bij K.B. van 29 jan. 
1987, ook al hebben ze nevenwerkingen 
die verschillen. 

16 november 1993 950 

3. - Geneesmiddelen voor diergenees
kundig gebruik - Registrering - Aile~ 
vering - Dierenarts - Voorschrift. 

Onder het stelsel van art. 48bis van 
het K.B. van 6 juni 1960, als gewijzigd 
bij K.B. van 29 jan. 1987, mag een niet 
geregistreerd geneesmiddel voor dierge~ 
neeskundig gebruik door de officiana
apotheker slechts op een ten name van 
de eigenaar of houder van de dieren op
gemaakt voorschrift van de dierenarts 
ter hand gesteld worden, hetgeen elke 
andere afgifte dan een rechtstreekse ten 
behoeve van eigenaars of houders van 
dieren uitsluit. 

16 november 1993 950 

DIERENARTS 
1. - Geneesmiddelen voo1· diergenees

kundig gebruik - Gelijkwaardige thera
peutische werking - Begrip. 

Geneesmiddelen voor diergenee.skun
dig gebruik kunnen een gelijkwaardige 
therapeutische werking hebben in de zin 
van art. 48bis, 1°, van het K.B. van 6 juni 
1960, als gewijzigd bij K.B. van 29 jan. 
1987, ook al hebben ze nevenwerkingen 
die verschillen. 

16 november 1993 950 
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2. - Geneesmiddelen voor diergenees
kundig gebruik - Registrering - Afle
vering - Voorschrift. 

Onder het stelsel van art. 48bis van 
het K.B. van 6 juni 1960, als gewijzigd 
bij K.B. van 29 jan. 1987, mag een niet 
geregistreerd geneesmiddel voor dierge
neeskundig gebruik door de officiana
apotheker slechts op een ten name van 
de eigenaar of houder van de dieren op
gemaakt voorschrift van de dierenarts 
ter hand gesteld worden, hetgeen elke 
andere afgifte dan een rechtstreekse ten 
behoeve van eigenaars of houders van 
dieren uitsluit. 

16 november 1993 950 

DOUANE EN ACCIJNZEN 
1. - Douane - Douaneambtenaar 

Onderzoek - Inkomstenbelastinge11 
Tekenen en indiciiin van gegoedheid 
Bevoegdheid - Perken. 

Een ambtenaar van de administratie 
van douane en accijnzen, die regelmatig 
belast is met een controle of een onder
zoek in verband met de toepassing van 
de douanewetgeving, is aileen naar aan
leiding van een dergelijke controle ge
machtigd om, met de onderzoeksmidde
len eigen aan de douanewetgeving, in
lichtingen in te zamelen die dienstig zijn 
voor een juiste heffing van de door de 
gecontroleerde persoon verschuldigde di
recte belastingen; buiten het geval dat 
enig vermoeden bestaat dat goederen 
worden vervoerd, heeft hij aldus niet het 
recht een voertuig te controleren en per
sonen aan den lijve te onderzoeken uit
sluitend om nuttige inlichtingen in te 
winnen voor de heffing van directe be
lastingen. (Art. 182, § 1, en art. 210, § 3, 
A.W.D.A. en 242 W.I.B.; art. 335, W.I.B./ 
92). 

23 april1993 393 

2. - Douane Douaneambtenaar 
Onderzoek - Inkomstenbelastingen -
Bevoegdheid - Perken. 

Een ambtenaar van de administratie 
van douane en accijnzen, die regelmatig 
belast is met een controle of een onder
zoek in verband met de toepassing van 
de douanewetgeving, is gemachtigd om, 
naar aanleiding van een dergelijke con
trole, met de onderzoeksmiddelen eigen 
aan de douanewetgeving inlichtingen in 
te zamelen die dienstig zijn voor een 
juiste heffing van de door de gecontro
leerde persoon verschuldigd directe be
lastingen. 

28 mei 1993 533 

3. - Douane - Douaneambtenaar -
Onderzoek - Kennisgeving aan het be
stuur der directe belastingen - Vereiste. 

De ambtenaar van de administratie 
van douane en accijnzen die, naar aan
leiding van een controle of een onder
zoek in verband met de toepassing van 
de douanewetgeving, inlichtingen heeft 
ingezameld die dienstig zijn voor een 
juiste heffing van de door de gecontro
leerde persoon verschuldigde directe be
lastingen, mag de aldus ingezamelde in
lichtingen uit eigen beweging kennis 
geven aan het bestuur der directe belas
tingen. 

28 mei 1993 533 

4. - Slijterijen van gegiste dranken -
Openingsbelasting - Niet-betaling -
Misdrijf - Voltooiing. 

Niet-betaling van de verschuldigde 
openingsbelasting inzake slijterijen van 
gegiste dranken is strafbaar zo die beta
ling gebeurt bij de aangifte die ten min
ste vijftien dagen voor het begin van het 
bedrijf moet worden ingediend. (Artt. 23, 
28 en 35, § 2, 3°, K.B. 3 april 1953). 

28 september 1993 768 

5. - Slijterijen van gegiste dranken -
Vergunningsrecht - Overtreding - Ver
jaring van de strafvordering - Burger
Jijke rechtsvordering - Ontdoken rech
ten - Verjaring. 

De rechtsvordering tot terugbetaling 
van de ontdoken rechten inzake douane 
en accijnzen verjaart door verloop van 
dertig jaar, zodat de verjaring van de 
strafvordering voor de overtredingen van 
K.B. 3 april 1953 inzake de slijterijen 
van gegiste dranken en van de wet van 
28 dec. 1983 betreffende het verstrekken 
van sterke drank en betreffende het ver
gunningsrecht niet de verjaring van die 
burgerlijke rechtsvordering tot gevolg 
heeft. (Art. 283 gecoOrdineerde wetten 
van 18 juli 1977.) 

28 september 1993 768 

DWANGSOM 
1. - Strafzaken - Burgerlijke partij 

- Stedebouw - Herstel van plaats in de 
vorige staat. 

Wanneer de strafrechter inzake stede
bouw op vordering van een burgerlijke 
partij beveelt de plaats in de vorige staat 
te herstellen, kan hij daaraan een aan 
die burgerlijke partij toekomende 
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dwangsom verbinden. (Artt. 65, § 1, Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, 
1385bis Ger.W.) 

20 april 1993 376 

2. - Bedrag - Bevoegdheid van de 
rechter. 

De rechter kan, op vordering van een 
partij, de wederpartij veroordelen tot be~ 
taling van een hogere dwangsom dan het 
door de partij gevraagde bedrag. (Art. 1, 
eerste lid, Dwangsomwet; art. 1385bis, 
Ger.W.) 

22 april 1993 388 

3. - Stedebouw - Herstel van plaats 
in de vorige staat - Strafzaken - Bur~ 
gerlijke partij - Bedrag - Bevoegdheid 
van de rechter. 

Wanneer de strafrechter inzake stede~ 
bouw op vordering van een burgerlijke 
partij beveelt de plaats in de vorige staat 
te herstellen, kan hij daaraan een aan 
die burgerlijke partij toekomende 
dwangsom verbinden waarvan het be
drag hager is dan het door die burger
Jijke partij gevraagde. (Art. 65, § 1, Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw; art. 
1, eerste lid, Dwangsomwet; art. 1385bis 
Ger.W.) 

21 september 1993 724 

E 

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED 

ALGEMEEN 

GRONDEN 

ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE 

Algemeen. 
Echtscheiding op grand van bepaalde fei~ 

ten. 
Echtscheiding door onderlinge toestem~ 

ming. 
Verandering van feitelijke scheiding 

(van een zekere duur}. 
Voorlopige maatregelen. 
Aller lei. 

GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN 

Algemeen. 
T.a.v. de echtgenoten. 
T.a.v. de kinderen. 
Allerlei. 

GEVOLGEN T.A.V. DE GOEDEREN 

BIJZONDERE REGELS OVER SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 

GRONDEN 

ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE 
ALGEMEEN. 

ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BE· 
PAALDE FElTEN. 

1. - Echtscheidingsprocedure - Echt
scheiding op grand van bepaalde feiten 
- Hoger beroep tegen een vonnis waar
bij echtscheiding wordt toegestaan -
Terkennisbrenging van het hager beroep 
- Termijn - Verstrijking - Verval van 
het hager beroep. 

Wanneer een termijn op straffe van 
verval is voorgeschreven, zoals de ter~ 
mijn waarbinnen het hager beroep tegen 
een echtscheidingsvonnis, ter kennis van 
de griffie moet worden gebracht, client 
het verval zelfs ambtshalve door de rech
ter te worden uitgesproken, zonder dat 
hij behoeft na te gaan of de verweerder 
door de onregelmatigheid was benadeeld. 
(Artt. 862 en 1273 (oud) Ger.W.) 

29 april 1992 417 

2. - Echtscheidingsprocedure - Echt
scheiding op grand van bepaalde feiten 
- Overspel - Vaststelling - Gerechts~ 
deurwaarder - Vervanging - Gevolg. 

De voor het vaststellen van overspel 
aangestelde gerechtsdeurwaarder kan 
zich Iaten vervangen onder de voorwaar~ 
den van art. 524 Ger.W., waarin overi~ 
gens niet op straffe van nietigheid van 
de vaststelling de verplichting is opge~ 
legd om in die vaststelling te vermelden 
dat aan die voorwaarden is voldaan. 
(Art. 524, oud, en 1016bis Ger.W.) 

29 april 1993 420 

3. - Echtscheidingsprocedure - Bcht~ 
scheiding op grand van bepaalde feiten 
- Overspel - Vaststelling - ldentifica~ 
tie - Bijstand van de politie. 

Een vaststelling van overspel is niet 
nietig omdat de door de gerechtsdeur-
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waarder gevorderde politie onmiddellijk 
na de vaststelling, op de openbare weg 
een persoon heeft geldentificeerd die 
had geweigerd haar identiteit aan de ge~ 
rechtsdeurwaarder kenbaar te maken. 
(Art. 8 E.V.R.M.; art. 1016bis Ger.W.; art. 
1 K.B. van 29 juli 1985.) 

29 april 1993 420 

ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE 
TOESTEMMING. 

4. - Echtscheidingsprocedure - Echt-~ 
scheiding door onderlinge t-oestemming 
- Voorafgaande overeenkomst van de 
echtgenolen - Bepaling van de bijdrage 
in onderhoud en opvoeding van de kinde
ren - Wijziging. 

Bij echtscheiding door onderlinge toe~ 
stemming verbindt de tussen de echtge~ 
noten gesloten voorafgaande overeen~ 
komst over hun respectieve bijdrage in 
het onderhoud en de opvoeding van de 
kinderen de ouders jegens elkaar; die 
overeenkomst kan niet worden gewijzigd 
tenzij vaststaat dat een van de ouders, 
gelet op zijn inkomen en op die bijdrage, 
in de onmogelijkheid verkeert om te zor~ 
gen voor het nodige levensonderhoud en 
de vereiste opvoeding van het kind dat 
hij onder zijn bewaring heeft. 

24 september 1993 758 

VERANDERING VAN FEITELIJKE SCHEI~ 
DING (VAN EEN ZEKERE DUUR). 

5. - Echtscheidingsprocedure - Ver~ 
andering van feitelijke scheiding -
Sclmldige echtgenoot - Bewijs - Aan
vang van de feitelijke scheiding. 

De rechter die een partij, die de echt
scheiding met toepassing van art. 232, 
eerste lid, B.W. verkregen heeft, toelaat 
te bewijzen dat de andere partij reeds 
voor het bij vonnis vastgestelde tijdstip 
van de aanvang van de feitelijke schei~ 
ding de echtelijke waning heeft verlaten, 
schendt noch voornoemde wetsbepaling, 
noch art. 306 B.W. 

16 april 1993 372 

VOORLOPIGE MAATREGELEN. 

ALLERLEI. 

GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN 
ALGEMEEN. 

T.A.V. DE ECHTGENOTEN. 

T.A.V. DE KINDEREN. 

ALLERLEI. 

GEVOLGEN T.A.V. DE GOEDEREN 

BIJZONDERE REGELS 
OVER SCHEIDING 

VAN TAFEL EN BED 

ALLERLEI 

EED 
Parlementaire onderzoekscommissie 

- Verklaring onder ede - Gelding in 
rechte. 

Een voor een parlementaire onder
zoekscommissie onder ede afgelegde ver
ldaring kan niet in rechte worden inge~ 
roepen tegen degene die ze heeft afge
legd; zij geldt slechts als inlichting en 
kan door hem vrij worden teruggeno~ 
men. (Art. 9 wet 3 mei 1880.) 

6 mei 1993 455 

ENERGIE 

Elektrische energie - Wet van 10 
maart 1925 - Toepasselijkheid - Tele
distributiedienst. 

De wet van 10 maart 1925 op de elek
triciteitsvoorziening is niet toepasselijk 
op de teledistributienetten. 

8 oktober 1993 815 

ERFDiENSTBAARHEID 

Conven tionele erfdienstbaarheid van 
overgang - Titel - Verbindende kracht 
- Miskenning. 

De verbindende kracht van de titel 
van vestiging van een conventionele erf
dienstbaarheid van overgang wordt mis
kend indien de erfdienstbaarheid zonder 
toestemming van de eigenaar van het lij~ 
dend erf wordt uitgebreid ten voordele 
van een ander erf van de eigenaar van 
het heersend erf. (Art. 702 B.W.) 

26 maar! 1993 330 

ERFENISSEN 
l!.. - OverspeJjg kind - Cassatiemid

del -- Onverenigbaarheid van art. 756 
(oud} B. W. met artt. 6 en 6bis Gw. -
Prejudiciiile vraag - Arbitragehof. 

Indien in een cassatiemiddel wordt 
aangevoerd dat het oude art. 756 B.W., 
gelet op art. 107 wet van 31 maart 198'/, 
onverenigbaar is met de artt. 6 en 6bis 
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Gw. wat de erfenisrechten van een over~ 
spelig kind betreft, stelt het Hof een pre~ 
judiciEHe vraag aan het Arbitragehof. 

18 februari 1993 207 

2. - Natuurlijk kind - Erfrechten 
van de naaste verwanten - Art. 756 
B.W: (oud} 

Art. 756 B.W. (oud) dat, krachtens art. 
107 wet van 31 maart 1987, toepasselijk 
is op de nalatenschappen die zijn openD 
gevallen voordat die nieuwe wet van 
kracht werd, is strijdig met de artt. 8.1 
en 14 E.V.R.M., in zoverre het van toe
passing is op sedert 13 juni 1979 openge
vallen nalatenschappen, zodat bij overlij
den van een natuurlijk kind na voorrnel
de datum zijn naaste verwanten niet 
meer uit diens nalatenschap kunnen 
worden uitgesloten). 

21 oktober 1993 859 

3. - Verborgen houden van nalaten
schap - Heier - Overlijden - Erfge
naam van de heler - Gevolg van het 
verborgen houden. 

De bij plaatsvervulling geroepen erfge
naam erft uit eigen hoofde en staat dus 
niet in voor de gevolgen van het verbor
gen houden van de nalatenschap waar
aan de vertegenwoordigde persoon zich 
schuldig zou hebben gemaakt; degene 
wiens rechtsvoorganger nag in leven was 
bij het openvallen van de litigieuze nala
tenschap komt, daarentegen, niet tot die 
nalatenschap bij plaatsvervulling en hij 
heeft derhalve geen andere rechten dan 
die welke hij van zijn rechtsvoorganger 
heeft verkregen. (Artt. 739 tot 744 en 792 
B.W.) 

9 december 1993 1038 

4. - Verborgen houden van nalaten
schap - Heier - Overlijden - Erfge
naam van de heler - Plaatsvervulling -
Gevolg. 

De bij plaatsvervulling geroepen erfge
naam erft uit eigen hoofde en staat dus 
niet in voor de gevolgen van het verbor
gen houden van de nalatenschap waar
aan de vertegenwoordigde persoon zich 
schuldig zou hebben gemaakt; degene 
wiens rechtsvoorganger nag in !even was 
bij het openvallen van de litigieuze nala
tenschap komt, daarentegen, niet tot die 
nalatenschap bij plaatsvervulling en hij 
heeft derhalve geen andere rechten dan 
die welke hij van zijn rechtsvoorganger 
heeft verkregen. (Artt. 739 tot 744 en 792 
B.W.) 

9 december 1993 1038 

5. - Verborgen houden van nalaten
schap - Hoofdelijkheid. 

Een gemeenschappelijke fout, d.w.z. 
een fout waardoor meerdere personen 
bijdragen tot het ontstaan van een scha
deverwekkend feit, geeft aanleiding tot 
hoofdelijke aansprakelijkheid; dit is met 
name het geval bij een gemeenschappe
lijke fout die wordt begaan om de nala
tenschap verborgen te houden. (Artt. 792 
en 1202 B.W.) 

9 december 1993 1038 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 

PREJUDICIELE GESCHILLEN 

VERDRAGSBEPALINGEN 
Algemeen. 
Beginsels. 
Grondslagen. 
Beleid. 
!nstellingen. 
Allerlei. 
ALLERLEI 

ALGEMEEN 

PREJUDICIELE GESCHILLEN 
1. - Prejudiciiile geschillen - Wtleg

ging van het Verdrag of van een hande
ling van de instellingen van de Gemeen
schap - Bij het Hoi van Cassatie 
aanhangige zaak - Vraag om uitlegging 
- Geval waarin het Hot van Cassatie 
niet verplicht is om zich prejudicieel tot 
het Hoi van Justitie van de Europese Ge
meenschappen te wenden. 

Wanneer een vraag om uitlegging van 
het E.E.G.-Verdrag of van een handeling 
van de instellingen van de Gemeenschap 
dezelfde is als waarover het Hof van Jus
titie van de Europese Gemeenschappen 
o.m. reeds een uitleggingsbeslissing 
heeft gewezen, behoeven de nationale 
rechterlijke instanties, waarvan de be
slissingen volgens het nationale recht 
niet vatbaar zijn voor hoger beroep, zich 
niet opnieuw, bij wege van een prejudi
cHHe vraag, voor uitlegging tot het Hof te 
wenden, op voorwaarde echter dat zij 
zich bij die uitleggingsbeslissing aanslui
ten. (Art. 177 E.E.G.-Verdrag.) (Impliciet.) 

1 december 1993 1007 

2. - Prejudicii:Jle geschillen - Hoi van 
Justitie van de Europese Gemeenschap
pen - Nationale rechterlijke instanties 
- Onderscheiden bevoegdheden. 
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Wanneer het Hof van J ustitie van de 
Europese Gemeenschappen naar aanlei~ 
ding van een geschil voor een nationale 
rechterlijke instantie een uitlegging 
geeft van het Verdrag, beperkt het zich 
ertoe de betekening van de normen van 
het gemeenschapsrecht af te leiden uit 
de letter en de geest van dat Verdrag, 
terwijl de toepassing op het onderhavige 
geval van de aldus uitgelegde normen 
aan de nationale rechter wordt overgela
ten. 

1 december 1993 1007. 

VERDRAGSBEPAL!NGEN 
3. - Verdragsbepalingen - Algemeen 

- E.E.G.~Verordening 3821/85 - Over
tredingen - Bestraffing - Toepasse
lijlre wetsbepalingen. 

De overtredingen van de E.E.G.-veror
dening nr. 3821/85 van 20 dec. 1985 be
treffende het controleapparaat in het 
wegvervoer zijn strafbaar gesteld met de 
straffen bepaald in art. 2, § 1, van de wet 
van 18 feb. 1969 betreffende de maatre
gelen ter uitvoering van de internatio
nale verdragen en akten inzake vervoer 
over de weg, de spoorweg of de water
weg, krachtens het K.B. 13 juli 1984, zo
als gewijzigd bij K.B. 10 nov. 1987 hou
dende uitvoering van voormelde verorde
ning, 

16 !ebruari 1993 195 

ALGEMEEN. 

BEGINSELS. 

4. - Verdragsbepalingen - Beginsels 
- Kwantitatieve beperkingen - Evenre
digheidsbeginsel - Begrip. 

Het evenredigheidsbeginsel wordt niet 
miskend, wanneer de belemmeringen die 
de nationale wettelijke regeling kan ver
oorzaken voor het intracommunautaire 
verkeer niet beperkender zijn dan in het 
kader van een dergelijke regeling is be
oogd, wat ter beoordeling staat van de 
nationale rechter. 

1 december 1993 1007 

GRONDSLAGEN. 

BELEID. 

INSTELLINGEN. 

ALLERLEI. 

5. - Verdragsbepalingen - Allerlei -
Vervoer - Wegvervoer - Verordening 
(E.E.G.) nr. 3821/85 - Controleapparaat 
- Tachograaf - Gebruik - Afwijking. 

De voertuigen die uitsluitend worden 
gebruikt voor binnenlands vervoer van 

materieel of uitrusting die de bestuurder 
beroepshalve gebruikt. binnen een straal 
van 50 km rand hun gebruikelijke stand~ 
plaats, hoeven niet met een tachograaf 
te worden uitgerust, op voorwaarde dat 
dit vervoer niet de hoofdactiviteit van de 
bestuurder is; die afwijking is niet on~ 
derworpen aan een individuele vergun
ning. (Art. 13, g, verordening (E.E.G.) 
3820/85 van 20 dec. 1985; art!. 15.2 en 
15.5 verordening (E.E.G.) 3821/85 van 20 
dec. 1985; bijlage 1, B, 8, K.B. van 13 juli 
1984; art. 4 K.B. van 10 nov. 1987.) 

13 oktober 1993 832 

ALLERLEI 

F 

FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GE-
RECHTELIJK AKKOORD 

ALGEMEEN 

BEGRIP, VEREISTEN VAN HET FAILLISSE-
MENT 

BEVOEGDHEID 

RECHTSPLEGING 

GEVOLGEN(PERSONEN, GOEDEREN, VER
BINTENISSEN) 

BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE 
SCHULDEISERS 

GERECHTELIJK AKKOORD 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 

BEGRIP, VEREISTEN 
VAN HET FAILLISSEMENT 

BEVOEGDHEID 

1. - Bevoegheid - Rechtbank van 
koophandel - Territoriale bevoegdheid 
- Vennootschap - Maatschappelijke ze~ 
tel. 

Inzake faillietver klaring van een ven
nootschap is de territoriaal bevoegde 
rechtbank van koophandel die in wier 
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rechtsgebied de maatschappelijke zetel 
van de vennootschap is gevestigd op het 
tijdstip van de staking van betaling. (Art. 
631 Ger.W.) 

26 februari 1993 228 

RECHTSPLEGING 
2. - Rechtspleging - Ambtshalve fail

lietverklaring - Opgeroepen schulde
naar - Rechtbank - Uitleg - Gevolg. 

Uit de omstandigheden dat de schulde
naar aan de rechtbank van koophandel 
uitleg heeft verstrekt, dat hij zijn midde
len heeft aangevoerd, dat de rechtbank 
de debatten heeft gesloten, het O.M. 
heeft gehoord en de zaak in beraad heeft 
gehouden, valt niet af te leiden dat de 
schuldenaar partij is geweest in het von
nis van ambtshalve faillietverklaring. 
(Artt. 442 en 473 W.Kh.) 

1 april 1993 350 

3. - Rechtspleging Handelsonder-
zoek - Ambtshalve faillietverklaring -
Derdenverzet van de gefailleerde 
Rechten van de Mens - E. V.R.M. 
Art. 6.1 - Onpartijdige rechterlijke in
stantie - Begrip. 

Uit de enkele omstandigheid dat de 
zaak, wegens derdenverzet van de gefail
leerde tegen het vonnis van ambtshalve 
faillietverklaring, moet worden onder
zocht door de magistraat die het han
delsonderzoek heeft verricht en door het 
gerecht dat ambtshalve uitspraak heeft 
gedaan en dat door diezelfde magistraat 
is voorgezeten, valt niet af te leiden dat 
de rechterlijke instantie niet onpartijdig 
zou zijn. (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

1 april 1993 350 

4. - Rechtspleging - Hoger beroep -
Termijn - Vonnis ter zake van faillisse-
711ent - Begrip. 

Een vonnis ter zake van faillissement, 
in de zin van art. 465, eerste lid, Faillis
sementswet, is ieder vonnis dat uit
spraak doet over rechtsvorderingen en 
betwistingen die rechtstreeks uit een 
faillissement ontstaan en waarvan de ge
gevens voor de oplossing zich bevinden 
in het bijzonder recht dat het faillisse
ment beheerst; dit is het geval met de in 
art. 567 van die wet bedoelde terugvorde
ring, oak al geeft ze aanleiding tot toe
passing van andere wetsbepalingen. 
(Artt. 465, eerste lid, en 567 Faillissew 
mentswet.) 

11 juni 1993 580 

5. - Bevoegdheid - Rechtspleging -
Ambtshalve faillietverklaring - Vonnis 
op verzet - Nietigheid - Hoger beroep. 

De appelrechter die het op verzet uitw 
gesproken vonnis hervormt en daarbij 
vaststelt dat het ambtshalve uitgespro
ken faillissement nietig is, heeft zijn 
rechtsmacht volledig uitgeoefend zodat 
geen der partijen vermag te vorderen 
dat hij ambtshalve zou beslissen of de 
grondvoorwaarden van het faillissement 
vervuld waren en dat hij het faillisse
ment ambtshalve zou uitspreken. (Art. 
1068 Ger.W.) 

25 juni 1993 630 

6. - Bevoegdheid - Rechtspleging -
Ambtshalve faillietverklaring - Vonnis 
op verzet - Nietigheid - Hoger beroep 
- Hervorming. 

De appelrechter die het op verzet uitw 
gesproken vonnis hervormt en aldus 
vaststelt dat het ambtshalve uitgespro
ken faillissement nietig is, heeft zijn 
rechtsmacht volledig uitgeoefend zodat 
geen der partijen vermag te vorderen 
dat hij ambtshalve zou beslissen of de 
grondvoorwaarden van het faillissement 
vervuld waren en dat hij het faillisse
ment ambtshalve zou uitspreken. (Art. 
1068 Ger.W.) 

25 juni 1993 635 

GEVOLGEN (PERSONEN, 
GOEDEREN, VERBINTENISSEN) 
7. - Gevolgen - Verbintenissen -

Handelingen of betalingen met bedrieg
lijke benadeling van de schuldeisers -
Nietigheid - Art. 448 W.Kh. - Draagw 
wijdte. 

Art. 448 W .Kh. is een toepassing van 
art. 1167 B.W. tot regeling van de pauli
aanse vordering, op faillissementszaken; 
de beslissing waarbij overeenkomstig 
voormeld art. 448 een handeling « nie
tig » wordt verklaard, heeft niet tot ge
volg dat de handeling uit hoofde van nie
tigheid ongedaan wordt gemaakt, in de 
zin van art. 209, 2o, W.Reg. 

11 februari 1993 176 

BEVOORRECHTE EN 
HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS 

GERECHTELIJK AKKOORD 

ALLERLEI 



G 

GEESTRUKE DRANKEN 
1. - Slijterij - Niet-betaling van de 

openingsbelasting - Sluiting - Straf
vordering - Verjaring. 

Wanneer de rechter de strafvordering 
wegens niet-betaling van de openingsbe
lasting op een slijterij van gegiste dran
ken verjaard verklaart, mag hij de slui
ting ervan niet bevelen. (Art. 37, § 2, 
K.B. 3 april 1953.) 

3 februari 1993 141 

2. - Slijterijen van gegiste dranken -
Openingsbelasting - Niet-betaling -
Misdrijf - Voltooiing. 

Niet-betaling van de verschuldigde 
openingsbelasting inzake slijterijen van 
gegiste dranken is strafbaar zo die beta
ling gebeurt bij de aangifte die ten min
ste vijftien dagen voor het begin van het 
bedrijf moet worden ingediend. (Artt. 23, 
28 en 35, § 2, 3o, K.B. 3 april 1953). 

28 september 1993 768 

3. - Slijterijen van gegiste dranken -
Vergunningsrecht - Overtreding - Ver
jaring van de strafvordering - Burger
lijke rechtsvordering - Ontdoken rech
ten - Verjaring. 

De rechtsvordering tot terugbetaling 
van de ontdoken rechten inzake douane 
en accijnzen verjaart door verloop van 
dertig jaar, zodat de verjaring van de 
strafvordering voor de overtredingen van 
K.B. 3 april 1953 inzake de slijterijen 
van gegiste dranken en van de wet van 
28 dec. 1983 betreffende het verstrekken 
van sterke drank en betreffende het ver
gunningsrecht niet de verjaring van die 
burgerlijke rechtsvordering tot gevolg 
heeft. (Art. 283 gecoOrdineerde wetten 
van 18 juli 1977.) 

28 september 1993 768 

GEMEENSCHAP lEN GEWEST 
1. - Stedebouw - Gewest - Burger

li.fke rechtsvordering - Burgerlij1ce par
tij - Burgerlijke-partijstelling - Ont
vankelijkheid - Belang - Begrip. 

Aangezien de voor de strafrechter in
gestelde burgerlijke rechtsvordering en
kel strekt tot herstel van de eigen scha
de die door een misdrijf werd veroor-

82-

zaakt, behoort zij enkel aan degene die 
rechtstreeks en persoonlijk door het mis
drijf is benadeeld; derhalve is inzake ste
debouw de burgerlijke-partijstelling van 
het gewest aileen ontvankelijk als de 
vordering van dat gewest niet strekt tot 
vrijwaring van het algemeen belang van 
de gemeenschap, maar tot herstel van 
schade aan de particuliere belangen van 
dat gewest. (Art. 63 Sv.; artt. 3 en 4 
V.T.Sv.) (Eerste en derde zaak.) 

20 januari 1993 74 

2. - Rechtsopvolging van de Staat -
Aan de gemeenschappen en gewesten 
v66r of in 1980 overgedragen bevoegdhe
den - Bijzondere wet hervorming instel
lingen 8 aug. 1980 - Rechtsopvolging -
Toepasselijke regeling. 

De rechtsopvolging van de Staat met 
betrekking tot de aan de gemeenschap
pen en gewesten bij de Bijzondere wet 
hervorming instellingen 8 aug. 1980 v66r 
of in 1980 overgedragen bevoegdheden 
blijft geregeld bij de wet van 5 maart 
1984 betreffende de saldi en lasten van 
het verleden van de gemeenschappen en 
gewesten en de nationale economische 
sectoren; dit is met name het geval voor 
de aan de gewesten overgedragen be
voegdheid inzake de aangelegenheden 
van landbouwhydraulica en de onbevaar
bare waterlopen. (Art. 61, § 2, bijzondere 
wet van 16 jan. 1989 betreffende de fi
nanciering van de gemeenschappen en 
gewesten; artt. 1, 2 en 8 van de wet van 
5 maart 1984 betreffende de saldi en las
ten van het verleden van gemeenschap
pen en gewesten en betreffende de natio
nale economische sectoren; art. 6, § 1, III, 
8°, bijzondere wet tot hervorming der in
stellingen van 8 aug. 1980.) 

11 juni 1993 576 

3. - Gewesten - Openbare instellin
gen - Instellingen van openbaar nut -
Wegenfonds - Ontbinding - Overne
ming - Datum - Werking in de tijd -
Gevolg. 

De taken, goederen, rechten en ver
plichtingen van het Wegenfonds, met in
begrip van de rechten en verplichtingen 
die voortkomen uit hangende gerechte
lijke procedures, zijn op 1 januari 1989 
aan het Waalse Gewest, wat hem betreft, 
overgedragen overeenkomstig de artt. 2, 
§§ 1 en 2, en 8 K.B. van 28 nov. 1991, dat 
in het Belgisch Staatsblad van 18 jan. 
1992 is bekendgemaakt; niet naar recht 
verantwoord is derhalve de rechterlijke 
beslissing waarbij het Wegenfonds na 18 
januari 1992 is veroordeeld. (Artt. 57,§ 5, 
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eerste lid, en 61, § 3, Bijzondere wet van 
16 jan. 1989; art. 1, laatste lid, wet van 28 
december 1984; art. 14, § 1, wet van 26 ju
ni 1990; artt. 2, § 2, en 20, §§ 1 en 2, K.B. 
van 13 maart 1991; artt. 2, §§ 1 en 2, en 8 
K.B. van 28 nov. 1991.) (Eerste en tweede 
zaak.) 

9 september 1993 682 

4. - Gewesten - Instellingen van 
openbaar nut - Wegenfonds - Overne
ming - Rechten en verplichtingen -
Hangende gerechtelijke procedures -
Begrip. 

Om uit te maken welke rechten en 
verplichtingen van het Wegenfonds, die 
voortkomen uit hangende gerechtelijke 
procedures, door de gewesten zijn over
genomen, dient men de gedingen waar
over op 1 januari 1989 geen eindbeslis
sing is uitgesproken, te beschouwen als 
hangende gerechtelijke procedures. 
(Artt. 57, § 5, eerste lid, en 61, § 3, Bij
zondere wet van 16 jan. 1989.) (Tweede 
zaak.) 

9 september 1993 682 

5. - Gewesten - Instellingen van 
openhaar nut - Overneming - Grand
slag - Voorwaarden - Gevolg. 

De overneming door de gewesten van 
de instellingen van openbaar nut heeft 
van rechtswege plaats door de recht
streekse werking van de wet en onder de 
daarin vastgestelde voorwaarden; elke 
hervatting van geding en elke vordering 
tot tussenkomst zijn dienaangaande 
doelloos. (Artt. 57, § 5, eerste lid, en 61, 
§ 3, Bijzondere wet van 16 jan. 1989; artt. 
15, 16 en 815 Ger.W.) (Eerste en tweede 
zaak.) 

9 september 1993 682 

6. - Rechtspersoonlijkheid Recht 
om voor het gerecht op te treden. 

Het gewest heeft rechtspersoonlijk
heid; in en buiten rechte wordt het verte
genwoordigd door de executieve, en de 
rechtsgedingen van het gewest worden, 
als eiser of als verweerder, gevoerd na
mens de executieve, ten verzoeke van 
het door deze aangewezen lid; niet ont
vankelijk is derhalve het cassatieberoep 
dat tegen het Waalse Gewest wordt inge
steld, wanneer dit gewest wordt verte
genwoordigd door de « Societe regionale 
wallonne du Logement »; ontvankelijk is 
echter het cassatieberoep tegen het 
Waalse Gewest, wanneer dit wordt verte
genwoordigd door zijn executieve en 
wanneer die voorziening is betekend aan 

het kabinet van de voorzitter van de exe
cutieve. (Artt. 3 en 82 Bijzondere Wet 
van 8 aug. 1980.) 

9 september 1993 686 

7. - Gewesten - Instellingen van 
openbaar nut - Nationale Landmaat
schappij - Ontbinding - Overneming 
- Datum - Werking in de tijd. 

De goederen, rechten en verplichtin
gen van de Nationale Landmaatschappij, 
waarin onder andere zijn begrepen de 
rechten en verplichtingen verbonden aan 
hangende gerechtelijke procedures, zijn 
aan het Vlaamse en aan het Waalse Ge
west, ieder wat hem betreft, op 1 januari 
1990 overgedragen overeenkomstig de 
artt. 5, § 1, en 16 K.B. van 27 juli 1990. 
(Artt. 57, § 5, eerste lid, en 61, § 3, Bij
zondere Wet van 16 jan. 1989; artt. 1, eer
ste lid, 1°, en 20, wet van 28 dec. 1984; 
artt. 2, § 1, 5, § 1, en 16 K.B. 27 juli 1990; 
artt. 2, §§ 1, lo, c, en 2, 4, § I, 1°, en 33 
K.B. van 13 maart 1991.) 

9 september 1993 686 

8. - Gemeenschap - Franse Gemeen
schap - Verplichting - Onderwijs -
Buitengewoon onderwijs - Leerlingen
vervoei'. 

De Franse Gemeenschap is niet ver
plicht om te zorgen voor het vervoer van 
de leerlingen van het buitengewoon on
derwijs derwijze dat elk van hen afge
haald wordt van en teruggebracht wordt 
naar zijn woon- of verblijfplaats. (Art. 2 
wet van 15 juli 1983; art. 20 wet van 6 ju
li 1970; artt. 6 tot 10 K.B. van 7 feb. 
1974). 

13 september 1993 694 

9. - Rechtsopvolging van de Staat 
door gemeenschappen en gewesten -
Verplichtingen betreffende schulden -
Gehoudenheid van de Staat voor de in 
art. 61, § 1, zesde lid, tweede deel, Finan
cieringswet 16 jan. 1989 bedoelde "' ande
re schulden » - Vaststaand karakter 
van die schulden - Tijdstip. 

Het vaststaand karakter van de in art. 
61, § 1, zesde lid, tweede deel, Financie
ringswet 16 jan. 1989 bedoelde « andere 
schulden » die ten laste blijven van de 
Staat, dient beoordeeld te worden op da
tum van 31 dec. 1988. 

17 september 1993 707 

10. - Rechtsopvolging van de Staat 
door gemeenschappen en gewesten -
Vel'plichtingen betJ:effende schulden -
Gehoudenheid van de Staat voor de in 
al't. 61, § 1, zesde lid, tweede dee}, Finan-
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cieringswet 16 jan. 1989 bedoelde « ande
re schulden » - Vaststaand karakter 
van die schulden - Begrip. 

Wanneer de aansprakelijkheid voor en 
de omvang van de schade voor de rech
ter wordt betwist, staat de schuld slechts 
vast, in de zin van art. 61, § 1, zesde lid, 
tweede deel, Financieringswet 16 jan. 
1989, op het ogenblik dat de betwisting 
met betrekking tot de aansprakelijkheid 
en de schade is beslecht. 

17 september 1993 707 

11. - Recl1tsopvolging van de Staat 
door gemeenschappen en gewesten -
Ve1plichtingen betreffende overgedragen 
goederen - Hangende gerechtelijke pro
cedures - Draagwijdte - Tijdstip. 

Wanneer een gerechtelijke procedure 
hangende is inzake verplichtingen be
treffende de krachtens art. 57, § 2, Finan
cieringswet 16 jan. 1989 aan de Gewes
ten overgedragen goederen, blijft de 
Staat enkel schuldenaar van verplichtin
gen waarover op 31 dec. 1988 een defini
tieve en in kracht van gewij sde gegane 
eindbeslissing was gewezen. 

17 september 1993 707 

12. - Gemeenschappen en gewesten 
die de Staat opvolgen - Schulden -
Verbintenissen die ten laste van de Staat 
blijven - Vereisten. 

Ingevolge art. 61, § 1, zesde lid, bijzon
dere wet van 16 jan. 1989 betreffende de 
financiering van de gemeenschappen en 
gewesten blijft de Staat, wat de andere 
uitgaven betreft dan die welke beoogd 
worden in de !eden 2, 3 en 4, eveneens 
gebonden door de op 31 dec. 1988 be
staande verplichtingen, hetzij wanneer 
de betaling ervan op die datum verschul
digd is als het gaat over vaste uitgaven 
of uitgaven waarvoor geen betalingsaan
vraag meet worden voorgelegd, hetzij 
voor de andere schulden, wanneer ze 
vaststaan en de betaling ervan op regel
matige wijze werd aangevraagd op de
zelfde datum in overeenstemming met 
geldende wetten en reglementen. 

28 oktober 1993 899 

13. - Gemeenschappen en gewesten 
die de Staat opvolgen - Schulden -
Verbintenissen die ten laste van de Staat 
blijven - Vaststaande schulden - Be
grip. 

Het betwisten van een schuld volstaat 
niet om haar, wat haar bestaan betreft, 
het karakter van vaststaande schuld in 
de zin van art. 61, § 1, zesde lid, bijzon
dere wet van 16 jan. 1989 betreffende de 

financiering van de gemeenschappen en 
gewesten te ontnemen; daartoe is ook 
nog vereist dat die betwisting niet !outer 
verzonnen of dilatoir is, maar dat zij ern
stig is, want voldoende gegrond lijkt; het 
staat aan de bodemrechter het ernstig 
karakter van de betwisting te beoorde
len. 

28 oktober 1993 899 

14. - Gemeenschappen en gewesten 
die de Staat opvolgen - Schulden -
Verbintenissen die ten Jaste van de Staat 
blijven - Betaling van de schuld - Re
gelmatige aanvraag - Begrip. 

De regelmatige aanvraag tot betaling 
van een schuld vereist, in de zin van art. 
61, § 1, zesde lid, bijzondere wet van 16 
jan. 1989 betreffende de financiering van 
de gemeenschappen en gewesten, dat zij 
wordt gedaan overeenkomstig de regels 
inzake rijkscomptabiliteit, openbare aan
bestedingen, subsidies, betoelaging en 
soortgelijke regels; zij mag echter niet, 
zeals te dezen, worden gedaan ingevolge 
een dagvaarding tot vaststelling van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de Staat en tot het bekomen van schade
loosstelling. 

28 oktober 1993 899 

GEMEENTE 
1. - Gemeenteraad - Macht om over 

te dragen - Schepencollege - Wette
Jijkheid. 

De gemeenteraad heeft de macht om 
aan het schepencollege het aanvullen 
van sommige bijkomstige gedeelten van 
zijn werk over te dragen. (Art. 75 Ge
meentewet 30 maart 1836; art. 117 nieu
we Gemeentewet.) 

11 januari 1993 32 

2. - Aanbesteding - Toezicht - Be
stendige deputatie - Geen goedkeuring 
- Gevolg. 

Het toezicht van de bestendige deputa
tie op de besluiten van de gemeentera
den heeft geen invloed op het bestaan of 
de geldigheid van de handelingen van de 
lagere overheid, doch enkel op de uit
voerbaarheid ervan; zolang de toezicht
houdende overheid die handeling niet 
heeft goed- of afgekeurd, bestaat zij en 
doet zij tussen partijen rechten en ver
plichtingen ontstaan, zodat als de ene 
partij haar verbintenissen niet nakomt, 
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ZlJ Jegens de andere gehouden is tot 
schadevergoeding. (Art. 77, eerste lid, 7o, 
Gemeentewet.) 

18 februari 1993 202 

3. - Wegen - Onderhoudsplicht. 
De overheid, zeals een gemeente, mag 

voor het openbaar verkeer aileen vol
doende veilige wegen aanleggen en open
stellen; de overheid moet, tenzij een 
vreemde oorzaak haar dat verhindert, ie
der abnormaal gevaar, zichtbaar of niet, 
voorkomen. 

21 oktober 1993 867 

4. - Verschijning in rechte - Advo
caat verschijnende voor gemeente - Re
gelmatige Jastgeving - Vermoeden. 

De advocaat die verklaart in rechte te 
verschijnen voor een gemeente wordt 
wettelijk vermoed daartoe regelmatig 
last te hebben gekregen van het bevoeg
de orgaan van die gemeente. 

7 december 1993 1026 

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN 
PLAATSELIJKE BEIASTINGEN 

ALGEMEEN 

RECHTSPLEGING 

GEMEENTEBELASTINGEN 

PROVINCIEBELASTINGEN 

AGGLOMERATIEBELASTINGEN 

ANDERE PLAATSELIJKE BELASTINGEN 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 

RECHTSPLEGING 
1. - Beslissing van de bestendige de

putatie - Beroep bij bet hoi van beroep 
- Personen die het beroep kunnen in
stellen. 

Art. 7 wet van 23 dec. 1986 betreffende 
de invordering en de geschillen ter zake 
van provinciale en plaatselijke heffingen, 
naar luid waarvan tegen de beslissing 
van de bestendige deputatie beroep kan 
worden ingesteld bij het hof van beroep, 
voor zover de waarde van de aanvraag 
ten minste 10.000 frank bedraagt, be
perkt de mogelijkheid om een dergelijk 
beroep in te stellen niet tot de belasting
plichtige. 

16 december 1993 1071 

GEMEENTEBELASTINGEN 
2. - Gemeentebelastingen - Termijn 

waarbinnen de bestendige deputatie van 
de provincieraad uitspraak moet doen -
Niet-inachtneming van die termijn -
Geen nietigheid van de beslissing. 

Luidens art. 6, derde lid, wet van 3 
dec. 1986 betreffende de invordering en 
de geschillen ter zake van provinciale en 
plaatselijke heffingen doet de bestendige 
deputatie van de provincieraad uit
spraak, binnen zes maanden na afleve
ring van het ontvangstbewij s, bij met re
denen omklede beslissing, waarvan aan 
de belastingplichtige kennis wordt gege
ven bij ter post aangetekende brief; de 
niet-inachtneming van de termijn van 
zes maanden heeft geen nietigheid van 
de beslissing tot gevolg. 

7 januari 1993 28 

PROVINCIEBELASTINGEN 

AGGLOMERATIEBELASTINGEN 

ANDERE PLAATSELIJKE 
BELASTINGEN 

ALLERLEI 

GENEESKUNDE 
ALGEMEEN 

GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MID-
DELEN INBEGREPEN) 

UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE 

BEROEPSORDEN - ZIE OOK : ARTS 

ALLER LEI 

ALGEMEEN 

GENEESMIDDELEN (VERDOVEN
DE MIDDELEN INBEGREPEN) 
1. - Geneesmiddelen - Geneesmidde

Jen voor diergeneeskundig gebruik -
Gelijkwaardige therapeutische werking 
- Begrip. 

Geneesmiddelen voor diergeneeskun
dig gebruik kunnen een gelijkwaardige 
therapeutische werking hebben in de zin 
van art. 48bis, 1°, van het K.B. van 6 juni 
1960, als gewijzigd bij K.B. van 29 jan. 
1987, ook al hebben ze nevenwerkingen 
die verschillen. 

16 november 1993 950 
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2. - Geneesmiddelen - Geneesmidde
len voor diergeneeskundig gebruik -
Registrering - A/levering - Dierenarts 
- Voorschrift. 

Onder het stelsel van art. 48bis van 
het KB. van 6 juni 1960, als gewijzigd 
bij K.B. van 29 jan. 1987, mag een niet 
geregistreerd geneesmiddel voor dierge
neeskundig gebruik door de officiana
apotheker slechts op een ten name van 
de eigenaar of houder van de dieren op~ 
gemaakt voorschrift van de dierenarts 
ter hand gesteld worden, hetgeen elke 
andere afgifte dan een rechtstreekse ten 
behoeve van eigenaars of houders van 
dieren uitsluit. 

16 november 1993 950 

UITOEFENING 
VAN DE GENEESKUNDE 

3, - Uitoefening van de geneeskunde 
- Verbod van gelijktijdige uitoefening 
van de geneeslcunde en de artsenijbe
reidkunde. 

Het gelijktijdig ingeschreven zijn op 
de lijst van de Orde van Geneesheren en 
van de Orde van Apothekers leidt ertoe 
dat een houder van de diploma's die het 
recht verlenen de beide beroepen uit te 
oefenen, in strijd met art. 4bis Genees
kundewet, het recht verkrijgt om de 
twee beroepen gelijktijdig uit te oefenen. 

22 januari 1993 91 

BEROEPSORDEN 
(ZIE OOK : ARTS) 

4. - Be1·oepsorden - Ol'de van Ge
neesheren - Tuchtzaken - Onpartijdig
heid van de provinciale raad - Begrip. 

Geen gewettigde twijfel kan ontstaan 
nopens de geschiktheid van de provin
ciale raad van de Orde van Geneesheren 
om een onpartijdig oordeel te vellen 
doordat de leden van de onderzoekscom
missie de zitting hebben veriaten voor
aleer de beraadslaging began, ook niet 
doordat de magistraat-assessor de be
raadslaging heeft bijgewoond maar niet 
heeft deelgenomen aan de beroepen be
slissing. De omstandigheid dat de magis
traat-assessor die de beraadslaging van 
de provinciale raad heeft bijgewoond 
maar niet heeft deelgenomen aan de be
slissing, hoger beroep kan instellen te
gen deze beslissing, houdt niet in dat de 
provinciale raad zelf niet onpartijdig zou 
kunnen beslissen. 

15 januari 1993 48 

5. - Beroepsorden - Orde van Apo
thekers - Lijst van de Orde - Gelijk
tijdige inschrijving op de lijst van de Or
de van Geneesheren. 

Het gelijktijdig ingeschreven zijn op 
de lij st van de Orde van Geneesheren en 
van de Orde van Apothekers leidt ertoe 
dat een houder van de diploma's die het 
recht verlenen de beide beroepen uit te 
oefenen, in strijd met art. 4bis Genees
kundewet, het recht verkrijgt om de 
twee beroepen gelijktijdig uit te oefenen. 

22 januari 1993 91 

6. - Beroepsorden - Orde van Ge
neesheren - Raad van beroep - Hoger 
heroep door geneesheer - Verzwaring 
der tuchtsanctie - Wettigheid. 

De raad van beroep die krachtens art. 
25, § 4, K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967 be
treffende de Orde der Geneesheren ken
nis neemt van het geheel van de zaak, 
kan, zelfs indien enkel hager beroep 
werd ingesteld door de geneesheer, de 
door de provinciale raad uitgesproken 
sanctie verzwaren, mits uitspraak te 
doen met een tweederdemeerderheid. 

25 juni 1993 628 

7. ~ Beroepsorden - Orde van Ge
neesheren - Raad van beroep - Tucht
sanctie verzwaard op het enkele hager 
beroep van de betrokken geneesheeJ' -
Internationaal Verdl'ag Burgerrechten en 
Politieke Rechten, art. 14, Jo en 5° -
Draagwijdte. 

De bepalingen van art. 14, lo en 5o, 
I.V.B.P.R. worden niet geschonden door 
de raad van beroep van de Orde van Ge
neesheren die, op het enkel hager be
roep van de betrokken geneesheer, de 
door de provinciale raad uitgesproken 
sanctie verzwaart. 

10 september 1993 688 

8. - BeJ•oepsorden Brabant - Be-
stuurlljk an·ondissement Brussel-Hoofd
stad - Geneesheer ingeschreven op de 
lijst van de raad met het Nederlands als 
voertaal - Aanvraag tot inschrijving op 
de li;ist: van de raad met het Frans als 
voertaal. 

De Brabantse raad van de Orde van 
Geneesheren met het Frans als voertaal 
kan in bepaalde gevallen, op verzoek van 
een geneesheer die zijn woonplaats heeft 
in een administratief tweetalige gemeen
te, hem inschrijven op zijn lijst, zelfs als 
die geneesheer reeds is ingeschreven op 
de lijst van de raad met het Nederlands 
als voertaal. (Art. 3, vierde lid, wet van 
25 juli 1938.) 

21 oktober 1993 863 
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9. - Beroepsorde - Apotheker 
Wachtdienst - Deontologische fout 
Procedure. 

De bestraffing van een deontologische 
£out in verband met de wachtdienst van 
de apothekers behoort tot de exclusieve 
bevoegdheid van de provinciale raad van 
de Orde van Apothekers en dient te ge~ 
schieden volgens de procedureregels be~ 
paald bij de Apothekerswet. (Art. 9, § 1, 
Geneeskundewet; artt. 6, 2°, en 20 e.v. 
Apothekerswet.) 

29 oktober 1993 906 

10. ~- Beroepsorde Apotheker -
Niet naleven van de regelen van de 
plichtenleer - Tuchtmaatregel. 

Aan de provinciale raad van de Orde 
van Apothekers komt de beoordeling toe 
van de gepaste sanctie ten laste van de 
apotheker die tekort is gekomen aan de 
deontologie, de eer en de waardigheid 
van zijn ambt. (Art. 6, 2o, Apothekers
wet.) 

29 oktober 1993 906 

11. - Beroepsorden - Orde van Ge
neesheren - Tuchtsanctie - Algemeen 
rechtsbeginsel van evenredigheid van de 
straf. 

Een algemeen rechtsbeginsel van 
evenredigheid van de straf bestaat niet 
in tuchtzaken. 

19 november 1993 968 

12. - Beroepsorden Samenstelling 
van de provinciale raad van de 0Tde van 
Geneesheren - Nietige beslissing van 
de provinciale raad - Onderzoeksver~ 
richting door de onderzoekscommissie 
uitgevoerd - Nietigheid. 

Ook al is de beslissing van de provin
ciale raad nietig omdat zij onder meer 
werd genomen door een geneesheer die 
deel uitmaakte van de onderzoekscom
missie, dan nog is de kennisneming van 
het strafdossier door de onderzoekscom~ 
missie geen nietige onderzoeksverrich
ting. 

19 november 1993 968 

13. - Beroepsorden - Orde van Ge
neesheJ·en - Provinciale raad - Proce
dure - IJ:ennisneming van de zaak. 

Geen wetsbepaling verhindert de pro
vinciale raad van de Orde van Geneeshe~ 
ren op te treden wanneer de procureur 
des Konings stukken doet geworden zon
der om een optreden te verzoeken. (Art. 
20, § 1, Artsenwet.) 

19 november 1993 968 

14. - Beroepsorden - Orde van Go~ 
neesheren - Tuchtprocedure - Taalge~ 
bruik. 

Art. 40 Taalwet Gerechtszaken dat be
paalt dat de regels van de wet op strc!J 
van nietigheid zijn voorgeschreven, is 

, niet toepasselijk op de rechtspleging 
voor de raden van de Orde van Genees~ 
heren. (Art. 24, § 3, Artsenwet.) 

26 november 1993 994 

15. - Beroepsorden - Orde van Ge~ 
neesheren - Code van geneeskundige 
plichtenleer - Geen verbindende kracht 
aan die code verleend door een in minis
terraad overlegd koninklijk besluit -
Gevolgen. 

Aangezien de Koning aan de code van 
geneeskundige plichtenleer geen verbin
dende kracht heeft verleend door een in 
ministerraad overlegd K.B., wordt art. 
15, § 1, Geneeskundewet geschonden 
door de beslissing die de bepalingen van 
die code als dusdanig toepast. 

2 december 1993 1020 

16. - Beroepsorden - Orde van Ge~ 
neesheren - Tuchtzaken - Nietigheid 
van de beroepen beslissing - Beslissing 
in hager beroep gegrond op eigen rede~ 
nen - Gevolg. 

Oak al zou de beroepen tuchtrechte
lijke beslissing nietig zijn, het rechtscol~ 
lege in hager beroep neemt die nietighe~ 
den niet over als op grand van een eigen 
moti.vering, en zonder de redenen van de 
beroepen beslissing over te nemen of er
naar te verwijzen, de beroepen beslis
sing wordt bevestigd. 

24 december 1993 1115 

17. - Beroepsorden - Orde van Ge~ 
neesheren - Provinciale raad - Tucht~ 
zaak - Onafhankelijkheid en onpartij
digheid van de rechter - Begrip. 

De beslissing van de provinciale raad 
van de Orde van Geneesheren om een 
geneesheer voor zijn gerecht te doen ver~ 
schijnen, is niet van dien aard dat zij ge~ 
wettigde twijfel kan doen ontstaan om~ 
trent de onpartijdigheid en de onafhan
kelijkheid van de leden van de provin~ 
ciale raad. 

24 december 1993 1117 

18. - Beroepsorden - Orde van Ge~ 
neesl1eren - Provinciale raad - Tucht
zaak - Magistraat~assessor - Onafhan
kelijlcheid en onpariijdigheid - Wra~ 
king. 

Niet ontvankelijk is de wraking van de 
magistraat~assessor van de provinciale 
raad van de Orde van Geneesheren, daar 
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deze slechts een raadgevende stem heeft 
en niet beslist. 

24 december 1993 1117 

19. - Beroepsorden Tuchtzaken -
Orde van Geneesheren - Verschillende 
telastleggingen - Een straf - Cassatie~ 
middel met betrekking tot een telastleg
ging - Ontvankelijkheid. 

Wanneer de raad van beroep van de 
Orde van Geneesheren wegens twee te
kortkomingen aan de beroepsplichten 
een enkele tuchtstraf uitspreekt, zijn de 
cassatiemiddelen die enkel betrekking 
hebben op een van die tekortkomingen 
niet ontvankelijk, daar de straf naar 
recht verantwoord blijft door de schuldi
gverklaring aan de andere telastlegging. 

24 december 1993 1122 

ALLERLEI 

GERECHTSDEURWAARDER 
1. - Vaststelling van overspel - Ver~ 

vanging - Gevolg. 
De voor het vaststellen van overspel 

aangestelde gerechtsdeurwaarder kan 
zich laten vervangen onder de voorwaar
den van art. 524 Ger.W., waarin overi
gens niet op straffe van nietigheid van 
de vaststelling de verplichting is opge~ 
legd om in die vaststelling te vermelden 
dat aan die voorwaarden is voldaan. 
(Art. 524, oud, en 1016bis Ger.W.) 

29 april 1993 420 

2. - Vaststelling va.11 overspel - !den~ 
tificatie - Bijstand van de politie. 

Een vaststelling van overspel is niet 
nietig omdat de door de gerechtsdeur
waarder gevorderde politie onmiddellijk 
na de vaststelling, op de openbare weg 
een persoon heeft ge'identificeerd die 
ha.d geweigerd haar identiteit aan de ge~ 
rechtsdeurwaarder kenbaar te maken. 
(Art. B E.V.R.M.; art. 1016bis Ger.W.; art. 
1 K.B. van 29 juli 1985.) 

29 april 1993 420 

3. - Betekening van een verzet na het 
verstrijken van de wettelijke termijn -
Gevolgen. 

Het verzet in strafzaken is niet ont
vankelijk wanneer het is betekend na 
het verstrijken van de termijn, zelfs als 
de vertraging te wijten is aan de £out 
van de gerechtsdeurwaarder, die op
treedt als lasthebber van de verzetdoen
de partij. 

7 september 1993 676 

GERECHTSKOSTEN 

ALGEMEEN 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Algemeen. 
Procedure voor de feitenrechter. 
Procedure in cassatie. 
Sociaal procesrecht (bijzondere regels). 
Allerlei. 
STRAFZAKEN 
Algemeen. 
Procedure voor de feitenrechter. 
Procedure in cassatie. 
Allerlei. 
BELAST!NGZAKEN 
Algemeen. 
Procedure voor de feitenrechter. 
Procedure in cassatie. 
Allerlei. 
TUCHTZAKEN 
Algemeen. 
Procedure voor de feitenrechter. 
Procedure in cassatie. 
Aller lei. 
VERKIEZINGSZAKEN 
Algemeen. 
Procedure voor de feitenrechter. 
Procedure in cassatie. 
Aller lei. 
ALLERLEI 

ALGEMEEN 

BURGERLIJKE ZAKEN 
ALGEMEEN. 

PROCEDURE VOOR DE FE!TENRECHTER. 

PROCEDURE IN CASSATIE. 

1. - Burgerlijke zaken - Procedure 
in cassatie - Cassatieberoep - Grond 
van niet-ontvankelijkheid - Afwijzing 
- Memorie van wederantwoord - Kos~ 
ten. 

Bij niet~aanneming van een grond van 
niet-ontvankelijkheid die de verweerder 
tegen een cassatieberoep in burgerlijke 
zaken heeft opgeworpen, moeten de kos· 
ten van de memorie van wederantwoord 
in beginsel door die verweerder worden 
gedragen en worden zij hem door het 
Hof aangerekend. (Art. 1111, vierde lid, 
Ger.W.) 

4 november 1993 921 

SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE 
REGELS). 

2. - Burgerlijlre zaken - Sociaal pro
cesrecht - Arbeidsongeval - Cassatie-
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beroep van de verzekeraar burgerlijke 
aansprakelijkheid van de getroffene te
gen de arbeidsongevallenverzekeraars. 

Art. 68 Arbeidsongevallenwet, volgens 
hetwelk de kosten van aile vorderingen 
gegrond op deze wet ten laste van de 
verzekeraar vallen, behalve wanneer de 
eis roekeloos en tergend is, is niet toe
passelijk op een cassatieberoep van de 
verzekeraar burgerlijke aansprakelijk
heid van de getroffene tegen de arbeids
ongevallenverzekeraar. (Impliciet.) 

18 januari 1993 56 

3. - Burgerlijke zaken - Sociaal pro
cesrecht - Ziekte- en invaliditeitsverze
kering - Cassatieberoep - R.LZ.I V. ei
ser- Gerechtigde en verzekeringsinstel
ling verweerders - Vernietiging. 

Wanneer het Hof een beslissing over 
de rechten op de prestaties van de ziek
te- en invaliditeitsverzekering vernietigt 
op de voorziening van het R.I.Z.I.V. die 
gericht is tegen de gerechtigde en zijn 
verzekeringsinstelling, worden de kosten 
van het cassatieberoep aangehouden. 
(Art. 1111, derde lid, Ger.W.) (Impliciet.) 

29 maart 1993 335 

4. - Burgerlijke zaken - Sociaal pro
cesrecht - Ziekte- en invaliditeitsverze
kering - Cassatieberoep - R.LZL V. ei
ser - Gerechtigde en verzekeringsinstel
ling verweerders - Vernietiging. 

Wanneer het Hof een beslissing over 
de rechten op de prestaties van de ziek
te- en invaliditeitsverzekering vernietigt 
op de voorziening van het R.I.Z.I.V. die 
gericht is tegen de gerechtigde en zijn 
verzekeringsinstelling, worden de kosten 
van het cassatieberoep aangehouden. 
(Art. 1111, derde lid, Ger.W.) (Impliciet.) 

21 juni 1993 618 

ALLERLEI. 

STRAFZAKEN 

ALGEMEEN 

PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER 

PROCEDURE IN CASSATIE 

ALLERLEI 

BELASTINGZAKEN 
ALGEMEEN. 

PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER. 

PROCEDURE IN CASSATIE. 

ALLERLEI. 

TUCHTZAKEN 
ALGEMEEN. 

PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER. 

PROCEDURE IN CASSATIE. 

ALLERLEI. 

VERKIEZINGSZAKEN 

ALGEMEEN. 

PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER. 

PROCEDURE IN CASSATIE. 

ALLERLEI. 

ALLERLEI 

GRONDWET 
ALGEMEEN 
Art. I. 
Art. 2. 
Art. 3. 

Art. 140. 
ALLERLEI 

ART. 1. 

ART. 2. 

ART. 3. 

ART. 6. 

ALGEMEEN 

1. - Art. 6 - Gelijkheid van de Bel
gen voor de wet - Rechterlijke tucht -
Bevoegdheid - Magistraten van het 
openbaar ministerie - Art. 414 Ger. W. 
- Verenigbaarheid met art. 6 Gw. 

Art. 414 Ger.W. tot regeling van de be
voegdheid in tuchtzaken betreffende de 
magistraten van het O.M. houdt geen 
schending in van de artt. 6 en 6bis Gw. 

4 maart 1993 250 

2. - Al't. 6 - Gelijkheid vll12 de Bel
gen voor de wet - Begrip. 

De grondwettelijke regels inzake de 
gelijkheid van de Belgen en de niet-dis
criminatie op het stuk van belastingen 
staan er niet aan in de weg dat een ver· 
schillende fiscale behandeling wordt in
gesteld ten aanzien van bepaalde catego· 
rieen van personen, voor zover daarvoor 
een objectieve en redelijke verantwoor
ding bestaat; of zodanige verantwoording 
aanwezig is, moet worden getoetst aan 
het doel en de gevolgen van de ingestel-
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de belastingen en aan de redelijkheid 
van de verhouding tussen de aangewen~ 
de middelen en het beoogcle dael. 

10 september 1993 691 

3. -- Art. 6 - Overeenstemming -
Dienstplicht - Uitstel en vrijlating van 
dienst op morele grand - Ingeschrevene 
- We1'kelijke en gewone verblijfplaats 
buiten Europa - Uitstel. 

Art. 118, § 2, Dienstplichtwetten, dat in 
die wetten is ingevoegd bij art. 34 wet 
van 16 juni 1987, schendt de artt. 6 en 
6bis Gw., in zoverre het geen rekening 
houdt met de situatie van de ingeschre~ 
venen die werkelijk en gewaanlijk bui~ 
ten Europa verblijf haudend, ten minste 
een uitstel hebben gevraagd op grand 
van art. 10, § 1, 8°, Dienstplichtwetten, 
zeals dat luidde v66r de wet van 16 juni 
1987. (Artt. 6 en 6bis Gw.; art. 118, § 2, 
Dienstplichtwetten.) 

27 september 1993 765 

4. - Art. 8 - Sociale zekerheid -
Werknemers - Bijzondere bijdJ•age -
Werkloosheidsvel-zekering - Bijdrage~ 
plicht - Inkomsten - Bedrag - Roe
rende .inlromsten - Aangegeven roeJ·en
de inkomsten - Niet aangegeven roe
rende inkomsten. 

Er bestaat geen onderscheid tussen de 
belastingplichtigen wat betreft de bijzon
dere sociale-zekerheidsbijdrage voor de 
wei'kloosheidsverzekering, naargelang zij 
hun roerende inkomsten al dan niet heb
ben vermeld in hun aangifte in de perso~ 
nenbelastingen. (Art. 6 en 6bis Gw.; artt. 
60 en 70 wet van 28 dec. 1983.) 

15 november 1993 944 

5. - Art. 8 - Onteigening ten algeme
nen nutte - Spoedprocedure - Wette
Jijlce bepalingen die de onteigende ver
bieden beroep in te stellen - Verenig
btJ.arheid met art. 6 Gw. 

De artt. 7 en 8 Onteigeningswet scherr
den de artt. 6 en 6bis Gw. niet, in zover
re die wetsbepalingen de anteigende ver
bieden beroep in te stellen tegen het 
vonnis dat, op het hager beroep van de 
onteigenaar, de beslissing van de vrede
rechter dat er geen grand bestaat om de 
onteigening door te voeren, wijzigt. 

2 december 1993 1015 

ART. 8BIS. 

6. - Art. 6bis - Rechterlijke tucht -
Bevoegdheid - Magistraten van het 
openbaa1' ministerie - Art. 414 Ger. W. 
- Verenigbaarheid met art. 6bis Gw. 

Art. 414 Ger.W. tot regeling van de be
voegdheid in tuchtzaken betreffende de 
magistraten van het O.M. houdt geen 
schending in van de artt. 6 en 6bis Gw. 

4 maart 1993 250 

7. - Art. 6bis - OveJ•eenstemming -
Dienstplicht - Uitstel en vrijlating van 
dienst op morele grand - lngeschrevene 
- We1*elijke en gewone verblijfplaats 
buiten Europa - Uitstel. 

Art. 118, § 2, Dienstplichtwetten, dat in 
die wetten is ingevoegd bij art. 34 wet 
van 16 juni 1987, schendt de artt. 6 en 
6bis Gw., in zoverre het geen rekening 
houdt met de situatie van de ingeschre
venen die werkelijk en gewoonlijk bui~ 
ten Europa verblijf houdend, ten minste 
een uitstel hebben gevraagd op grand 
van art. 10, § 1, 8°, Dienstplichtwetten, 
zoals dat luidde v66r de wet van 16 juni 
1987. (Artt. 6 en 6bis Gw.; art. 118, § 2, 
Dienstplichtwetten.) 

27 september 1993 765 

8. - Art. 6bis - Sociale zekerheid -
Werlmemers - Bijzondere bi.fdrage -
Werkloosheidsverzekering - Bijdrage
plicht - Inkomsten - Bedl'ag - Roe
rende inkomsten - Aangegeven roeren
de inkomsten - Niet aangegeven roe
rende inkomsten. 

Er bestaat geen onderscheid tussen de 
belastingplichtigen wat betreft de bijzon
dere sociale-zekerheidsbijdrage voor de 
werkloosheidsverzekering, naargelang zij 
hun roerende inkomsten al dan niet heb
ben vermeld in hun aangifte in de perso
nenbelastingen. (Art. 6 en 6bis Gw.; artt. 
60 en 70 wet van 28 dee. 1983.) 

15 november 1993 944 

9. - Art. Obis - Onteigening ten alge
menen nutte - Spoedprocedure - Wets
bepalingen die de on teigende verbieden 
beroep in te stellen -· Ve1·enigbaarheid 
met a1·t. 6bis Gw. 

De artt. 7 en 8 Onteigeningswet scherr
den de artt. 6 en 6bis Gw. niet, in zover
re die wetsbepalingen de onteigende ver
bieden beroep in te stellen tegen het 
vonnis dat, op het hager beroep van de 
anteigenaar, de beslissing van de vrede
rechter dat er geen grond bestaat om de 
onteigening door te voeren, wijzigt. 

2 december 199'3 1015 

ART. 7. 
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ART. 10. 

10. - Art. 10 - Waning - Begrip. 
Onder de term waning, in de zin van 

de artt. 10 Gw. en 87 Sv., moet worden 
verstaan de plaats, met inbegrip van de 
erdoor omsloten eigen aanhorigheden, 
die een persoon bewoont om er zijn ver
blijf of zijn werkelijke verblijfplaats te 
vestigen en waar hij uit dien hoofde 
recht heeft op eerbiediging van zijn per
soonlijke levenssfeer, zijn rust en meer 
in het algemeen zijn prive-Ieven. 

23 juni 1993 624 

ART. 11. 

ART. 22. 

11. - Art. 22 - Gegevens in Neder
land verkregen door het afluisteren van 
telefoongesprekken. 

Het aanwenden door de Belgische 
rechter van bewijskrachtige gegevens 
die overeenkomstig de Nederlandse wet
geving en art. 8.2 E.V.R.M. in Nederland 
zijn verkregen door het afluisten van te
lefoongesprekken, is niet strijdig met 
art. 22 Gw. luidens hetwelk het briefge
heim onschendbaar is. 

26 januari 1993 108 

ART. 23. 

ART. 90. 

12. - Art. 90 - Openbare orde. 
De artt. 90 en 134 Gw., die betrekking 

hebben op de strafrechtelijke verant
woordelijkheid van de ministers, zijn 
van openbare orde. (Artt. 90 en 134 Gw.) 

5 mei 1993 439 

ART. 91. 

ART. 9lbis. 

ART. 92. 

13. - Art. 92 - Geschil over burger
li:flce rechten - Tuchtrechtspraak. 

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

19 november 1993 968 

ART. 93. 

ART. 107. 

14. - Art. 107 - Toetsing van de wet
tigheid - Recht en verpliclltingen van 

het met eigenlijlre rechtsp1·aak belast 
orgaan. 

Ieder met eigenlijke rechtspraak be
last orgaan kan en moet nagaan of de 
besluiten en verordeningen waarop een 
vordering, verweer of exceptie is ge~ 
grand, met de wet overeenstemmen. 
(Art. 107 Gw.). (Impliciet.) 

22 maar! 1993 316 

15. - Art~ 107 - Toetsing van de wet
tigheid - Besluiten en verordeningen -
Hoven en 1·echtbanken - Administratie
ve verordeningen - Schorsing. 

Art. 107 Gw. volgens hetwelk de hoven 
en rechtbanken de besluiten en verorde
ningen enkel toepassen in zoverre ze 
met de wetten overeenstemmen, is in al
gemene bewoordingen gesteld en maakt 
geen onderscheid tussen de erin bedoel
de akten; het is toepasselijk op de zelfs 
niet verordenende beslissingen van het 
bestuur en op de administratieve hande
lingen, oak al zijn deze van individuele 
aard; zodoende spreekt de rechter geen 
schorsing uit van een administratieve 
verordening. 

22 maar! 1993 316 

16. - Art. 107 - Toetsing van de wet
tigheid - Besluiten en verordeningen -
Voordracht van meerdere ministers. 

Een koninklijk besluit, dat, krachtens 
de wet waarvan het een uitvoeringsbe
sluit is, moet worden voorgedragen door 
meerdere ministers, is onwettig indien 
een van de aangewezen ministers het 
niet mede heeft voorgedragen. 

25 mei 1993 523 

ART, 107ter 

ART. 112, 

17. - Art. 112 - Gelijkheid inzake be
lastingen - Begrip. 

De grondwettelijke regels inzake de 
gelijkheid van de Belgen en de niet-dis
criminatie op het stuk van belastingen 
staan er niet aan in de weg dat een ver
schillende fiscale behandeling wo:rdt i.n
gesteld ten aanzien van bepaalde catego
rieen van personen, voor zover daarvoor 
een objectieve en redelijke verantwoor
ding bestaat; of zodanige verant\voording 
aanwezig is, moet worden getoetst aan 
bet doel en de gevolgen van de ingestel
de belastingen en aan de redelijkheid 
van de verhouding tussen de aangewen
de middelen en het beoogde doel. 

10 september 1993 691 
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ART. 113. 

ART. 134. 

18. - Art. 134 - Openbare orde. 
De artt. 90 en 134 Gw., die betrekking 

hebben op de strafrechtelijke verant~ 
woordelijkheid van de ministers, zijn 
van openbare orde. (Artt. 90 en 134 Gw.) 

5 mei 1993 439 

ART. 135. 

ART. 140. 

ALLERLEI 

H 

HANDELSPAPIER 

Wisselbrief - Schuld - Faillissement 
van de trekker - Acceptant - Betaling 
- Bewijs. 

Nu de wisselschuldenaar die beweert 
bevrijd te zijn van de wisselschuld, het 
bewij s moet leveren van de betaling of 
van het feit dat het tenietgaan van zijn 
verbintenis heeft teweeggebracht, ver~ 
mag de feitenrechter te beslissen dat de 
houder van de wisselbrief niet verplicht 
is mede te delen of hij door een eventu~ 
ele uitdeling van percenten in het faillis~ 
sement van de trekker werd uitbetaald. 
(Artt. 1315 B.W. en 870 Ger.W.) 

19 november 1993 971 

HANDELSPRAKTIJKEN 
1. - Vordering tot staking - Met eer~ 

lijk handelsgebruik strijdige daad -
Contractuele fout - Niet~contractant. 

Tegen degene die een contractuele 
fout begaat, kan een vordering tot sta~ 
king op grand van art. 54 wet van 14 juli 
1971 en art. 93 wet van 14 juli 1991 door 
een niet-contractant slechts worden inge-

steld indien die tekortkoming terzelfder 
tijd en los van het contract schending 
oplevert van het verbod een met de eer
lijke handelsgebruiken strijdige daad te 
stellen. 

4 juni 1993 563 

2. - Unieverdrag van Parijs 20 maart 
1883 ter bescherming van de industriele 
eigendom - Handelsnaam - Nationale 
bescherming - Ve1warringspersoon. 

Krachtens art. 8 van het Univerdrag 
van Parijs van 20 maart 1883 wordt de 
handelsnaam beschermd in aile Ianden 
van de Unie zonder verplichting van de
pot of inschrijving, waarbij niet wordt 
uitgesloten dat de nationale bescherming 
slechts wordt verleend in geval van ver~ 
warringsgevaar. 

21 juni 1993 606 

HELING 
Bestanddelen - Bezit - Juridisch be

zit. 
Voor het bestaan en het bewezen ver

klaren van het misdrijf heling is geen 
materieel bezit van het voorwerp van het 
misdrijf vereist; het juridisch bezit is vol
doende als bestanddeel van dit misdrijf. 
(Art. 505 Sw.) 

12 oktober 1993 828 

HERHALING 
Wettelijke herhaling - Bescherming 

van de maatschappij - Internering. 
Een beslissing tot internering valt niet 

onder de regels inzake wettelijke herha
ling. (Artt. 54, 55, 56 en 57 Sw.; art. 7 Wet 
Bescherming Maatschappij.) 

22 september 1993 744 

HOF VAN ASSISEN 

ALGEMEEN 

RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING 
NAAR HET HOF 

SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN 
HET HOF 

BEHANDELING TER ZI'ITING EN TUSSEN-
ARRESTEN, VERKLARING VAN DE JURY 

EINDARREST 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 

ALLERLEI 
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ALGEMEEN 

RECHTSPLEGING TOT 
DE VERWIJZING NAAR HET HOF 

1. - Verwijzing naar bet hot van assi~ 
sen - Kamer van inbeschuldigingstel~ 
ling - Arrest - Cassatieberoep - Inge
steld v66r bet eindarrest - Draagwijdte. 

Op het cassatieberoep dat de beschul
digde tegen het arrest van verwijzing 
naar het hof van assisen heeft ingesteld 
binnen de termijn van vijftien vrije da
gen na de betekening en binnen de ter
mijn van art. 296 Sv., kan het Hof enkel 
uitspraak doen over de schending van de 
wetten inzake bevoegdheid van de onder
zoeksgerechten en van het hof van assi-. 
sen en over de nietigheden die bepaald 
zijn in art. 299 Sv. of voortvloeien uit het 
niet in acht nemen van de wetten tot in
veering van een debat op tegenspraak 
voor de kamer van inbeschuldigingstel
ling en tot regeling van het gebruik der 
talen voor die kamer. (Artt. 299 en 416 
Sv.) 

7 april1993 362 

2. - Verwijzing naar het Hof - Ge
vangenneming - Gevolgen. 

Uit de omstandigheid dat het O.M. een 
beschikking tot gevangenneming niet ten 
uitvoer gelegd heeft bij een paging tot 
samenstelling van de jury, maar pas en
kele maanden later, kort v66r de eigen
lijke opening van de debatten, valt niet 
af te leiden dat genoemde beschikking 
tot gevangenneming niet Ianger effect 
sorteerde. (Artt. 134, 231, 232, 233 Sv.) 

22 september 1993 748 

SAMENSTELLING VAN DE JURY 
EN VAN HET HOF 

3. - Samenstelling van de jury en van 
het hof - Openbaar ministerie - Procu
reur-generaal - Opdracht - Draagwijd
te. 

De in art. 149 Ger.W. bedoelde op
dracht van de bevoegdheid om het ambt 
van O.M. uit te oefenen bij het hof van 
assisen impliceert niet dat alle stukken 
van de rechtspleging moeten onderte
kend worden door de magistraat die de
ze opdracht van de procureur-generaal 
gekregen heeft. (Art. 149 Ger.W.) 

5 mei 1993 437 

BEHANDELING TER ZITTING 
EN TUSSENARRESTEN, 

VERKLARING VAN DE JURY 
4. - Behandeling ter zitting en tussen

arresten - Verklaring van de jwy -
Behandeling ter zitting - Getuigen -
Recht van de beschuldigde om vragen te 
stellen - Beperking. 

Het bij art. 319 Sv. aan de beschuldig
de of diens raadsman verleende recht 
om, bij monde van de voorzitter, aan de 
getuigen vragen te stellen, wordt beperkt 
door het recht en de plicht van de voor
zitter en, in geval van betwisting, van 
het hof van assisen om overeenkomstig 
art. 270 van dat wetboek te weigeren een 
vraag te stellen waarvan het onderzoek 
de debatten zou verlengen zonder hoop 
te geven op meer zekerheid omtrent de 
uitkomst, met andere woorden te weige
ren een vraag te stellen die niet nodig is 
om de waarheid aan de dag te brengen. 

4 mei 1993 432 

5. - Behandeling ter zitting en tus
senarresten - Verklaring van de jury -
Behandeling ter zitting - Getuigen -
Vragen van de beschuldigde - Weige
ring van de voorzitter - Redenen. 

De voorzitter van het hof van assisen 
die, met toepassing van art. 270 Sv., wei
gert, op verzoek van de beschuldigde of 
van zijn raadsman, aan een getuige een 
vraag te stellen, is niet gehouden, bij 
ontstentenis van conclusie dienaangaan
de, de redenen van zijn weigering ken
baar te maken, noch vast te stellen dat 
de verzochte vraag de debatten zou ver
lengen zonder hoop te geven op meer ze
kerheid omtrent de uitkomst. 

4 mei 1993 432 

6. - Behandeling ter zitting en tussen
arrest - Verklaring van de jury - Mis
daad - Verzwarende omstandigheid -
Verscheidene beschuldigden - Vragen 
- Gestelde vragen. 

De vragen m.b.t. de objectieve verzwa
rende omstandigheden kunnen, wanrieer 
een misdaad aan verscheidene beschul
digden ten laste wordt gelegd, afzonder
lijk voor iedere beschuldigde worden ge
steld. (Artt. 337 en 338 Sv.) 

5 mei 1993 437 

7. - Behandeling ter zitting en tussen
arresten, verklaring van de jury - Vor
deringen van het openbaar ministerie -
Vorderingen over de schuld - Vermel
ding van de toepasselijke straf. 
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Het is de procureur~generaal niet ver~ 
baden, tijdens zijn vorderingen over de 
sehuld, over de straf te spreken en voor~ 
lezing te doen van artikelen van het 
Strafwetboek. (Art. 335 Sv.) 

19 juli 1993 652 

8. - Behandeling ter zitting en tusse
narresten, verklazing van de jury - Be
handeling ter zitting - Akte van be
sclwJdjging - Leemten - Onjuistheden 
- Gevolg. 

De alde van beschuldiging is slechts 
een uiteenzetting door het O.M. van de 
feiten en omstandigheden van de zaak; 
een onjuiste of onvolledige uiteenzetting 
kan niet de nietigheid van de rechtsple
ging tot gevolg hebben. (Artt. 241, 242, 
313 en 314 Sv.) 

1 december 1993 1012 

9. - Behandeling ter zitting en tussen
arresten, verklaring van de jury - Be
bandeling ter zitting - Aide van be
schuldiging - Eerlijke behandeling van 
de zaak. 

Uit de inhoud van de al<te van beschul
diging kan geen schending van het recht 
van de beschuldigde op een eerlijke be~ 
handeling van zijn zaak worden afgeleid, 
aangezien die akte hem regelmatig was 
betekend en aan zijn tegenspraak was 
onderworpen. (Artt. 241, 242, 313 en 314 
Sv.; art. 6.1 E.V.R.M.) 

1 december 1993 1012 

EINDARREST 
10. Eindarrest -· Stra.f - Motive-

ring 
De bijzondere motiveringsplicht be~ 

paald bij art. 195 Sv. is niet van toepas
sing op_ de rechtspleging voor het hof 
van assiSen. 

19 juli 1993 

BURGERL!JKE 
RECHTSVORDERING 

ALLERLEI 

652 

11. - Allerlei - Organen van het hof. 

Het hof van assisen bestaat uit twee 
organen : het hof sensu stricto, met de 
voorzitter, twee assessoren en een grif
fier, en hetzelfde hof, dat zitting houdt, 
bijgestaan door de jury. (Art. 119 Ger.W.) 

20 augustus 1993 657 

12. - Allerlei - Alcte van beschrzldi~ 
ging - 11-:Iededeling aa.n de pers - Ge
volg. 

De mededeling van de akte van be
schuldiging aan de pers heeft geen in~ 
vloed op de rechtsgeldigheid van het ver
oordelend arrest van het hof van assisen. 
(Artt. 241, 242, 313 en 314 Sv.) 

1 december 1993 1012 

HOGER BEROEP 

ALGEMEEN 

BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN 
EN SOCIALE ZAKEN lNBEGREPEN) 

Algemeen. 
Beslissingen en partijen. 
Principaal beroep, vorm, termijn, on-

splitsbaar geschil. 
Incidenteel beroep. 
Gevolgen, bevoegdheid van de rechter. 
Rechtspleging in hager beroep. 
Uitbreiding van eis en nieuwe eis. 
Sociaal procesrecht (bijzondere regels). 
Allerlei. 
STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 

INBEGREPEN). 

Algemeen. 
Beslissingen en partijen. 
Principaal beroep, vorm, termijn. 
Incidenteel beroep. 
Gevolgen, bevoegdheid van de rechter. 
Rechtspleging in hager beroep. 
Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere 

regels). 
Allerlei. 
BELASTINGZAKEN 
Gemeentebelastingen, provinciebelastin~ 

gen, plaatselijke belastingen. 
Andere belastingen. 
Inkomstenbelastingen. 
TUCHTZAKEN 

VERKIEZINGSZAKEN 

DIENSTPLICHTZAKEN 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 

BURGERLlJKE ZAKEN (HAN-
DELSZAKEN EN SOCIALE ZA
KEN INBEGREPEN) 

ALGEMEEN. 

BESLISSINGEN EN PARTIJEN. 

l. - Burgerlijke zaken - Beslissingen 
en partijen - Vm·dering tot sc.hriitonder
zoek - Vonnis dat een deskundigenon
derzock beveelt; 

Hoger beroep staat open tegen het 
vonnis dat bij de u:i.tspraak over een tus-
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senvordering tot schriftonderzoek een 
deskundigenonderzoek beveelt. (Artt. 
616, 893 Ger.W.) 

16 september 1993 702 

Principaal beroep, vorm, termijn, on~ 
splitsbaar geschil. 

2. - Burgerlijke zaken - Principaal 
beroep - Termijn - Jeugdbescherming 
- Bezoekrecht - Grootouders. 

Het hoger beroep tegen een vonnis 
van de jeugdrechtbank inzake het be· 
zoekrecht van de grootouders van een 
minderjarige moet bij verzoekschrift bij 
de griffie van het hof van beroep worden 
ingesteld binnen een maand na de uit
spraak. (Art. 58, tweede lid, Jeugdbe
schermingswet.) 

18 februari 1993 210 

3. - Burgerlijlw zaken Principaal 
beroep - Vorm - Echtscheiding ap 
grand van bepaalde feiten - Terkennis
brenging van het hager beroep - Ter
mijn - Verstrijking - Verval van het 
hager beroep. 

W anneer een termijn op straffe van 
verval is voorgeschreven, zoals de ter· 
mijn waarbinnen het boger beroep tegen 
een echtscheidingsvonnis, ter kennis van 
de griffie moet worden gebracht, dient 
het verval zelfs ambtshalve door de rech
ter te worden uitgesproken, zonder dat 
hij behoeft na te gaan of de verweerder 
door de onregelmatigheid was benadeeld. 
(Art!. 862 en 1273 (oud) Ger.W.) 

29 april 1992 417 

4. - Burgerlijke zaken - Principaal 
beroep - Gevolg - Verstekvonnis -
Verzet - Vonnis waarbij het verzet ont
vankelijk maar niet gegrond wordt ver
klaard - Hoger beroep tegen beide von
nissen. 

Wanneer een vonnis het verzet tegen 
een verstekvonnis ontvankelijk maar 
niet gegrond verklaart, brengt het regel
matig hager beroep tegen het vonnis op 
verzet oak het verstekvonnis voor de 
appelrechter. (Artt. 1068, eerste lid, en 
1397 Ger.W.) 

13 mei 1993 491 

5. - Burgerlijke zaken - Principaal 
beroep, vorm, termijn, onsplitsbaar ge· 
schil - Vorm - Akte van hager beroep 
- Eiser in hager beroep - Woonplaats 
- Straat - Brussel - Taalgebruik -
Gerechtszaken - Nietigheid. 

In burgerlijke zaken moet de akte van 
boger beroep, op straffe van door de 
rechter van ambtswege uitgesproken nie~ 

tigheid, in de taal van de rechtspleging 
de naam van de straat vermelden waar· 
aan eiser in hoger beroep woont, wan· 
neer die woonplaats gelegen is in een ge~ 
meente van de Brusselse agglomeratie 
en de rechtspleging in het arrondisse· 
ment Brussel wordt voortgezet. (Artt. 862 
en 1057, eerste lid, 2°, Ger.W.; artt. 4, § 1, 
24 en 40, eerste lid, wet 15 juni 1935.) 

24 mei 1993 519 

INCIDENTEEL BEROEP. 

GEVOLGEN, BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER 

6. - Bwgerlijke zaken - Gevolgen, 
bevoegdheid van de rechter - Bevesti
ging van een onderzoeksmaatregel -
Bevoegdheid van de appeil'echter om 
zijn eindbeslissing aan te houden. 

Ofschoon de rechter in hoger beroep 
zijn eindbeslissing aanhoudt, wanneer 
daartoe grand bestaat, totdat de maatre
gelen zijn uitgevaerd die de eerste rech
ter of hij zelf heeft bevolen alvarens 
recht te doen, staat de uitvaering van die 
maatregelen aan de eerste rechter of 
aan de rechter in hager beraep, naarge
lang deze laatste beslist, behalve wan
neer de appelrechter geen andere onder
zoeksmaatregel heeft bevolen dach de 
door de eerste rechter genomen maatre
gel heeft bevestigd; in laatstgenoemd ge
val moet de appelrechter de zaak naar 
de eerste rechter verwijzen en mag hij 
zich niet het recht voorbehauden om de 
zaak te onderzoeken op grand van de be
oordeling van de resultaten van de on
derzoeksmaatregel. (Artt. 1068 en 1072 
Ger.W.) 

6 mei 1993 453 

7. - Burgerlijke zaken - Gevolgen, 
bevoegdheid van de rechter - Ambtshal
ve faillietverklaring - Vonnis op verzet 
- Nietigheid - Hervorming in hager 
beroep. 

De appelrechter die het ap verzet uit· 
gesproken vonnis hervormt en daarbij 
vaststelt dat het ambtshalve uitgespro· 
ken faillissement nietig is, heeft zijn 
rechtsmacht volledig uitgeoefend zodat 
geen der partijen vermag te varderen 
dat hij ambtshalve zou beslissen of de 
grondvoorwaarden van het faillissement 
vervuld waren en dat hij het faillisse· 
ment ambtshalve zou uitspreken. (Art. 
1068 Ger.W.) 

25 juni 1993 630 

8. - Burgerlijke zaken - Gevolgen, 
bevoegdheid van de rechter - Ambtshal
ve faillietverklaring - Vonnis op verzet 
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- Nietigheid - Hervorming in hager 
beroep. 

De appelrechter die het op verzet uit
gesproken vonnis hervormt en aldus 
vaststelt dat het ambtshalve uitgespro
ken faillissement nietig is, heeft zijn 
rechtsmacht volledig uitgeoefend zodat 
geen der partijen vermag te vorderen 
dat hij ambtshalve zou beslissen of de 
grondvoorwaarden van het faillissement 
vervuld waren en dat hij het faillisse
ment ambtshalve zou uitspreken. (Art. 
1068 Ger.W.) 

25 juni 1993 635 

9. - Burgerlijke zaken - Gevolgen, 
bevoegdheid van de rechter - Onteige
ning ten algemenen nutte- Spoedproce
dure - Bepaling van de voorlopige ver
goeding - Herziening - Vonnis van de 
rechtbank van eerste aanleg - Devolu
tieve kracht van het hoger beroep. 

De vordering tot herziening van de 
voorlopig toegekende onteigeningsver
goeding is onderworpen aan de regels 
van het Gerechtelijk Wetboek; hieruit 
volgt dat hager beraep tegen een vonnis 
dat in eerste aanleg uitspraak doet over 
een vordering tot herziening, het geschil 
zelf aanhangig maakt bij de rechter in 
hager beroep. (Art. 16, tweede lid, Ontei
geningswet; art. 1068, Ger.W.) 

29 oktober 1993 907 

10. - B'!rgerlijke zaken - Gevolgen, 
bevoegdhe1d van de rechter - Devolutie
ve kracht - Begrip. 

Door het hager beroep gaat het geschil 
op de appelrechters over met aile feite
lijke en juridische vragen die daarmee 
samenhangen. (Art. 1068 Ger.W.) 

22 november 1993 972 

RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP. 

_11. :- Burgerlijke zaken - Rechtsple
gmg In hoger beroep - Vonnis van de 
appelrechters - Eiser in hoger be1·oep 
- Woonplaats - Straat - Brussel -
Taalgebruik - Gerechtszaken. 

In burgerlijke zaken maet het vonnis 
van de appelrechters in de taal van de 
rechtspleging de naam van de straat ver
melden waaraan eiser in hager beroep 
woont, wanneer die woanplaats gelegen 
is in een gemeente van de Brusselse ag
glomeratie en de rechtspleging in het 
arrondissement Brussel wordt voortge
zet; het vonnis dat die vermelding bevat 
in zijn motivering voldoet aan die ver-

plichting. (Artt. 780, eerste lid, 2°, en 862 
Ger.W.; artt. 4, § 1, 24 en 40, eerste lid 
wet 15 juni 1935.) ' 

24 mei 1993 519 

UITBRE!DING VAN EIS EN NIEUWE EIS. 

SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE 
REGELS). 

12. - Burgerlijke zaken - Sociaal 
procesrecht (bijzondere regels) - Ter
mijn - Berekening. 

Art. 11 wet 19 maar! 1991, volgens het
welk het hager beroep binnen tien werk
dagen na de kennisgeving moet worden 
aangerekend, houdt geen afwijkende be
palingen in van het voorschrift van art. 
53 Ger.W. en is er mede verenigbaar. 

22 november 1993 976 

ALLERLEI. 

STRAFZAKEN (DOUANE 
EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) 

ALGEMEEN. 

BESLISSINGEN EN PARTIJEN. 

13. - Strafzaken - Beslissingen en 
partijen - Regeling van de rechtsple
ging - Verwijzing naar de correctionele 
rechtbank - Voorlopige hechtenis -
Handhaving - Rechtsmiddel - Ontvan
kelijkheid. 

Geen hoger beraep staat open tegen de 
beschikking van de raadkamer die, wan
neer zij bij het regelen van de rechtsple
ging de verdachte naar de carrectionele 
rechtbank verwijst, zijn voorlopige hech
tenis handhaaft. (Art. 26, § 3, Wet Voorlo
pige Hechtenis.) 

25 mei 1993 525 

14. - Strafzaken Beslissingen en 
partijen - Burgerlijke partij - Onder
zoeksgerechten - Regeling van de pro
cedure - Raadkamer - Buitenvervol
gingstelling - Rechtsmiddel - Art. 135 
Sv. - Verzet - Ontvankelijkheid -
Vereiste. 

Art. 135 Sv. verleent weliswaar aan de 
burgerlijke partij het recht om, zelfs als 
enige, verzet te doen tegen een beschik
king van buitenvervolgingstelling, maar 
dat recht is niettemin onderworpen aan 
de voorwaarde dat de burgerlijke rechts
vordering ontvankelijk is; niet antvanke
lijk is dus het verzet van de burgerlijke 
partij die niet rechtstreeks en persoon
lijk door het misdrijf is benadeeld. 

26 mei 1993 526 
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15. - Strafzaken - Beslissingen en 
partijen - Beslissing over een rechts
vraag - Begrip. 

W anneer het hof van beroep regelma
tig kennis genomen heeft van het hager 
beroep o.m. tegen de beslissing van de 
correctionele rechtbank waarbij de ver
volgingen ontvankelijk verklaard wor
den, is oak het onderzoek van het door 
de eerste rechter aan een van de partij
en gerichte verzoek om een stuk neer te 
leggen wettig, als het arrest vaststelt dat 
een andere partij voor het hof van be
roep de overlegging van het litigieuze 
stuk als een voorwaarde voor de ontvan
kelijkheid van de vervolgingen heeft be
schouwd; onder die omstandigheden kan 
het verzoek van de eerste rechter niet 
worden beschouwd als een maatregel 
van inwendige aard, maar blijkt het een 
uitspraak over een rechtsvraag te zijn. 
(Art. 1046 Ger.W.) 

22 september 1993 734 

16. - Strafzaken Beslissingen en 
partijen - Burgerlijke partij - Onder
zoeksgerechten - Raadkamer - Rege
ling van de procedure - Buitenvervol
gingstelling - Ontvankelijkheid van het 
rechtsmiddel. 

De burgerlijke partij kan het haar 
door art. 135 Sv. toegekende recht om 
hager beroep in te stellen tegen een door 
een raadkamer gewezen beschikking tot 
buitenvervolgingstelling slechts uitoefe
nen indien haar burgerlijke-partijstelling 
ontvankelijk is en zij derhalve op regel
matige wijze als burgerlijke partij kan 
optreden. 

21 december 1993 1091 

PR!NCIPAAL BEROEP, VORM, TERMIJN. 

17. - Strafzaken - Principaal beroep, 
, vorm, termijn - Vonnis van de politie
rechtbank - Hoger beroep van de pro
cureur des Konings - Betekening aan 
woonplaats - Beklaagde niet meer inge
schreven op het vermelde adres - Ge
volg. 

Niet rechtsgeldig is het met toepassing 
van art. 205 Sv. ingestelde hager beroep 
van de procureur des Konings tegen een 
vonnis van de politierechtbank wanneer 
de betekening van dat hager beroep aan 
woonplaats werd gedaan op een adres 
waar de beklaagde niet meer was inge
schreven volgens de bevolkingsregisters. 
(Art. 205 Sv.) 

11 mei 1993 486 

18. - Strafzaken - Principaal beroep, 
vorm, termijn - Termijn - Aanvangs
tJjdstip. 

Wanneer de gerechtsdeurwaarder het 
vonnis van de politierechtbank waarbij 
de beklaagde bij verstek is veroordeeld, 
niet aan laatstgenoemde heeft kunnen 
betekenen overeenkomstig de artt. 33 tot 
35 Ger.W., en het betekeningsexploot 
daarom op het politiecommissariaat 
heeft afgegeven overeenkomstig art. 37 
van dat wetboek, moet de verklaring van 
hager beroep, behoudens overrnacht of 
onoverkomelijke dwaling, worden ge
daan uiterlijk vijftien dagen na die afgif
te. (Art. 203, § 1, Sv.) 

10 november 1993 942 

INCIDENTEEL BEROEP. 

19. - Sti·afzaken - Incidenteel beroep 
- Draagwijdte. 

Het incidenteel hoger beroep dat de 
geintimeerde ter terechtzitting van het 
strafgerecht kan instellen, is slechts de 
uitoefening door die partij van het ver
haal dat zij had kunnen uitoefenen bij 
wege van een hoofdberoep binnen de ter
mijnen bij de wet gesteld, tegen de be
slissing die betrekking heeft op de partij 
door wier hager beroep zij gelntimeerde 
is. (Art. 203, § 4, Sv.) 

26 januari 1993 111 

GEVOLGEN, BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER. 

20. - Strafzaken - Gevolgen - Be
voegdheid van de rechter - Appellant -
Openbaar ministerie. 

Op het enkel hager beroep van het 
openbaar ministerie kan de appelrechter 
de beslissing op de rechtsvordering van 
de burgerlijke partij niet wijzigen. (Art. 
202 Sv.; art. 1138, 2', Ger.W.) 

16 februari 1993 193 

21. - Strafzaken - Gevolgen, be
voegdheid van de rechter - Hoger be
roep van het openbaar ministerie -
Draagwijdte. 

Het hager beroep van het openbaar 
ministerie draagt aan de appelrechter de 
kennisneming op van de strafvordering 
in haar geheel; zelfs als het enkel is in
gesteld tegen de beslissing die het ge~ 
ding be€indigt, strekt het zich uit tot elk 
vonnis dat in dezelfde zaak is gewezen 
en waartegen geen afzonderlijk hager 
beroep openstond. 

18 mei 1993 509 
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22. - Gevolgen, bevoegdheid van de 
rechter - Beslissing over een feitelijke 
of een rechtskwestie bij tussenvonnis -
Hoger beroep van het openbaar ministe
rie tegen eindbeslissing - Draagdwijdte. 

Art. 215 Sv. laat de rechter in boger 
beroep niet toe kennis te nemen van een 
beslissing over een feitelijke of een 
rechtskwestie die bij ontstentenis van 
boger beroep tegen deze beslissing, niet 
aan zijn oordeel is onderworpen. 

18 mei 1993 509 

23. - Strafzaken - Gevolgen, be
voegdheid van de rechter - Hoger be
roep van de beklaagde aileen - Zwaar
dere kwalificatie van het ten Jaste geleg
de feit - Internering. 

De appelrechter mag, op het hoger be
roep van de beklaagde aileen, de kwalifi
catie van het misdrijf verzwaren en de 
interneringsmaatregel van de eerste 
rechter bevestigen. 

15 juni 1993 590 

24. - Strafzaken - Gevolgen, be
voegdheid van de rechter - Rechter die 
de zaak aan zich trekt - Grenzen. 

Art. 215 Sv. legt de appelrechter de 
verplichting op om mede over de zaak 
zelf te beslissen, telkens als hij een von
nis teniet doet dat niet over de zaak zelf 
heeft beslist, mits de vernietiging niet 
gegrond is op het feit dat de eerste rech
ter niet bevoegd was of niet was geadi
eerd. 

22 september 1993 734 

25. - Strafzaken - Gevolgen, be
voegdheid van de rechter - Vrijspre
kend vonnis - Veroordeling van een 
medebeklaagde - Hoger beroep van de 
medebeklaagde beperkt tot de burger
Jijke beschikkingen van het vonnis. 

Wanneer een beklaagde zijn hoger be
roep beperkt heeft tot de burgerlijke be
schikkingen van het vonnis, dat hem zo
wel op de strafvordering als op de 
burgerlijke rechtsvordering veroordeelt, 
moet de appelrechter nagaan of het mis
drijf, dat aan een vrijgesproken medebe
klaagde was ten laste gelegd, bewezen 
is, zonder dienaangaande gebonden te 
zijn door het gezag van gewij sde van de 
vrijsprekende beslissing. (Art. 202 Sv.) 

29 september 1993 775 

26. - Strafzaken - Gevolgen - Ver
stekvonnis waartegen het O.M. niet in 
hager beroep is gekomen - Vonnis op 
verzet - Hoger beroep van het O.M. en 
van de beklaagde. 

Wanneer het O.M. tegen een verstek
vonnis geen hoger beroep heeft inge
steld, mag de appelrechter, die uitspraak 
doet op het hoger beroep van de be
klaagde en het O.M. tegen het op verzet 
gewezen vonnis, de toestand van de be
klaagde niet verergeren. 

6 oktober 1993 811 

RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP. 

27. - Strafzaken - Rechtspleging in 
hager beroep - Eenstemmigheid - Bur
gerlijke rechtsvordering - Vrijspraak 
van de beklaagde - Hoger beroep van 
de burgerlijke partij alleen - Wijziging. 

Het arrest dat, op het ontvankelijk bo
ger beroep van de burgerlijke partij ai
leen tegen een vrij sprekend vonnis waar
bij haar vordering wordt afgewezen, 
schadevergoeding aan die burgerlijke 
partij toekent, moet vaststellen dat het 
met eenparige stemmen is gewezen in 
zoverre het het misdrijf waarop de bur
gerlijke rechtsvordering berust, bewezen 
verklaart. (Art. 21lbis Sv.) 

27 januari 1993 119 

28. - Strafzaken - Rechtspleging in 
hager beroep - Arrest op verzet - Een
parigheid. 

Wanneer de appelrechters het verzet 
van de beklaagde tegen een verstekar
rest, waarbij de door de eerste rechter 
uitgesproken straf wordt verzwaard, ont
vankelijk verklaren en de tegen de be
klaagde uitgesproken straf handhaven, 
moet die beslissing met eenparige stem
men worden genomen. 

9 maart 1993 270 

29. - Strafzaken - Rechtspleging in 
hager beroep - Vervallenverklaring van 
het recht tot sturen - Eenstemmigheid. 

Er is strafverzwaring en derhalve is 
eenstemmigheid vereist wanneer bet ge
recht in hoger beroep een vervallenver
klaring van het recht tot sturen als straf 
uitspreekt, terwijl de eerste rechter dit 
niet had gedaan. 

20 april 1993 381 

30. - Strafzaken Rechtspleging in 
hager beroep - Eerste rechter - Een 
straf wegens twee telastleggingen - Ap
pelgerecht - Verjaring van de strafvor
dering voor een telast!egging - Handha
ving van de straf - Geen eenstemmig
heid. (Art. 21lbis Sv.) 

Wanneer het appelgerecht, op het bo
ger beroep tegen een vonnis dat een en
kele straf heeft uitgesproken voor twee 
telastleggingen, de verjaring voor een er-
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van vaststelt, doch de door de eerste 
rechter uitgesproken straf handhaaft, 
hoeft de beslissing niet met eenparige 
stemmen van de leden te worden verwe· 
zen. 

11 mei 1993 484 
31. - Strafzaken Rechtspleging in 

hager beroep - Eenstemmigheid - Toe
stand van de beklaagde - Verzwaring 
- Begrip. 

De appelrechters verzwaren de toe· 
stand van de beklaagde niet en behoe
ven dus niet met eenparigheid van stem
men uitspraak te doen, als zij, na te 
hebben vastgesteld dat de beroepen be
slissing op een tardief verzet van de be
klaagde is gewezen, een zelfde geldboete 
uitspreken als die welke bij verstek is 
opgelegd door het vonnis waartegen ver
zet werd gedaan. 

12 mei 1993 489 

32. - Strafzaken Rechtspleging in 
hager beroep - In Jwge1' beroep bevolen 
vervangende gevangenisstraf - Een
stemmigheid. 

Wanneer de appelrechters, na te heb
ben vastgesteld dat de eerste rechter 
verzuimd heeft een vervangende gevan
genisstraf uit te spreken voor de aan de 
veroordeelde opgelegde geldboete, het 
beroepen vonnis bevestigen wat die geld
boete betreft, doch eraan toevoegen dat 
die geldboete door een gevangenisstraf 
kan worden vervangen bij niet-betaling 
binnen de wettelijke termijn, zonder 
daarbij vast te stellen dat laatstgenoem
de beslissing met eenparige stemmen 
van de appelrechters is gewezen, wordt · 
enkel de vervangende gevangenisstraf 
vernietigd. 

2 juni 1993 550 

33. - Strafzaken Rechtspleging in 
hager beroep - Strafverzwaring - Een
stemmigheid - Begrip. 

De vermelding door de appelrechters 
dat de als bijkomende straf uitgesproken 
geldboete met eenparige stemmen wordt 
verhoogd, impliceert dat de appelrech
ters met eenparige stemmen hebben be
slist tot de gehele uitgesproken straf. 

5 oktober 1993 802 

34. - Sti·afzaken - Rechtspleging in 
hager beroep - Eenpmigheid - Beslis
sing op verzet. 

N a het verzet van de beklaagde tegen 
de bij verstek gewezen beslissing van 
het appelgerecht dat hem, na vrijspraak 
door de eerste rechter, met eenparige 
stemmen had veroordeeld, ontvankelijk 

te hebben verklaard, kan dit appelge
recht geen straf opleggen, tenzij met 
eenparige stemmen, en mits die eenpa
righeid vast te stellen in de op verzet ge~ 
wezen beslissing, zelfs als de bij verstek 
gewezen beslissing die eenparigheid had 
vastgesteld. (Art. 2llbis Sv.) 

26 oktober 1993 884 

35. - Strafzaken - Rechtspleging in 
hager beroep - Burgerlijke rechtsvorde
ring - Vrifspl'aak in eerste aanleg -
Afwijzing van de burgerlifke rechtsvor
dering - Veroordeling tot schadevergoe
ding in hager beroep - Eenstemmig
heid. 

Wanneer, op het hoger beroep tegen 
een vrijsprekend vonnis met afwijzing 
van de burgerlijke rechtsvordering, de 
appelrechters enerzijds de strafvordering 
vervallen verklaren wegens verjaring en, 
anderzijds, de burgerlijke rechtsvorde~ 
ring gegrond verklaren, client deze laat~ 
ste beslissing met eenparigheid van 
stemmen te worden gewezen. (Art. 
2llbis Sv.) 

7 december 1993 1029 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJ
ZONDERE REGELS) 

36. Strafzaken Burgerlifke 
rechtsvordering - Onbevoegdverklaring 
van de eerste rechter - Geen hager be
roep van een burgerlijke partif - Uit
spraak van de appelrechter ave~ de vor
dering van die burgerlifke partij. 

Wanneer de eerste rechter zich niet 
bevoegd heeft verklaard om kennis te 
nemen van de burgerlijke rechtsvorde
ringen en een van de burgerlijke partij~ 
en geen hoger beroep heeft ingesteld, 
kan de appelrechter over de rechtsvorde
ring van die burgerlijke partij geen uit
spraak doen. (Art. 202 Sv.; artt. 3 en 4 
V.T.Sv.) 

26 januari 1993 111 
37. Strafzaken Burgerlifke 

rechtsvordering - Burgerlifke partif in 
hager beroep - Veroordeling na vrif
spraak - Eenstemmigheid. 

Het vonnis van de appelrechters dat, 
op het ontvankelijk hager beroep van de 
burgerlijke partij alleen tegen een vrij
sprekend vonnis waarbij haar vordering 
wordt afgewezen, schadevergoeding aan 
die burgerlijke partij toekent, moet vast
stellen dat het met eenparige stemmen 
is gewezen in zoverre het misdrijf waar
op de burgerlijke rechtsvordering berust, 
bewezen wordt verklaard. 

23 februari 1993 217 
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38. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Hoger beJ·oep van de 
burgerlijlm partij - Gevolgen. 

Op het enkele hager beroep van de 
burgerlijke partij kan de rechter in ho~ 
ger beroep de beklaagde noch geheel 
noch ten dele ontheffen van de door de 
eerste rechter uitgesproken veroordeling 
tot schadevergoeding. 

21 september 1993 727 

ALLERLEI. 

BELASTINGZAKEN 

GEMEENTEBELASTINGEN, PROVINCIEBE
LASTINGEN, PLAATSELIJKE BELASTIN
GEN. 

ANDERE BELASTINGEN. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 

TUCHTZAKEN 
39. - Tuchtzaken - Orde van Genees

heren - Raad van beroep - Hoger be
roep door geneesheer - Verzwaring der 
tuchtsanctie - Wettigheid. 

De raad van beroep die krachtens art. 
25, § 4, K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967 be
treffende de Orde der Geneesheren ken
nis neemt van het geheel van de zaak, 
kan, zelfs indien enkel hager beroep 
werd ingesteld door de geneesheer, de 
door de provinciale raad uitgesproken 
sanctie verzwaren, mits uitspraak te 
doen met een tweederdemeerderheid. 

25 juni 1993 628 

40. - Tuchtzaken - Nietigheid van de 
beroepen beslissing - Beslissing in ho~ 
ger beroep gegrond op eigen redenen -
Gevolg. 

Oak al zou de beroepen tuchtrechte
lijke beslissing nietig zijn, het rechtscol
lege in hager beroep neemt die nietighe
den niet over als op grand van een eigen 
motivering, en zonder de redenen van de 
beroepen beslissing over te nemen of er
naar te verwijzen, de beroepen beslis~ 
sing wordt bevestigd. 

24 december 1993 1115 

VERKIEZINGSZAKEN 

DIENSTPLICHTZAKEN 

ALLER LEI 

HOOFDELIJKHEID 
1. - Hoofdelijkheid tussen schulde

naars - Afstand van de hoofdelijke vor-

dering - Onvermogen van medeschulde
naars - Toepasselijkheid van art. 1215 
B.W: 

Ingeval de schuldeiser afstand heeft 
gedaan van de hoofdelijkheid ten aan
zien van alle hoofdelijke medeschulde
naars, bestaat er geen hoofdelijkheid 
meer en is art. 1215 B.W. niet toepasse
lijk. 

17 mei 1993 495 

2. - Gemeenschappelijke lout - Ver
borgen houden van nalatenschap. 

Een gemeenschappelijke fout, d.w.z. 
een fout waardoor meerdere personen 
bijdragen tot het ontstaan van een scha
deverwekkend feit, geeft aanleiding tot 
hoofdelijke aansprakelijkheid; dit is met 
name het geval bij een gemeenschappe
lijke fout die wordt begaan om de nala
tenschap verborgen te houden. (Artt. 792 
en 1202 B.W.) 

9 december 1993 1038 

HUUR VAN DIENSTEN 
Aannemingsovereenkomst - Wet van 

3 jan. 1958 betreffende de cessies en in
pandgevingen van schuldvorderingen op 
de Staat uit hoofde van werken en Jeve
ringen - Onderaannemer - Voorrecht 
- Voorwaarden. 

Het voorrecht van de onderaannemer 
van de voor rekening van de Staat wer
kende aannemer op de door de Staat aan 
de aannemer voor die werken verschul
digde bedragen, gaat, bij ontstentenis 
van grondslag, aileen teniet wanneer de 
gelden uit de staatskas zijn gehaald en 
aan de aannemer of zijn rechthebbenden 
zijn betaald; het derdenbeslag op die be
dragen is slechts facultatief voor de 
schuldeiser. (Art. 3 wet van 3 jan. 1958.) 

25 maart 1993 325 

HUUR VAN GOEDEREN 
ALGEMEEN 
HUISHUUR 
Algemeen. 
Begrip, aard van wetgeving. 
Verplichtingen van partijen. 
Onderverhuring en overdracht van huur. 
Betrekkingen met derden. 
Einde (opzegging, verlenging, enz.). 
Aller lei. 
PACHT 
Algemeen. 
Begrip, aard van wetgeving. 
Verplichtingen van partijen. 
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Onderverhuringen en overdracht van 
huur. 

Betrekkingen met derden. 
Einde (opzegging, verlenging, terugkeer, 

enz.). 
Voorkooprecht 
Allerlei. 
HANDELSHUUR 
Algemeen. 
Begrip, aard van wetgeving. 
Verplichtingen van partijen. 
Onderverhuring en huuroverdracht 
Betrekkingen met derden. 
Einde (opzegging, huurhernieuwing, 

enz.). 
Allerlei. 
ANDERE HUUROVEREENKOMSTEN 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen - Huurovereenkomst 

- Verhuurder - Niet-uitvoering - Ge
notshinder - Huurder - Exceptie van 
niet-uitvoering - Gevolgen - Cassatie 
- Omvang. 

Nu de exceptie van niet-uitvoering in 
wederkerige contracten van rechtswege 
geldt, wegens de onderlinge afhankelijk
heid van de wederzijdse verbintenissen 
van de partijen, brengt de cassatie van 
de rechterlijke beslissingen waarbij een 
huurovereenkomst aan de zijde van de 
huurder ontbonden wordt verklaard en 
hem een vergoeding en huurverminde
ring wegens genotshinder wordt toege
kend, vernietiging mede van de beslis
sing waarbij die huurder tot betaling van 
achterstallige huur wordt veroordeeld. 
(Artt. 1184 en 1741 B.W.) 

15 april 1993 369 

2. - Algemeen - Huishuur Ver-
plicht.ing om het verhuurde goed te leve
ren - Begrip - Omvang. 

De verplichting die krachtens art. 1719 
B.W. op de verhuurder rust om het ge
huurde goed te leveren, is een wezen
lijke verplichting van de huurovereen
komst. De partijen mogen de omvang 
ervan evenwel beperken. De verplichting 
tot levering kan inzonderheid worden be
perkt tot de !outer materii:He daad van 
het ter beschikking stellen van de huur
der van de beloofde zaak. 

17 juni 1993 598 

3. - Algemeen - Huishuur Ver-
huurde goed - Tenietgaan door toeval 
- Ontbinding van de overeenkomst. 

De bepaling van art. 1722 B.W. inzake 
het tenietgaan, door toeval, van het ver
huurde goed, maakt slechts toepassing 
van de. rechtsregel volgens welke, in we
derker~ge overeenkomsten, het teniet
gaan, door overmacht, van de verplich
tingen van de ene partij leidt tot het 
tenietgaan van de correlatieve verplich~ 
tingen van de andere partij en verant~ 
woordt bijgeVolg de ontbinding van de 
overeenkomst. 

17 juni 1993 598 

HUISHUUR 

ALGEMEEN. 

BEGRIP, AARD VAN WETGEVING. 

VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN. 

ONDERVERHURING EN OVERDRACHT 
VAN HUUR. 

BETREKKINGEN MET DERDEN. 

EINDE (OPZEGGING, VERLENGING, ENZ.). 

4. - Huishuur - Einde - Wet op de 
beschermli1g van de gezinswoning -
Beiiindiging van de overeenkomst door 
de verhuurder of de verkrijger 
Rechtspersoon. 

Een rechtspersoon kan verhuurder of 
verkrijger van het verhuurde goed zijn 
in de zin van art. 4, § 1, a, wet 22 decem
ber 1989 op de bescherming van de ge
zinswoning. 

17 september 1993 711 

5. - Huishuur - Einde - Wet op de 
besc~erming van de gezinswoning - Op
zeggzng door de verhuurder of de ver
krijger - Vorm. 

Art. 4, § 1, wet van 22 dec. 1989 op de 
bescherming van de gezinswoning, vel
gens hetwelk de verhuurder van het ver
huurde goed op de vastgestelde vervalda
tum of gedurende de verlenging de 
overeenkomst kan beCindigen om per
soonlijk het goed te bewonen, vereist en
kel dat de verhuurder zijn voornemen 
om de huurovereenkomst te beCindigen 
heeft te kennen gegeven en dat tussen 
de kennisgeving van de opzegging en het 
vertrek van de huurder zes maanden 
zijn verlopen. 

25 november 1993 984 

ALLERLEI. 

6. - Huishuur - Allerlei - Voorrech
ten op bepaa.lde roerende goederen -
Voorrecht van de ve1·huurder - Be
staansvereisten. 

Het bij art. 20, 1°, Hypotheekwet ge
vestigde voorrecht van de verhuurder op 
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al hetgeen het verhuurde goed stoffeert, 
bestaat zodra de roerende goederen die 
ter uitvoering van de huurovereenkomst 
daarin zijn ondergebracht, maar niet 
wanneer dit is geschied om een andere 
reden en met name ingevolge een precai
re toelating. 

25 november 1993 991 

PACHT 
ALGEMEEN. 

BEGRIP, AARD VAN WETGEVING. 

VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN. 

7. - Pacht - Verplichtingen van par
tijen - Pachtprijzen - Beperking -
Pachtovereenkomst - Authentieke akte 
- Gebruik - Eerste gebruiksperiode -
Achttien jaar - Verhoging van de pacht 
- Pl'l'js - 10 pet. - 36 pet. - Werking 
in de tijd. 

Art. 4, § 1, eerste lid (nieuw), wet van 4 
nov. 1969 tot beperking van de pachtprij
zen volgens hetvrelk « voor de pachtover
eenkomsten, opgesteld bij authentieke 
akte, die voorzien in een eerste gebruiks
periode van achttien jaar, mag de pacht
prijs, vastgesteld overeenkomstig art. 2, 
worden verhoogd met 36 pet. », maakt 
geen onderscheid tussen de pachtover
eenkomsten naargelang de pachtprijs al 
dan niet reeds met Mn tiende was ver
hoogd; de bij het vroegere art. 4 toege
stane verhoging met een tiende, wan
neer daarin is voorzien, blijft verworven, 
onverminderd de nieuwe verhogingen, 
die van toepassing zijn op aile pachten 
zonder onderscheid. (Art. III, art. 4 wet 
van 4 nov. 1969; artt. 39 en 44, 3o, wet 
van 7 nov. 1988.) 

11 maart 1993 278 

8. - Pacht - Verplichtingen van par
tijen - Verplichtingen van de pachter -
Niet-nakoming - Gevolg. 

De pachter die, in strijd met art. 30 
Pachtwet, zijn pacht geheel of ten dele 
aan anderen overdraagt, zonder schrifte~ 
lijke en voorafgaande toestemming van 
de verpachter, of die, in strijd met art. 34 
Pachtvret, aan de echtgenoot van een 
van zijn afstammelingen, zonder toe
stemming van de verpachter, zijn pacht 
enkel ten dele en niet geheel overdraagt, 
komt een bepaling van de pachtovereen
komst niet na en valt dus onder toepas
sing van art. 29 van dezelfde wet. 

15 april 1993 364 

9. - Pacht - Verplichtingen van par
tijen - Verplichtingen van de huurder 

- Niet-nalcoming - Sanctie - Ontbin
ding - Vereisten. 

Uit het gebruik in art. 29 Pachtwet, 
van de bewoordingen << daardoor schade 
ontstaat voor de verpachter » en « naar 
gelang van de omstandigheden », alsme~ 
de uit de verplichting van de pachter tot 
vergoeding van die schade « in geval van 
ontbinding door (zijn) schuld >>, client te 
worden afgeleid dat, enerzijds, de bedoe
ling van de wetgever is geweest dat de 
feitenrechter oordeelt of de niet-uitvoe
ring van de pachtovereenkomst ernstig 
genoeg is om ontbinding uit te spreken 
en dat, anderzijds, het ernstige karakter 
van de niet-uitvoering dient te worden 
beoordeeld op grand van het al dan niet 
bestaan van schade aan de zijde van de 
verpachter; die regel wijkt niet af van 
art. 1741 B.W. 

15 april 1993 364 

ONDERVERHURINGEN EN OVERDRACHT 
VAN HUUR. 

10. - Pacht - Onderverhuring en 
overd1·acht van huur - Overdracht -
Onwettigheid - Gevolg. 

De pachter die, in strijd met art. 30 
Pachtwet, zijn pacht geheel of ten dele 
aan anderen overdraagt, zonder schrifte~ 
lijke en voorafgaande toestemming van 
de verpachter, of die, in strijd met art. 34 
Pachtwet, aan de echtgenoot van een 
van zijn afstammelingen, zonder toe
stemming van de verpachter, zijn pacht 
enkel ten dele en niet geheel overdraagt, 
komt een bepaling van de pachtovereen
komst niet na en valt dus onder toepas
sing van art. 29 van dezelfde wet. 

15 april 1993 364 

11. - Pacht - Onderverhuring en 
overdracht van huur - Onwettigheid -
Sanctie - Ontbinding - Vereisten. 

Uit het gebruik in art. 29 Pachtwet, 
van de bewoordingen « daardoor schade 
ontstaat voor de verpachter » en « naar 
gelang van de omstandigheden », alsme
de uit de verplichting van de pachter tot 
vergoeding van die schade « in geval van 
ontbinding door (zijn) schuld », dient te 
worden afgeleid dat, enerzijds, de bedoe
ling van de wetgever is geweest dat de 
feitenrechter oordeelt of de niet-uitvoe· 
ring van de pachtovereenkomst ernstig 
genoeg is om ontbinding uit te spreken 
en dat, anderzijds, het ernstige karakter 
van de niet~uitvoering client te worden 
beoordeeld op grand van het al dan niet 
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best a an van schade aan de zij de van de 
verpachter; die regel wijkt niet af van 
art. 1741 B.W. 

15 april 1993 

BETREKKINGEN MET DERDEN. 

364 

EINDE (OPZEGGING, VERLENGING, TE
RUGKEER, ENZ.). 

12. - Pacht - Einde (opzegging, ver
Jenging, terugkeer, enz.) - Opzegging -
Nietigheid - Berusting - Geldigheid -
Vereiste. 

De rechter die oordeelt, enerzijds, dat 
een opzegging van een pachtovereen
komst nietig is omdat ze alleen door de 
blote eigenaar is gegeven, anderzijds, 
dat die nietigheid, daar zij betrekkelijk 
is, aileen kan worden aangevoerd door 
de beschermde persoon, te weten, res
pectievelijk, door de vruchtgebruiker en 
door de pachters, beslist wettig dat zowel 
de vruchtgebruiker als de pachters af
stand ervan hebben gedaan zich op de 
nietigheid van de litigieuze opzegging te 
beroepen, wanneer uit de rechterlijke be
slissing blijkt dat de vruchtgebruiker de 
opzegging heeft bevestigd en dat de 
pachters erin hebben berust, wel wetend 
dat ze gebrekkig was. (Artt. 1044 en 1045 
Ger.W.) 

9 december 1993 1035 

VOORKOOPRECHT 

ALLER LEI. 

HANDELSHUUR 

ALGEMEEN. 

BEGRIP, AARD VAN WETGEVING. 

VERPLICHTINGEN VAN PART!JEN. 

13. - Handelshuur - Verplichtingen 
van partijen - Plaatsbeschrijving -
Huurschade - Werking van de wet in de 
tijd - Wet van 29 december 1983 - Lo
pende ove1•eenkomsten. 

De artt. 1730 en 1731 B.W. zoals gewij
zigd door de wet van 29 dec. 1983 betref
fende de huur van onroerende goederen, 
zijn niet van toepassing op de handels
huurovereenkomst die onder vigeur van 
de oude wet is tot stand gekomen. 

12 februari 1993 179 

ONDERVERHURING 
DRACHT 

EN HUUROVER-

BETREKKINGEN MET DERDEN. 

EINDE (OPZEGGING, HUURHERNIEUW!NG, 
ENZ.). 

14. - Handelshuur - Einde - Huur~ 
hernieuwing - Vordering van de huur-

der - Weigering van de verhuurder -
Reden - Aanbod van een derde - Ho
gere huwprijs - Kennisgeving aan de 
huurder - Aanbod van de huurder -
Gelijke huurprijs - Gelifke voorwaar
den - Gevolg. 

Wanneer de verhuurder de hernieu
wing van een handelshuur weigert om
dat een derde een hogere huurprijs heeft 
aangeboden en, nadat van het aanbod 
van de derde aan de huurder kennis is 
gegeven, deze een gelijke huurprijs on
der gelijke voorwaarden aanbiedt, wordt 
hem, zonder enig ander opbod, de voor
keur gegeven hoven alle anderen; de 
huurder die een dergelijk aanbod doet, 
verkrijgt de hernieuwing van zijn huur
overeenkomst en geen nieuwe huurover
eenkomst. (Artt. 16.I.5o en 21, vierde lid, 
Handelshuurwet.) 

28 januari 1993 123 

15. - Handelslmur - Einde - Huur
hernieuwing - Aangetekende brief -
Geen handtekening - Gevolg. 

Wil het verzoek tot hernieuwing van 
een handelshuurovereenkomst per aan
getekende brief van de huurder aan de 
verhuurder geldig zijn, dan dient het 
door de huurder te zijn ondertekend. 
(Art. 1322 B.W.; art. 14, eerste lid, Han
delshuurwet.) 

25 maart 1993 328 

16. - Handelshuur - Einde - Aan
vraag tot huurhei"nieuwing - OnverM 
deeld Ollroerend goed - Weigering van 
een van de verhuurders. 

Wanneer de huurovereenkomst een on
roerend goed tot voorwerp heeft dat in 
onverdeeldheid aan verscheidene ver
huurders toebehoort, volstaat de weige
ring van een enkele verhuurder om de 
door de lmurder gevraagde hernieuwing 
van de huurovereenkomst te beletten. 
(Art. 16 Handelshuurwet.) 

16 april 1993 369 

17. - 1-Iandelshuur - Einde - AanM 
vraag tot huurhernieuwing - Minderja
rige verhuurder - Andere voorwaarde 
- Onenigheid met onverdeelde medeiii
genaars. 

Een minderj arige medeEHgenaar kan, 
door een op art. 13, tweede lid, Handels
huurwet steunende andersluidende voor
waarde aan de huurder te betekenen, 
geen huurhernieuwing opdringen aan de 
andere onverdeelde medeEHgenaars die 
de huurhernieuwing hebben geweigerd. 

16 april 1993 369 
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18. - Handelshuur - Einde - Huur
hernieuwing - Hoofdhuurder - Ver
plichtingen t.o. v. de onderhuurder. 

Art. 11, II, Handelshuurwet noch enige 
andere bepaling leggen aan de hoofd
huurder de verplichting op hetzij de on
derhuurder op de hoogte te brengen van 
een mogelijke procedure met betrekking 
tot de hernieuwing van de hoofdhuur 
hetzij de onderhuurder in die procedure 
te betrekken. 

26 november 1993, 991 
19. - Handelshuur - Einde - Huur

hernieuwing - Weigering - Reden -
Wederopbouw na afbraak - Uitvoering 
van de werken binnen de wettelijke ter
mijn - Uitzettingsvergoeding. 

Ingeval de huurhernieuwing geweigerd 
wordt wegens afbraakwerken of weder
opbouw in de in art. 25, eerste lid, 1°, in 
fine, Handelshuurwet bepaalde omstan
digheden waarin geen uitzettingsvergoe
ding verschuldigd is, moeten de in art. 
16, I, So, van die wet bedoelde werken 
binnen de in art. 25, eerste lid, So, van 
die wet bepaalde termijn worden aange
vat, bij gebreke waarvan de verhuurder, 
die van geen gewichtige reden doet blij
ken, de in dit art. 25, eerste lid, So, be
paalde vergoeding aan de huurder ver
schuldigd is. 

10 december 1993 1047 
ALLERLEI. 

ANDERE 
HUUROVEREENKOMSTEN 

ALLERLEI 
20. - Allerlei - Schenking - Schen

king van het verpachte onroerend goed 
- Inkorting - Invloed op de pacht. 

De inkorting van een schending van 
een onroerend goed die het beschikbaar 
gedeelte overschrijdt, laat de door de be
giftigde toegekende pacht bestaan. 

9 december 1993 1035 

HUWELIJK 
1. - Feitelijke scheiding - Gemeen

schappelijk kind - Ouderlijk gezag -
Bezoekrecht - Modaliteiten - Crite
rium - Belang van het kind - Rechten 
van de Mens - Verdrag Rechten van de 
Mens - Art. 8 - Wettelijkheid. 

Art. 8.1 E.V.R.M., dat het recht op eer
biediging van het prive-Ieven en het ge
zinsleven waarborgt, wordt hoegenaamd 
niet geschonden door de rechterlijke be-

slissing die, bij de vaststelling van de 
modaliteiten van het bezoekrecht van 
een vader t.a.v. zijn dochter, bepaalt dat 
« dit recht in Belgie zal worden uitgeoe
fend, waar het kind verblijft »1 wanneer 
uit de redenen van de beslissing blijkt 
dat de rechter zich, bij het instellen van 
die beperking van het recht van de va
der, door het be lang van het kind he eft 
laten leiden. 

30 september 1993 783 

2. - Verplichtingen uit het huwelijk 
- Kinderen - Onderhoudsverplichting 
- Onderhoudskosten - Bijdrage -
Rechten van de ouders - Recht ten op
zichte van de andere ouder - Schuldvor
dering - Persoonlijke rechtsvordering 
- Gevolg. 

Wanneer een van de ouders van de an
dere ouder diens bijdrage vordert in de 
kosten voor onderhoud en opvoeding van 
de gemeenschappelijke kinderen, is de 
beslissing van de rechter niet naar recht 
verantwoord, als hij, nadat hij heeft ge
oordeeld dat de eiser aldus een persoon
lijke rechtsvordering instelt op grand 
van zijn eigen schuldvordering ten op
zichte van de andere ouder, deze niette
min toestaat zijn bijdrage rechtstreeks 
in handen van zijn kinderen te betalen. 
(Artt. 203, § 1, en 203bis B.W.; art. 1138, 
2°, Ger.W.) 

9 december 1993 1034 

HUWELIJKSVERMOGENSSTEL
SELS 

PRIMAIR STELSEL (WEDERZIJDSE RECH
TEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE 
ECHTGENOTEN) - ZIE ' HUWELIJK 

WETIELIJKE STELSEL 

BEDONGEN STELSELS 

WIJZIGING VAN HET HUWELIJKSVERMO
GENSSTELSEL 

GERECHTELIJKE SCHEIDING VAN GOEDE
HEN 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 

PRIMAIR STELSEL (WEDERZIJD
SE RECHTEN EN VERPLICH
TINGEN VAN DE ECHTGENO
TEN) - ZIE : HUWELIJK 



-105-

WETrELIJKE STELSEL 
1. - Wettelijk stelsel - Wetsconflict 

- Vreemde wet - Werking in de tijd. 
Het wettelijke huwelijksvermogens· 

stelsel waaraan de zonder contract ge
huwde echtgenoten onderworpen zijn, is 
zo nauw met het huwelijksinstituut ver
bonden dat moet worden beschouwd dat 
op het ogenblik dat het feit waaruit de 
vermogensrechtelijke gevolgen zijn ont
staan, te weten de huwelijksvoltrekking, 
definitief wordt bepaald welke wet op de 
vermogensrechtelijke gevolgen van toe
passing is. 

9 september 1993 678 

2. - Wettelijk stelsel - Gemeenschap
pelijk vermogen - Vereffening - Ver
goeding - Aanvang van de interest. 

De vergoedingen bij de vereffening 
van het gemeenschappelijk vermogen 
brengen van rechtswege interest op van
af de ontbinding van het stelsel, d.i. de 
dag van de vordering krachtens art. 
1278, tweede lid, Ger.W. (Art. 1436 B.W.) 

26 november 1993 992 

BEDONGEN STELSELS 

WIJZIGING VAN HET 
HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL 

GERECHTELIJKE 
SCHEIDING VAN GOEDEREN 

ALLERLEI 
3. - Allerlei - Wetsconflict - Wette

lijk stelsel - Vreemde wet - Werking 
in de tijd. 

Het wettelijk huwelijksvermogensstel
sel waaraan de zonder contract gehuwde 
echtgenoten onderworpen zijn, is zo 
nauw met het huwelijksinstituut verbon
den dat moet worden beschouwd dat op 
het ogenblik dat het feit waaruit de ver
mogensrechtelijke gevolgen zijn ont
staan, te weten de huwelijksvoltrekking, 
definitief wordt bepaald welke wet op de 
vermogensrechtelijke gevolgen van toe
passing is. 

9 september 1993 678 

4. - Allerlei - Wet van 14 juli 1976 -
Overgangsbepalingen - Toepassingsge
bied - Wetsconflict. 

De overgangsbepalingen van de wet 
van 14 juli 1976 betreffende de weder
zijdse rechten en verplichtingen van 
echtgenoten en de huwelijksvermogens
stelsels vallen buiten de toepassing in de 
tijd van een nieuwe Belgische regel inza-

ke wetsconflicten; zij hebben enkel be
trekking op de toepassing in de tijd van 
de wetsbepalingen die gelden voor de 
echtgenoten wier huwelijksvermogens
stelsel aan de Belgische wet is onderwor
pen. (Art. 1, eerste lid, 1o en 2o, van art. 
3 wet van 14 juli 1976.) 

9 september 1993 678 

I 

IMMUNITEIT 
1. - Minister - Onderzoek tegen on

bekenden - Minister eventueel betrok
ken bij de feiten - Onderzoek in straf
zaken - Vereisten. 

Nu op klacht met burgerlijke-partij
stelling een onderzoek is ingesteld tegen 
onbekenden, vormt de omstandigheid dat 
de aanhangigmaking bij de onderzoeks
rechter in rem geschiedt geen beletsel 
voor het openbaar ministerie om de on
derzoeksrechter te vorderen een onder
zoek in te stellen tegen personen die ge
beurlijk mededader of medeplichtige van 
een minister zijn, voor zover achteraf 
geen enkele daad van onderzoek en dus 
van vervolging t.a.v. die minister wordt 
verricht. (Artt. 90 en 134 Gw.) 

5 mei 1993 439 

2. - Diplomatieke immuniteit - Di
plomatieke ambtenaar - Strafvordering, 
ingesteld in de zendstaat. 

Niet naar recht verantwoord is het ar
rest waarbij de kamer van inbeschik
kingstelling verklaart dat er geen grond 
bestaat tot vervolging van een Belgische 
diplomatieke ambtenaar in het buiten
land, op grond dat hij immuniteit geniet 
waardoor de burgerlijke-partijstelling 
niet ontvankelijk is. (Art. 31.4 Verdrag 
van Wenen van 18 april 1961 inzake di
plomatiek verkeer, goedgekeurd bij de 
wet van 10 maart 1968.) 

5 mei 1993 439 



INDEPLAATSSTELUNG 
1. - Strafzaken - Burgerlijke rechts

vordering - Door een misdrijf veroor
zaakte schade - Burgerlijke partij -
Indeplaatsgestelde instelling - Vorde
l'ing van de schadelijde1· - Geen eindbe
slissing - Gevolg. 

Wanneer de door een strafgerecht op 
de vordering van de schadelijder, burger
lijl!.:e partij, gewezen beslissing een eind
beslissing is in de zin van art. 416 Sv., is 
dat evenmin het geval met de beslissing 
van dat rechtscollege op de vordering 
van de instelling die gesubrogeerd is in 
de rechten van de schadelijder; wanneer 
bij die beslissingen geen uitspraak wordt 
gedaan over een bevoegdheidsgeschil is 
derhalve het cassatieberoep, dat die in
stelling v66r de eindbeslissing op de vor
dering van de schadelijder heeft inge· 
steld, niet ontvankelijk. 

13 januari 1993 41 

2. - Art. 47 Arbeidsongevallenwet -
Gevolg. 

Nu ingevolge de bij art. 47 Arbeidson· 
gevallenwet bepaalde indeplaatsstelling 
de schuldvordering uit het vermogen van 
de getroffene naar dat van de verzeke· 
raar overgaat tot beloop van de door de 
verzekeraar betaalde vergoedingen, heeft 
die schuldvordering in handen van de 
gesubrogeerde verzekeraar dezelfde aard 
als in handen van de vergoede schuldei· 
ser, en valt zij a an de gesubrogeerde ver
zekeraar toe met aile bestanddelen en 
toebehoren die de vergoede schuldeiser 
kon doen gelden. 

5 maar\ 1992 263 

3. - Ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring - Verkeersongeval - Aansprake
lijkheid van de gerechtigde - Schade 
aan personen ten Jaste van de gerechtig
de - Prestaties van de verzekeringsin
stelling ten voordele van die getroffenen 
- Recht van terugvordering tegen de ge
rechtigde. 

Het door de Z.I.V.-wet op de inde
plaatsstelling gegronde recht van terug
vordering kan door de verzekeringsin· 
stelling uitgeoefend worden tegen de 
overeenkomstig de wet gerechtigde per
soon met betrekking tot de prestaties 
toegekend aan de op geneeskundige ver
strekkingen rechthebbende personen die 
te diens laste zijn, voor het geheel van 
de sommen die hij aan hen volgens het 
gemeen recht ten gevolge van het ver
keersongeval waarvoor hij aansprakelijk 
is, wegens de schade voortvloeiend uit 

106-

ziekte, letsels, functionele stoornissen of 
overlijden, verschuldigd is. (Artt. 76qua
ter, § 2, voorheen art. 70, § 2, Z.I.V.-wet; 
1382 en 1383 B.W.) 

20 april1993 378 

4. - Arbeidsongeval - Vei'goeding -
Derde aansprakelijke - Arbeidsongeval
lenverzekeraaJ' - Subrogatoire vorde
ring - Omvang - Peildatum. 

De omvang van de subrogatoire vorde
ring van de arbeidsongevallenverzeke
raar tegen de aansprakelijke derde 
hangt af van de naar gemeen recht ver
schuldigde vergoeding, waarbij de rech
ter bij het bepalen van de schade naar 
gemeen recht zich dient te baseren op de 
toestand ten tijde van zi.jn uitspraak zon
der daarbij gebeurtenissen in aanmer
king te nemen die zich na de fout heb
ben voorgedaan en die met de fout of de 
schade geen verband houden. 

21 mei 1993 517 

5. - Fonds tot Vergoeding van de in 
Geval van Sluiting van Ondernemingen 
Ontslagen Werknemers - Vergoeding 
wegens ontslag - Betaling - Eigen 
schuld. 

Het Fonds tot Vergoeding van de in 
Geval van Sluiting van Ondernemingen 
Ontslagen Werknemers betaalt de ver
goedingen wegens ontslag ter uitvoering 
van een wettelijke verplichting; het be
taalt derhalve niet de schuld van de 
werkgever, maar zijn eigen schuld en 
zijn betaling is geen betaling met inde
plaatsstelling, in de zin van art. 1251, 3°, 
B.W. (Artt. 4, 9 en 18 Sluitingswet 1966; 
art. 1251, 3', B.W.) 

13 december 1993 1056 

INGEBREKESTELLING 

1. - Aanmaning tot betalen - Begrip, 
Een vordering in rechte staat gelijk 

met een aanmaning tot betaling in de 
zin van art. 1153 B.W. 

25 februari 1993 222 

2. - Aanmaning tot betalen - Art. 
1153 B. W - Moratoire interest - Be
staan van een schuld - Niet opeisbare 
sclmld - Aanmaning v66r de opeisbaar
heid - Gevolg. 

Hoewel, behalve ingeval de wet de in
terest van rechtswege doet lopen, het 
recht op moratoire interest een aanma· 
ning tot betalen onderstelt, verbiedt geen 
enkele wetsbepaling daarentegen dat die 
aamnaning geschiedt v66r de opeisbaar-
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heid van de schuld waarvan het bestaan 
niet wordt betwist; wanneer de aanma
ning tot betaling evenwel geschiedt voor
dat de schuld opeisbaar is geworden, sor
teert zij pas effect vanaf dat ogenblik. 
(Art. 1153 B.W.) 

25 februari 1993 222 

INKOMSTENBELASTINGEN 

ALGEMEEN 

PERSONENBELASTING 

Algemeen. 
Belastingplichtige, rijksinwoner. 
Inkomsten uit onroerende goederen. 
Inkomsten uit roerende goederen. 
Bedrijfsinkomsten. 

Algemeen. 
Winsten. 
Bezoldigingen. 
Eaten uit vrije beroepen en uit winst-

gevende bezigheden. 
Pensioenen. 
Stopzettingsvergoedingen. 
Meerwaarden. 
Bedrijfslasten. 
Andere aftrekbare posten. 
Bedrijfsver liezen. 
Inkomsten uit personenvennootschap

pen onderworpen aan het stelsel 
van de personenbelasting. 

Vervangingsinkomen. 
Allerlei. 

Diverse inkomsten. 
Van het totaal belastbaar netto-inkomen 

aftrekbare lasten. 
Gezamenlijke aanslag van echtgenoten 

en hun ldnderen. 
Berekening van de aanslag. 

Algemeen. 
Gewoon stelsel van aanslag. 
Voorafbetalingen. 
Afzonderlijke aanslagen. 
Vermindering wegens gezinslasten. 
Aller lei. 

Aller lei. 

VENNOOTSCHAPSBELASTING 
Algemeen. 
Vaststelling van het belastbaar netto-in

komen. 
Algemeen. 
Winsten. 
Meerwaarden. 
Bedrijfslasten. 
Bedrijfsverliezen. 
Definitief belaste inkomsten. 
Aller lei. 

Belastbaar netto-inkomen van personen
vennootschappen onderworpen aan 
vennootschapsbelasting. 

Afzonderlijke aanslagen. 
Inkoop van eigen aandelen. 
Meerwaarden. 
Fusie, splitsing1 opslorping. 
Verdeling. 
Aller lei. 

BELASTING OP RECHTSPERSONEN 

NIET-VERBLIJFHOUDERS 

VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKRE-
DIET 

Algemeen. 
Onroerende voorheffing. 
Roerende voorheffing. 
Bedrijfsvoorheffing. 
Aanrekening en terugbetaling van de 

voorheffingen. 
Belastingkrediet. 
Aller lei. 

AANSLAGPROCEDURE 
Algemeen. 
Aanslagtermijnen. 
Belastingaangifte. 
Aanslag en inkohiering, 
Aanslagbiljet. 
Wijziging door de administratie van een 

aangifte. 
Fiscale commissie. 
Aanslag van ambtswege en forfaitaire 

aanslag. 
Bewijsvoering. 

Algemeen. 
Geschriften. 
Vermoedens. 
Tekenen of indicH~n van gegoedheid. 
Vergelijking met soortgelijke belas-

tingplichtigen. 
Allerlei. 

Sancties : verhogingen, administratieve-
boeten, straffen. 

Bezwa.ar. 
Beslissing van de directeur. 
Ontheffing. 
Aller lei. 

VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BE
ROEP 

VOORZIENING IN CASSATIE 

RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST 

KADASTRAAL INKOMEN 

INTERNATIONALE VERDRAGEN 

STELSEL VAN V66R HET WETBOEK VAN 
DE INKOMSTENBELASTINGEN 

ALLERLEI 



ALGEMEEN 
1. - Algemeen - Overeenkomst 

Economische realiteit - Verschil - Af
wezigheid van veinzing - Gevolgen. 

De rechter mag zich in belastingzaken 
niet beroepen op een economische reali
teit, die verschilt van wat tussen partijen 
zonder veinzing is overeengekomen en 
waarvan zij alle gevolgen hebben aan
vaard. 

23 december 1993 1112 

PERSONENBELASTING 
ALGEMEEN. 

BELASTINGPLICHTIGE, RIJKS!NWONER. 

INKOMSTEN UIT ONROERENDE GOEDE-
REN. 

2. - Personenbelasting - Jnkomsten 
uit onroerende goederen - Vrijstellin
gen en verminderingen - Vermindering 
- Kadastraal inkomen - Vernieling 
van het materieel en de outillering -
Art. 9, § 1, 4o, WJ.B. - Toepassingsge
bied. 

Ingevolge art. 9, § 1, 4°, W.I.B. is het 
niet toegelaten het kadastraal inkomen 
te verminderingen en dus evenmin, over
eenkomstig art. 162, § 1, 4°, van hetzelfde 
wetboek, een vermindering van de on
roerende voorheffing te verlenen, voor 
andere goederen dan het materieel en de 
outillering die onroerend zijn van nature 
of door hun bestemming; het feit dat de 
outillering niet meer wordt gebruikt, kan 
geen vermindering van de voorheffing 
voor de gebouwde onroerende goederen 
tot gevolg hebben. (Artt. 9, § 1, 4°, 162, 
§ 1, 4o, en 360, § 1, W.l.B.) 

28 januari 1993 126 

INKOMSTEN UIT ROERENDE GOEDEREN. 

BEDRIJFSINKOMSTEN. 

Algemeen. 

Winsten. 

3. - Personenbelasting - Bedrijfsin
komsten - Winsten - Exploitatie van 
een bedrijf - Volledige en definitieve 
stopzetting - « Behaalde » of « vastge
stelde » winsten en baten - Begrip. 

Met de woorden « behaalde » en « vast
gestelde » winsten en baten, beoogt art. 
31, 1°, W.I.B. respectievelijk de verwezen
lijkte meerwaarden en de meerwaarden 
die niet verwezenlijkt zijn maar aan het 
Iicht komen o.m. bij de volledige en defi-

108-

nitieve stopzetting door de belasting
plichtige van de exploitatie van zijn be
drijf. 

11 februari 1993 177 

4. - Personenbelastingen Bedrijfs-
inkomsten - Winsten - Exploitatie van 
een bedrijf - Volledige en definitieve 
stopzetting - « Behaalde » of « vastge
stelde » winsten en baten - Handels
zaak - Overdracht - Ontbinding van 
de overdracht - Gevolgen. 

Wanneer bij de overdracht van een 
handelszaak meerwaarden, als · bedoeld 
in art. 31, 1°, W.I.B. aan het Iicht zijn ge
komen, mag de administratie daarvan 
belasting heffen over het aanslagjaar tij
dens hetwelk de overdracht heeft plaats 
gehad; de ontbinding van de overeen
komst tot overdracht van de handelszaak 
kan niet tot gevolg hebben dat de vast
stelling, door de administratie, van het 
bestaan van die meerwaarden ongedaan 
wordt gemaakt en evenmin eraan in de 
weg staan dat die meerwaarden, en niet 
de prij s voor de overdracht, tot grand
slag van de belasting dienen. 

11 februari 1993 177 

Bezoldigingen. 

5. - Personenbelasting - Bedrijfsin
komsten - Bezoldigingen - Verzeke
ringsvergoeding. 

De krachtens een verzekeringsover
eenkomst « gewaarborgd inkomen » toe
gekende vergoeding is niet belastbaar op 
grand van art. 26 W.I.B., wanneer de be
lastingplichtige tijdens het belastingjaar 
geen bedrijfsinkomsten heeft gederfd, 
dank zij de door het ziekenfonds betaal
de wettelijke ziekte- en invaliditeitsver
goeding en een aanvullende vergoeding 
van de werkgever. 

23 september 1993 749 

6. - Personenbelasting Bedrijfsin-
komsten - Bezoldigingen - Voordeel in 
natura - Begrip - Verzekeringspremie. 

De beslissing dat de bedragen die als 
verzekeringspremies door een vennoot
schap worden betaald voor een werkne
mer die tegelijkertijd bestuurder en 
loontrekkende van de vennootschap is, 
niet belastbaar zijn, is naar recht verant
woord wanneer de rechter daarin vast
stelt dat de bijdragen van de vennoot
schap niet tot gevolg hadden de werkne
mer uitgaven te besparen die deze 
normaliter had moeten doen, en eruit af
leidt dat de betaling van premies door de 
werkgever niet als een « voordeel van al-
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le aard » kan worden beschouwd. (Artt. 
26, tweede lid, 2o, en 27, § 1, tweede lid, 
2', W.I.B.) 

9 december 1993 1046 

7. - Personenbelasting Bedrijfsin-
komsten - Bezoldigingen - Bestuurder 
van vennootschappen Belastbare 
grondslag - Voordeel in natura - Be
grip - Verzekeringspremie. 

De beslissing dat de bedragen die als 
verzekeringspremies door een vennoot
schap worden betaald voor een werkne
mer die tegelijkertijd bestuurder en 
loontrekkende van de vennootschap is, 
niet belastbaar zijn, is naar recht verant
woord wanneer de rechter daarin vast
stelt dat de bijdragen van de vennoot
schap niet tot gevolg hadden de werkne
mer uitgaven te besparen die deze 
normaliter had moeten doen, en eruit af
leidt dat de betaling van premies door de 
werkgever niet als een « voordeel van al
le aard » kan worden beschouwd. (Artt. 
26, tweede lid, 2o, en 27, § 1, tweede lid, 
2', W.I.B.) 

9 december 1993 1046 

8. - Personenbelasting Bedrijfsin-
komsten - Voordelen in natura - Beta
ling van verzekeringspremies door een 
vennootschap - Aanvullend pensioen 
ten voordele van een deelgenoot die in 
het bezit is van de meerderheid der aan
delen. 

De verzekeringspremies, die door een 
vennootschap worden betaald met het 
oog op de samenstelling van een kapitaal 
dat moet dienen om een deelgenoot, hij 
moge nog de meerderheid der aandelen 
bezitten, een aanvullend pensioen te ver
zekeren, kunnen niet worden aange
merkt als voordelen die met een belast
bare bezoldiging kunnen worden gelijk
gesteld. (Artt 20, 2°, b en c, en 27 
W.I.B.). 

23 december 1993 1112 

9. - Personenbelasting Bedrijfsin-
komsten - Bezoldigingen - Bestuurder 
van een vennootschap - Beschikking 
over kapitalen - Voordeel in natura. 

Als een met een belastbare bezoldiging 
gelijk te stellen voordeel in natura kan 
worden aangemerkt het recht van de 
zaakvoerder of bestuurder van een beslo
ten vennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid om renteloos te beschikken 
over kapitalen van die vennootschap. 
(Artt. 20 en 27 W.I.B.) 

23 december 1993 1114 

Baten uit vrije beroepen en uit winst-
gevende bezigheden. 

Pensioenen. 

Stopzettingsvergoedingen. 

Meerwaarden. 

Bedrijfslasten. 

Andere aftrekbare posten. 

Bedrijfsverliezen. 

Inkomsten uit personenvennootschap
pen onderworpen aan het stelsel 
van de personenbelasting. 

Vervangingsinkomen. 

10. - Personenbelasting - Bedl•ijfsin
komsten - Vervangingsinkomen - Ver
goedingen voor ziekte- en invaliditeits
verzekering. 

De vergoedingen voor ziekte- en invali
diteitsverzekering vormen een inkomen. 
(Artt. 20, 2o, a, en 26, tweede lid, So, 
W.l.B.; artt. 6, 7 en 13, § 1, tweede lid, 
wet van 27 feb. 1987; art. 8, § 1, K.B. 6 ju
li 1987.) (Impliciet.) 

26 april 1993 401 

Allerlei. 

DIVERSE INKOMSTEN. 

VAN HET TOTAAL BELASTBAAR NE'ITO" 
INKOMEN AITREKBARE LASTEN. 

11. - Personenbelasting - Van het to
taal belastbaar netto"inkomen aftrekbare 
lasten - Interesten van schulden aange
gaan om een vermogen te behouden -
Oud art. 71, § 1, 2', W:LB. 

Het oude art. 71, § 1, 2o, W.I.B. maakte 
het mogelijk om van de gezamenlijke be
lastbare netto-inkomsten de intresten af 
te trekken van de schulden die waren 
aangegaan o.m. om een roerend vermo
gen te behouden dat belastbare roerende 
inkomsten kon opbrengen. 

21 oktober 1993 866 

GEZAMENLIJKE AANSLAG VAN ECHTGE-
NOTEN EN HUN KINDEREN. 

BEREKENING VAN DE AANSLAG. 

Algemeen. 

Gewoon stelsel van aanslag. 

Voorafbetalingen. 

12. - Personenbelasting - Bereke
ning van de belasting - Voorafbetalin
gen - Terugbetaling - Moratoire inte
rest. 
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Wanneer voorafbetalingen aan de be
lastingplichtige worden terugbetaald, 
hetzij bij de vaststelling van de belas
ting, hetzij na bezwaar, kan die terugbe
taling, in zoverre die voorafbetalingen 
meer bedragen dan de verschuldigde be
lasting, niet leiden tot toekenning van 
moratoire interest. (Art. 309, 2°, W.I.B. 
1964.) 

18 november 1993 963 

Afzonderlijke aanslagen. 

Vermindering wegens gezinslasten. 

Aller lei. 

ALLERLEI. 

VENNOOTSCHAPSBELASTING 
ALGEMEEN. 

VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR 
NETI'O-INKOMEN. 

Algemeen. 

Winsten. 

13. - Vennootschapsbelasting - Vast
stelling van het belastbaal" netto-inko
men - tl'insten - Vrijstelling van eco
nomische a.ard - Investeringsaftrek -
Ve1plichtingen van de belastingschuldi
ge. 

Door in art. 12septies, § 1, K.B. van 4 
maart 1965 ter uitvoering van het W.I.B. 
te bepalen dat de belastingplichtige, wil 
hij recht hebben op de in art. 42ter, § 2, 
a, van voormeld wetboek bedoelde inves
teringsaftrek, een attest van de bevoegde 
minister moet overleggen waaruit blijkt 
dat de investering aan de vereiste ken
merken voldoet, overschrijdt de Koning 
geenszins de hem bij art. 42ter, § 7, van 
dat wetboek verleende macht. 

23 september 1993 

Meerwaarden. 

Bedrijfslasten. 

Bedrijfsverliezen. 

Definitief belaste inkomsten. 

Aller lei. 

753 

BELASTBAAR NETTO-INKOMEN VAN PER
SONENVENNOOTSCHAPPEN ONDER
WORPEN AAN VENNOOTSCHAPSBELAS
TING. 

AFZONDERLIJKE AANSLAGEN. 

Inkoop van eigen aandelen. 

Meerwaarden. 

Fusie, splitsing, opslorping. 
Verdeling. 

Aller lei. 

BELASTING 
OP RECHTSPERSONEN 

NIET-VERBLIJFHOUDERS 
14. - Niet-veJ"blijfhouders - Buiten

Jandse onderneming - Vaste inrichting 
in Belgiii - Begrip. 

Onwettig is de beslissing van het hof 
van beroep volgens welke het in eigen
dom hebben en in huur geven van op 
Belgisch grondgebied gelegen onroeren
de goederen, zelfs bij gebreke van enige 
andere werkzaamheid in Belgie en zelfs 
elke vertegenwoordiging bevoegd om de 
buitenlandse onderneming te verbinden, 
niet valt onder het begrip « vaste inrich
ting van produktieve aard », in de zin 
van art. 140, § 3, oud, W.I.B., als het doel 
van die onderneming onder andere be
staat in de aankoop, het beheer en de 
verkoop van goederen van allerlei aard, 
zoals onroerende goederen. 

25 januari 1993 107 

15. - Niet-vel"blijfhouders Buiten-
Jandse vennootschap - Exploitaties en 
verrichtingen van winstgevende aard -
Be grip. 

De al dan niet winstgevende aard van 
de activiteit van een niet-verblijfhouden
de vennootschap wordt niet aileen val
gens haar activiteit in Belgie vastgesteld. 
(Art. 149bis, eerste lid, lo, en 152, 3°.) 

23 september 1993 751 

VOORHEFFINGEN 
EN BELASTINGKREDIET 

ALGEMEEN. 

ONROERENDE VOORHEFFING. 

16. - Voorheffingen en belastingkre
diet - Onroerende voorheffing - Kwijt
schelding - Vermindering - Vernieti~ 
ging van het materieel en de outillering 
-Art. 162, § 1, 4o, W.LB. - Toepassings
gebied. 

Ingevolge art. 9, § 1, 4°, W.I.B. is het 
niet toegelaten het kadastraal inkomen 
te verminderingen en dus evenmin, over
eenkomstig art. 162, § 1, 4°, van hetzelfde 
wetboek, een vermindering van de on
roerende voorheffing te verlenen, voor 
andere goederen dan het materieel en de 
outillering die onroerend zijn van nature 
of door hun bestemming; het feit dat de 
outillering niet meer wordt gebruikt, kan 



- 111 
geen vermindering van de voorheffing 
voor de gebouwde onroerende goederen 
tot gevolg hebben. (Artt. 9, § 1, 4°, 162, 
§ 1, 4o, en 360, § 1, W.I.B.) 

28 januari 1993 126 

ROERENDE VOORHEFFING. 

17. - Voorheffingen en belastingkre
diet - Roerende voorheffing - Bereke
ning - Schuldenaar - Tenlasteneming 
- W.LB., art. 172 - Toepassing - Ver
eisten. 

Art. 172 W.I.B. naar luid waarvan de 
roerende voorheffing die eventueel ten 
laste van de schuldenaar valt ter outlas
ting van de verkrijger der inkomsten, 
aan het bedrag van die inkomsten wordt 
toegevoegd voor de berekening van de 
roerende voorheffing, vooronderstelt dat 
is aangetoond dat de schuldenaar van de 
inkomsten zich ertoe verbonden heeft 
zelf de roerende voorheffing te betalen. 

14 januari 1993 47 

18. - Voorheffingen en belastingkre
diet - Roerende voorheffing - Inkom
sten - Toekenning - Betaalbaarstel
ling. 

Art. 171 W.I.B., volgens hetwelk « de 
toekenning of de betaalbaarstelling van 
de inkomsten het verschuldigd zijn van 
de roerende voorheffing medebrengt en 
als toekenning inzonderheid wordt be
schouwd de inschrijving van een inko
men op een ten bate van de genieter ge
opende rekening, zelfs als die rekening 
onbeschikbaar is, mits de onbeschikbaar
heid voortspruit uit een uitdrukkelijke of 
stilzwijgende overeenkomst met de ge
nieter », maakt geen onderscheid tussen 
de roerende inkomsten van Belgische 
oorsprong en de buitenlandse roerende 
inkomsten. 

14 oktober 1993 839 

BEDRIJFSVOORHEFFING. 

19. - Voorheffingen en belastingkre
diet - Bedrijfsvoorheffing - Terugbeta
ling - Moratoii·e interest. 

Wanneer bedrijfsvoorheffing aan de 
belastingplichtige moet worden terugbe
taald, hetzij bij de belastingheffing, het~ 
zij na een bezwaar, kan die terugbeta
ling ingevolge art. 308 W .LB. niet leiden 
tot toekenning van moratoire interest. 

19 februari 1993 214 

AANREKENING EN TERUGBETALING VAN 
DE VOORHEFFINGEN. 

BELASTINGKREDIET. 

ALLERLEI. 

AANSLAGPROCEDURE 
ALGEMEEN. 

AANSLAGTERMIJNEN. 

BELASTINGAANGIFTE. 

20. - Aanslagprocedw·e - Belasting
aangifte - Onderzoek en controle -
Strafdossier van een belastingplichtige 
- Door de procureu.r-generaal verleende 
machtiging tot inzage - Gegevens met 
betrekking tot een andere belastingplich
tige - Aanvoering door de Staat. 

Wanneer een gerechtelijk dossier inza~ 
ke een belastingplichtige krachtens een 
uitdrukkelijke machtiging van de procu
reur-generaal in het bezit is van een 
ambtenaar van een fiscaal staatsbestuur, 
vermag de Staat de in dat dossier vervat
te gegevens aan te wenden voor het op
sporen van elke som die een andere be
lastingplichtige krachtens de belasting
wetten verschuldigd is. (Artt. 235 en 243 
W.l.B.) 

8 oktober 1993 818 

AANSLAG EN INKOHIERING. 
AANSLAGBIWET. 

WIJZIGING DOOR DE ADMINISTRATIE 
VAN EEN AANGIFTE. 

21. - Aanslagprocedure - Wijziging 
door de administratie van een aangifte 
- Bericht aan de belastingplichtige -
Vormen. 

Wanneer een belastingplichtige deel 
uitmaakt van een feitelijke vereniging 
en de administratie meent de gegevens 
van zijn belastingaangifte te moeten ver
beteren, is geldig het hem door haar 
hiervan gegeven bericht, als dat bericht 
bij aangetekend schrijven gericht wordt 
aan de zetel van die vereniging en de be
lastingplichtige hiervan op de hoogte is. 
(Art. 251 W.I.B. 1962) 

18 november 1993 961 

FISCALE COMMISSIE. 

AANSLAG VAN AMBTSWEGE EN FORFAI
TAIRE AANSLAG. 

BEWIJSVOERING. 

Algemeen. 

22. - Aanslagprocedure - Bewijsvoe
ring - Algemeen - Bewijslast. 

Wanneer de belastingplichtige zijn 
aangifte binnen de wettelijke termijn 
heeft ingediend, moet de administratie 
het bewijs leveren van ieder ander inko
men dan is aangegeven. {Art. 245 W.I.B.; 
art. 339 W.I.B.1992.) 

25 januari 1993 106 



Geschriften. 

Vermoedens. 

Tekenen of indicH~n van gegoedheid. 

23. - Aa.nslagprocedure - Bewijsvoe-
ring - Tekenen of indiciiin van gegoed
heid - Onderzoek door douaneambtena
ren - Perken. 

Een ambtenaar van de administratie 
van douane en accijnzen, die regelmatig 
belast is met een controle of een onder
zoek in verband met de toepassing van 
de douanewetgeving, is aileen naar aan
leiding van een dergelijke controle ge
machtigd om, met de onderzoeksmidde
len eigen aan de douanewetgeving, in
lichtingen in te zamelen die dienstig zijn 
voor een juiste heffing van de door de 
gecontroleerde persoon verschuldigde di
recte belastingen; buiten het geval dat 
enig vermoeden bestaat dat goederen 
worden vervoerd, heeft hij aldus niet het 
recht een voertuig te controleren en per
sonen aan den lijve te onderzoeken uit
sluitend om nuttige inlichtingen in te 
winnen voor de heffing van directe be
lastingen. (Art. 182, § 1, en art. 210, § 3, 
A.W.D.A. en 242 W.I.B.; art. 335, W.I.B./ 
92). 

23 april 1993 393 

24. - Aanslagprocedure - Bewijsvoe
ring - Tekenen of indiciiin van gegoed
heid - Onderzoek door douaneambtena
ren - Bewijskracht. 

Het bestuur der directe belastingen is 
gerechtigd de inlichtingen, die door de 
douaneambtenaren bij het uitoefenen 
van hun functies werden ingezameld, 
aan te voeren voor het opsporen van de 
verschuldigde directe belastingen. 

28 mei 1993 533 

Vergelijking met soortgelijke belasting
plichtigen. 

25. - Aanslagprocedure - Bewijsvoe
ring - Vergelijldng met soortgelijke be
Jastingplichtigen - Vergelijking alleen 
toegesta.an ingeval de belastingplichtige 
geen bewijskrachtige gegevens tot sta
ving van zijn aangifte heeft overgelegd. 

Naar luid van art. 248, § 1, W.I.B., mag 
de administratie, voor de vaststelling van 
de belastbare grondslag, de vergelijking 
met de normale winsten of baten van 
ten minste drie soortgelijke belasting
plichtigen, slechts toepassen bij gebreke 
van bewijskrachtige gegevens; om te be
weren dat de door de belastingplichtige 
tot staving van zij n aangifte overgelegde 
boekhoudingsstukken geen bewijskrach-
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tige gegevens zijn die in de weg staan 
aan de vaststelling van het bedrag van 
de belastbare inkomsten door vergelij
king met de normale winsten van soort
gelijke belastingplichtigen, kan zij niet 
steunen op het resultaat van die in dat 
art. 248 bedoelde vergelijking. 

7 j anuari 1993 26 

26. - Aanslagprocedure - Bewijsvoe
ring - Vergelijking met soortgelijke be
lastingplichtigen - Bewijs dat de over
gelegde boekhoudkundige stukken niet 
bewijskrachtig zijn - Bewijs door verge
lijking met de inkomsten van andere be
Jastingplichtigen niet toelaatbaar. 

Naar luid van art. 248, § 1, W.I.B., mag 
de administratie, voor de vaststelling van 
de belastbare grondslag, de vergelijking 
met de normale winsten of baten van 
ten minste drie soortgelijke belasting
plichtigen, slechts toepassen bij gebreke 
van bewijskrachtige gegevens; om te be
weren dat de door de belastingplichtige 
tot staving van zijn aangifte overgelegde 
boekhoudingsstukken geen bewijskrach
tige gegevens zijn die in de weg staan 
aan de vaststelling van het bedrag van 
de belastbare inkomsten door vergelij
king met de normale winsten van soort
gelijke belastingplichtigen, kan zij niet 
steunen op het resultaat van die in dat 
art. 248 bedoelde vergelijking. 

7 januari 1993 26 

Aller lei. 
SANCTIES : VERHOGINGEN, ADMINISTRA

TIEVE BOETEN, STRAFFEN. 

27. - Aanslagprocedure - Sancties -
Administratieve boete - Terugbetaling 
- Moratoire interest. 

Wanneer een op grand van art. 299bis, 
§ 3, derde lid, W.I.B. ingekohierde admi
nistratieve boete aan de betrokkene 
wordt terugbetaald na indiening van een 
bezwaar, kan die terugbetaling, ingevol
ge art. 308, eerste lid, W.I.B., niet leiden 
tot toekenning van moratoire interest. 

8 januari 1993 28 

28. - Aanslagprocedure - Sancties -
Belastingverhoging - Terugbetaling -
Moratoire interest. 

Wanneer de belastingverhoging die 
krachtens art. 334 W.I.B. bij niet-aangifte 
of bij onvolledige of onjuiste aangifte is 
verschuldigd, wordt terugbetaald na in
diening van een bezwaar, kan die terug
betaling, ingevolge art. 308, eerste lid, 
W.I.B., niet leiden tot toekenning van 
moratoire interest. 

8 januari 1993 30 
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29. - Aanslagprocedure - Sancties, 
Verhogingen, Administratieve boeten -
Straffen - Strafrechtelijke veroordeling 
- Daders of medeplichtigen - Ontdo
ken belastingen. 

De als dader of medeplichtige van de 
in artt. 339 tot en met 342 W.I.B. bedoel
de misdrijven veroordeelde persoon is 
gehouden voor het geheel van de outdo
ken belastingen, die ingevolge een even
tuele door de administratie der belastin
gen gevestigde aanvullende aanslag te
gen hem eisbaar zullen zijn. (Art. 348, 
eerste lid, W.I.B.; art. 458, eerste lid, 
W.I.B./92} 

15 juni 1993 585 

BEZWAAR. 

30. - Aanslagprocedure - Bezwaar -
Termijn waarbinnen het bezwaarschrift 
moet worden ingediend - Berekening -
Verzendingsdatum van het aanslagbiljet 
- Begrip. 

De bij art. 272 W.I.B. bepaalde termijn, 
waarbinnen het bezwaarschrift op straf
fe van verval moet worden ingediend, be
gint te lopen vana£ de dag na de datum 
van de werkelijke verzending van het 
aanslagbiljet als die verzending regelma
tig is; die datum is, behoudens bewijs 
van het tegendeel, de op het aanslagbil
jet vermelde verzendingsdatum. 

7 januari 1993 19 

31. - Aanslagprocedure - Bezwaar -
Termijn waarbinnen het bezwaarschrift 
moet worden ingediend - Belasting van 
minstens duizend frank - Geen verzen
ding bij aangetekend schrijven van het 
aanslagbiljet - Gevolgen van dat ver
zuim. 

Volgens art. 11 K.B. nr. 4 van 22 aug. 
1934 moeten de aanslagbiljetten worden 
verzonden bij een ter post aangetekend 
schrijven, wanneer zij belastingen be
treffen die minstens 1000 frank in hoofd
som bereiken, zonder inbegrip van de bij 
wijze van straf ge€Hste geldboeten en 
verhogingen; uit het feit dat die vormver
eiste van aantekening ter post op zich
zelf geen wezenlijke vormvereiste voor 
de verzending van het aanslagbiljet uit
maakt, valt niet a£ te leiden dat het niet 
vervullen ervan helemaal geen gevolg 
heeft. 

7 januari 1993 19 

32. - Aanslagprocedure - Bezwaar -
Termijn waarbinnen het bezwaarschrift 
moet worden ingediend - Belasting van 
minstens duizend frank - Geen verzen-

ding bij aangetekend schrijven van het 
aanslagbiljet - Gevolgen van dat ver
zuim. 

Wanneer de verzending van het aan
slagbiljet, die ingevolge art. 11 K.B. nr. 4 
van 22 aug. 1934 bij aangetekend schrij
ven diende te gebeuren, bij gewone brief 
is gedaan of wanneer de administratie 
niet aantoont dat zij bij aangetekend 
schrijven is gedaan en de belastingplich
tige aanvoert dat hij het aanslagbiljet 
niet heeft ontvangen, kan bezwaar aileen 
laattijdig worden verklaard als de admi
nistratie aantoont dat de belastingplichti
ge een aanslagbiljet heeft ontvangen; 
wanneer overigens de belastingplichtige 
erkent dat hij een aanslagbiljet heeft 
ontvangen, zij het op een tijdstip dat z6 
lang na de op dat stuk vermelde verzen
dingsdatum lag dat zijn recht om be
zwaar in te dienen niet binnen de bij art. 
272 W.I.B. bepaalde termijn kon worden 
uitgeoefend, en de administratie het te
gendeel niet bewijst, heeft hij recht op 
een verlenging van die termijn. 

7 januari 1993 19 

33. - Aanslagprocedure - Bezwaar -
Termijn waarbinnen het bezwaarschrift 
moet worden ingediend - Belasting van 
minstens duizend frank - Geen verzen
ding bij aangetekend schrijven van het 
aanslagbiljet - Gevolgen van dat ver
zuim. 

Wanneer de belastingplichtige betwist 
dat het aanslagbiljet meer dan zes 
maanden v66r de indiening van zijn be
zwaarschrift was toegestuurd en betoogt 
dat hij dat aanslagbiljet nooit heeft ont
vangen, is naar recht verantwoord de be
slissing dat het bezwaar van de belas
tingplichtige ontvankelijk was, als het 
arrest oordeelt dat, bij gebreke van be
wijs aangaande de regelmatige verzen
ding van het aanslagbiljet, te weten bij 
ter post aangetekend schrijven, de ter
mijn voor het indienen van het bezwaar
schrift tegen de belastingen die meer be
dragen dan 1.000 frank in hoofdsom, niet 
kon beginnen te lopen op de datum die 
op het biljet als verzendingsdatum ver
meld staat, en vaststelt dat de adminis
tratie toegeeft dat zij de afgifte van het 
aanslagbiljet niet kan bewijzen. (Eerste 
zaak.} 

7 januari 1993 19 

34. - Aanslagprocedure - Bezwaar -
Termijn waarbinnen het bezwaarschrift 
moet worden ingediend - Belasting van 
minstens duizend frank - Geen verzen-
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ding bij aangetekend schrijven van het 
aanslagbiljet - Gevolgen van dat ver
zuim. 

Wanneer de belastingplichtige betwist 
dat hij het aanslagbiljet heeft ontvangen 
op een datum op grond waarvan kan 
worden gezegd dat zijn bezwaarschrift te 
laat was ingediend, is naar recht verant
woord de beslissing dat het bezwaar van 
de belastingplichtige ontvankelijk was, 
als het betreffende arrest oordeelt dat 
bij gebreke van bewijs van de regelmati
ge verzending van het aanslagbiljet, te 
weten bij ter post aangetekend schrij
ven, de termijn voor het indienen van 
het bezwaarschrift tegen de belastingen 
die meer bedragen dan 1.000 frank in 
hoofdsom, niet kon beginnen te lopen op 
de datum die op het biljet als verzen
dingsdatum vermeld staat, en erop wijst 
dat aan het hof van beroep geen enkel 
gegeven wordt voorgelegd waaruit kan 
worden opgemaakt dat de belastingplich
tige, al was het impliciet, heeft erkend 
dat hij het aanslagbiljet heeft ontvangen 
op een datum waaruit zou kunnen wor
den afgeleid dat het bezwaarschrift te 
laat is ingediend. (Tweede zaak.) 

7 januari 1993 19 

35. - Aanslagprocedure - Bezwaar -
Termijn waarbinnen het bezwaarschrift 
moet worden ingediend - Belasting van 
minstens duizend frank - Geen verzen
ding bij aangetelcend schrijven van het 
aanslagbiljet - Gevolgen van dat ver
zuim. 

Wanneer de belastingplichtige aan
voert dat niet is aangetoond dat het be
lastingbiljet op de daarop vermelde da
tum is verzonden, maar niet betoogt dat 
hij dat biljet niet heeft ontvangen of het 
heeft ontvangen op een tijdstip dat z6 
lang na de op dat stuk vermelde verzen
dingsdatum lag, dat zijn recht om een 
bezwaar in te dienen niet binnen de bij 
art. 272 W.I.B. bepaalde termijn kon wor
den uitgeoefend, is niet naar recht ver
antwoord de beslissing dat het bezwaar 
van de belastingplichtige ontvankelijk 
was, als het arrest zich ertoe beperkt te 
zeggen dat uit het dossier nopens een 
belasting van meer dan 1.000 frank in 
hoofdsom, niet blijkt dat het aanslagbil
jet bij aangetekend schrijven was ver
zonden, en dat, bij ontstentenis van dat 
bewijs, niet is aangetoond dat het aan
slagbiljet wei degelijk op de daarop ver
melde datum werd verzonden en bij de 
belastingschuldige is toegekomen, en dus 

evenmin dat de vervaltermijn van het 
bezwaar dus reeds is beginnen te lopen. 
(Derde zaak.} 

7 januari 1993 19 

36. - Aanslagprocedure - Bezwaar -
Termijn waarbinnen het bezwaarschrift 
moet worden ingediend - Kennisgeving 
van de aanslag aan de Jasthebber van de 
belastingplichtige. 

Wanneer de kennisgeving van de aan
slag aan de lasthebber van de belasting
plichtige is gedaan, is de beslissing dat 
de bij art. 272 W.I.B. bepaalde bezwaar
termijn een aanvang neemt, op de da
tum van die kennisgeving, naar recht 
verantwoord. (Art. 272 W.I.B.; art. 371 
W.I.B. 1992). 

10 september 1993 692 

37. - Aanslagprocedure - Bezwaar -
Beslag - Grenzen. 

Art. 300 W.I.B., volgens hetwelk het in
dienen van bezwaar of van beroep geen 
hinderpaal vormt voor het beslag, niette· 
genstaande het bepaalde in art. 1494 
Ger.W., noch voor de overige maatrege
len welke ertoe strekken de invordering 
te waarborgen van het algehele bedrag 
van de betwiste belasting, heeft betrek
king, enerzijds, op het uitvoerend beslag 
dat, krachtens die tekst, kan worden ge
legd niettegenstaande het indienen van 
bezwaar of van beroep, ongeacht het be
paalde in art. 1494 Ger.W., en, ander· 
zijds, op de bewarende maatregelen die 
de invordering van de belasting moeten 
waarborgen en waarop voormeld art. 
1494 niet van toepassing is; evenwel kan, 
krachtens art. 301 W.I.B., de belasting 
slechts door alle middelen tot tenuitvoer
legging worden ingevorderd, voor zover 
ze overeenstemt met het bedrag van de 
aangegeven inkomsten, of, wanneer zij 
ambtshalve werd gevestigd bij niet-aan
gifte, voor zover zij niet meer bedraagt 
dan de laatste belasting welke voor een 
vorig aanslagjaar definitief vastgesteld 
werd ten laste van de belastingschuldige. 

28 oktober 1993 890 

38. - Aanslagprocedure - Bezwaar -
Beslag - Gevolgen. 

Krachtens art. 302 W.I.B. behouden 
het beslag en de overige maatregelen be
paald in art. 300 van voormeld wetboek, 
na invordering van de belasting in de 
mate als bepaald in art. 301 van voor
meld wetboek, hun uihverking ten op· 
zichte van het overschot van de belas
ting in hoofdsom, opcentiemen en verho
gingen, van de interesten en de kosten; 
hieruit volgt dat wanneer de Staat uit· 
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voerend beslag heeft doen leggen voor 
een bedrag dat de belastingschuldige on
betwistbaar verschuldigd was en door 
hem niet is betaald, de gevolgen van dat 
uitvoerend beslag, na invordering van 
het onbetwistbaar verschuldigd gedeelte, 
voor de rest van de belasting behouden 
blijven; in dat geval heeft het uitvoerend 
beslag een bewarende werking. 

28 oktober 1993 890 

39. - Aa.nslagprocedure - Bezwaar -
Uitvoerend beslag op roerend goed door 
de Staat - Voorafbetaling van het onbe
twistbaar verschuldigd gedeelte - Ge
volgen van het beslag. 

Wanneer een belastingschuldige bij de 
directeur der belastingen een bezwaar 
heeft ingediend i.v.m. een te zijnen na
me ingekohierde aanslag in de personen
belasting, hij terzelfder tijd de gevorder
de aanslag heeft betaald, in zoverre die 
overeenstemde met het bedrag van de 
door hem aangegeven inkomsten en de 
administratie der directe belastingen op 
het ogenblik dat de directeur der belas
tingen nag geen uitspraak had gedaan 
over het bezwaar, tegen de belasting
schuldige uitvoerend beslag op roerend 
goed heeft gelegd tot invordering van het 
bedrag van de hoofdsom van die aanslag, 
van de wettelijke nalatigheidsinteresten 
en van de kosten van het bevel, dan 
wordt door het arrest, dat vaststelt dat 
het onbetwistbaar verschuldigd gedeelte 
door de belastingschuldige is betaald 
v66r het uitvoerend beslag op roerend 
goed, een wettige verantwoording gege
ven voor zijn beslissing dat voormeld be
slag nietig en van generlei waarde is. 
(Artt. 300, 301 en 302 W.I.B.) 

28 oktober 1993 890 

40. - Aanslagprocedure - Bezwaar -
Beslag - Grenzen. 

Luidens art. 300 W.I.B. vormt het in
dienen van bezwaar of van beroep geen 
hinderpaal voor het beslag, niettegen
staande het bepaalde in art. 1494 Ger.W., 
noch voor de overige maatregelen, welke 
ertoe strekken de invordering van het al
gehele bedrag van de betwiste belasting 
te waarborgen; nochtans kan krachtens 
art. 301 van genoemd wetboek de belas
ting slechts door aile middelen tot tenuit
voerlegging worden ingevorderd, voor zo
ver zij overeenstemt met het bedrag van 
de aangegeven inkomsten of, wanneer 
zij ambtshalve werd gevestigd bij niet
aangifte, voor zover zij niet meer be
draagt dan de laatste belasting welke, 

voor een vorig aanslagjaar, definitief ge
vestigd werd ten laste van de belasting
schuldige. 

28 oktober 1993 895 

41. - AanslagproceduJ'e - Bezwaar -
Uitvoerend b€siag op roerend goed door 
de Staat - Betwiste belasting - Gevol
gen van het beslag. 

Wanneer een belastingplichtige bij de 
directeur der belastingen bezwaar heeft 
ingediend tegen een te zijnen name ge
vestigde aanslag in de personenbelas
ting, hij hager beroep heeft ingesteld te
gen de beslissing waarbij dat bezwaar 
werd verworpen en de administratie der 
directe belastingen, in weerwil van dat 
beroep, uitvoerend beslag op de roerende 
goederen van de belastingschuldige heeft 
doen leggen tot invordering van een be
drag gelijk aan de betwiste belasting, is 
het arrest waarbij het op de roerende 
goederen van de belastingschuldige ge
legde beslag nietig en van generlei waar
de wordt verklaard naar recht verant
woord, als het beslist dat aangezien uit 
de datum en de vermeldingen van het 
exploot van het litigieuze beslag blijkt 
dat het beslag een maatregel tot tenuit
voerlegging is, welke strekt tot invorde
ring van de belasting waartegen beroep 
is ingediend, dat beslag dat enkel mag 
worden gelegd in de mate als bepaald in 
art. 301 W.I.B. en vaststelt dat de voor
waarden van art. 301 W.I.B. in casu niet 
zijn vervuld. 

28 oktober 1993 895 

BESLISSING VAN DE DIRECTEUR. 

42. - Aanslagproceduz·e - Beslissing 
van de directeur - Rechtsmacht. 

De directeur der belastingen die uit
spraak doet over de door de belasting
schuldige aangevoerde bezwaren kan, 
om eigen redenen, de aanslag handha
ven op grand van materii:He elementen 
die de taxatieambtenaar in aanmerking 
had genomen. (Art. 276, eerste lid, W.I.B.; 
art. 375, eerste lid, W.I.B. 1992.) 

5 april1993 359 

43. - Aanslagprocedure - Beslissing 
van de directeur - Behandeling van het 
bezwaarschrift door een gedelegeerd 
ambtenaar - Onpartijdigheid. 

Het algemene rechtsbeginsel volgens 
hetwelk de rechter onpartijdig moet zijn, 
is van toepassing op de directeur der be
lastingen of op de door hem gedelegeer
de ambtenaar, wanneer hij uitspraak 
doet over de bezwaarschriften van een 
belastingplichte, doch staat er niet aan 
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in de weg dat een ambtenaar, die een 
bezwaarschrift heeft behandeld, daar
over oak uitspraak doet, wanneer hij 
daartoe wordt gedelegeerd. (Artt. 275, 
276 W.I.B. 1962). 

18 november 1993 961 

44. - Aanslagprocedure Beslissing 
van de directeur - Behandeling van het 
bezwaarschrift door een gedelegeerd 
ambtenaar - Cumulatie van rechte1iijke 
ambten. 

Art. 292 Ger.W. naar luid waarvan 
nietig is het vonnis, gewezen door een 
rechter die vroeger bij het uitoefenen 
van een ander rechterlijk ambt kennis 
genomen heeft van de zaak, is niet van 
toepassing op de ambtenaar van de ad
ministratie der belastingen die het be
zwaarschrift van een belastingplichtige 
heeft behandeld en achteraf gedelegeerd 
wordt om over dat bezwaarschrift uit
spraak te doen. 

18 november 1993 961 

ONTHEFFING. 

ALLERLEI. 

VOORZIENING 
VOOR HET HOF VAN BEROEP 
45. - Voorziening voor het hoi van be

roep - Bevoegdheid van het hof van be
roep. 

Wanneer het hof van beroep in eerste 
en laatste aanleg uitspraak moet doen 
over de voorzieningen van de belasting
plichtige, moet het, gelet op het feit dat 
de belastingen de openbare orde raken, 
zelf in feite en in rechte uitspraak doen 
binnen de perken van het aan het hof 
voorgelegd geschil; het is niet gebonden 
door de ramingen in de conclusies van 
de partijen of in de beslissing van de di
recteur en het kan meer bepaald eigen 
gronden aanvoeren om de heffing van 
het juiste bedrag te wettigen. 

4 februari 1993 152 

46. - Voorziening voor het hof van be
roep - Toe te passen wettelijke bepalin
gen. 

De voorwaarden en het doel van de 
voorziening voor het hof van beroep in
zake inkomstenbelastingen, alsmede de 
rol van dat rechtscollege, zijn vastgesteld 
in de bijzondere bepalingen van de artt. 
278 tot 286 W.I.B.; art. 1068 Ger.W. is op 
die procedure niet toepasselijk. 

15 april 1993 367 

47. - Voorziening voor het hof van be~ 
roep - Bevoegdileid van het hoi van be
roep - Omvang. 

Nu belastingen de openbare orde ra
ken, moet het hof van beroep dat be
voegd is om in eerste en laatste aanleg 
het beroep van de belastingplichtige te 
behandelen, zelf en binnen de perken 
van het aanhangig gemaakte geschil 
over de grand van de zaak uitspraak 
doen, welke de fout in de bestreden be
slissing ook moge zijn. 

15 april 1993 367 

48. - Voorziening voor het hoi van be· 
roep - Nieuw bezwaar - Begrip. 

Art. 278, tweede lid, W.l.B., dat bepaalt 
dat « de eiser aan het hof van beroep 
nieuwe bezwaren mag onderwerpen, 
voor zover zij een overtreding van de 
wet of een schending van de op straf van 
nietigheid voorgeschreven procedurevor~ 
men inroepen >>, is niet aileen toepasse
lijk wanneer het nieuwe bezwaar tegen 
de aanslag is gericht die het voorwerp 
van het bezwaarschrift is, maar ook 
wanneer het de eigenlijke beslissing van 
de directeur bekritiseert. 

10 juni 1993 574 

49. - Voorziening voor het hoi van be
roep - Nieuw bezwaar - Voorwerp -
Aanslag - Beslissing van de directeur. 

Art. 278, tweede lid, W.l.B., dat bepaalt 
dat « de eiser aan het hof van beroep 
nieuwe bezwaren mag onderwerpen, 
voor zover zij een overtreding van de 
wet of een schending van de op straf van 
nietigheid voorgeschreven procedurevor
men inroepen », is niet aileen toepasse
lijk wanneer het nieuwe bezwaar tegen 
de aanslag is gericht die het voorwerp 
van het bezwaarschrift is, maar oak 
wanneer het de eigenlijke beslissing van 
de directeur bekritiseert. 

10 juni 1993 574 

50. - Voorziening voor het hoi van be
roep - Nieuwe bezwaren - Procedure 
- Termijn - Laatb)'digheid - Gevolg 
- Bevoegdheid van het hoi van beroep 
- Grenzen. 

Hoewel het ho£ van beroep, aangezien 
belastingen de openbare orde raken, zelf 
in feite en in rechte de regelmatigheid 
van de in het bezwaarschrift betwiste be
slissing van de directeur moet onderzoe~ 
ken, dient het evenwel dat onderzoek te 
beperken tot het aanhangig gemaakte 
bezwaar, behoudens in de gevallen van 
verval van het recht tot aanslag of van 
rechterlijk gewijsde; het hof van beroep 
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zou derhalve zijn bevoegdheid over
schrijden, wanneer het nieuwe, te laat 
opgeworpen bezwaren onderzoekt, nu 
het geschil in zodanig geval niet regel
matig aan het hof is voorgelegd. (Artt. 
278, tweede lid, 279, tweede lid, en 282 
W.l.B.) 

10 juni 1993 574 

51. - Voorziening voor het hof van be
roep - Niet aan de directeur der belas
tingen onderworpen bezwaar - Be
voegdheid van het hot van beroep. 

Wanneer voor het hof van beroep dat 
kennis neemt van de voorziening tegen 
een beslissing van de directeur der di
recte belastingen, na het verstrijken van 
de bij art. 282 W.I.B. gestelde termijn, de 
volmacht van de ondertekenaar van ak
koordverklaringen met de administrat~e 
wordt betwist en deze betwisting niet m 
het bezwaarschrift werd geformuleerd 
noch ambtshalve door de directeur of 
door de gedelegeerde ambtenaar werd 
onderzocht, beslist het hof van beroep 
naar recht dat deze betwisting een 
nieuw bezwaar is, waarvan het met toe
passing van de artt. 278, tweede lid, 27~, 
tweede lid, en 282 W.I.B. geen kenms 
kan nemen. 

8 oktober 1993 817 

VOORZIENING IN CASSATIE 

RECHTEN, 
TENUITVOERLEGGING 

EN VOORRECHTEN 
VAN DE SCHATKIST 

KADASTRAALINKOMEN 

INTERNATIONALE VERDRAGEN 
52. - Internationale verd1·agen -

Dubbele belasting - Overeenkomst tus
sen Belgii:J en Frankrijk - Art. 10.1 -
Bezoldiging - Begrip. 

Art. 10.1 van de te Brussel tussen Bel
gie en Frankrijk gesloten Overeenkomst 
van 10 maart 1964 tot voorkoming van 
dubbele belasting, volgens hetwelk de 
bezoldigingen in de vorril van salarissen, 
lonen, wedden, soldijen en pensioenen 
toegekend door een van de verdragslui
tende Staten of door een publiekrechte
lijke rechtspersoon van deze Staat, die 
geen nijverheids- of handelsactiviteit uit
oefent, uitsluitend in deze Staat belast
baar zijn, wordt geschonden door het ar
rest dat de, op grond van die wetsbepa
ling, vastgestelde aanslag ten name van 
een belastingplichtige van Belgische na-

tionaliteit die in Frankrijk verblijft, 
maar in Belgie les geeft in het gesubsi
dieerd vrij onderwij s, tenietdoet aileen 
op grond dat niet de Belgische Staa~! 
maar de inrichtende macht van het vriJ 
onderwijs de schuldenaar van de wedden 
is en dat de diensten van de leerkrach
ten van dat vrij onderwijs niet worden 
verstrekt in de uitoefening van functies 
van openbare aard. 

27 mei 1993 530 

STELSEL VAN VOOR HET WET
HOEK VAN DE INKOMSTENBE
LASTINGEN 

ALLERLEI 
53. - Allerlei - Valsheid en gebruik 

van valse stukken - Artt. 339 en 340 
W.LB. - Bestanddelen. 

Voor het bestaan van het misdrijf vals
heid in geschriften en gebruik van valse 
stukken inzake inkomstenbelastingen is 
a.m. de vermelding vereist van de over
treding van het W.I.B. of van de uitvoe
ringsbesluiten daarvan die de beklaag~e 
bedrieglijk of met opzet zou hebben wll
len overtreden. (Artt. 399 en 340 W.I.B.) 

10 maart 1993 274 

INTERESTEN 
ALGEMEEN 

GERECHTELIJKE INTERESTEN 

MORATOIRE INTERESTEN 

COMPENSATOIRE INTERESTEN 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 

GERECHTELIJKE INTERESTEN 

MORATOIRE INTERESTEN 
1. - Moratoire interesten - Misdrijf 

- Oneigenlijk misdrijf - Schadevergoe
ding - Datum van ingang van de mora
loire interesten. 

Inzake aquiliaanse aansprakelijkheid 
mag de rechter de moratoire interesten 
op het gevorderde bedrag van de schade
vergoeding niet doen ingaan v66r de 
rechterlijke beslissing waarbij die ver
goeding wordt toegekend. 

27 januari 1993 117 

2. - Moratoire interesten - Art. 1153 
B. W - Aanmaning tot betalen - Be
staan van een schuld - Niet opeisbare 
schuld - Aanmaning v66r de opeisbaar
heid - Gevolg. 
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Hoewel, behalve ingeval de wet de in
terest van rechtswege doet lopen, het 
recht op moratoire interest een aanma
ning tot betalen onderstelt, verbiedt geen 
enkele wetsbepaling daarentegen dat die 
aanmaning geschiedt v66r de opeisbaar
heid van de schuld waarvan het bestaan 
niet wordt betwist; wanneer de aanma
ning tot betaling evenwel geschiedt voor
dat de schuld opeisbaar is geworden, sor
teert zij pas effect vanaf dat ogenblik. 
(Art. 1153 B.W.) 

25 !ebruari 1993 222 

3. - Moratoire interesten - Inkom· 
stenbelastingen - Voorafbetalingen -
Terugbetaling. 

Wanneer voorafbetalingen aan de be· 
lastingplichtige worden terugbetaald, 
hetzij bij de vaststelling van de belas
ting, hetzij na bezwaar, kan die terugbe· 
taling, in zoverre die voorafbetalingen 
rneer bedragen dan de verschuldigde be
lasting, niet leiden tot toekenning van 
moratoire interest. (Art. 309, 2o, W.I.B. 
1964.) 

18 november 1993 963 

COMPENSATOIRE !NTERESTEN 
4. - Compensatoire interesten - Ren· 

tevoet - Vaststelling door de rechter. 
De rechter die compensatoire interest 

toekent aan de getroffene van een onge
val, moet de rentevoet ervan vaststellen. 

6 januari 1993 11 

ALLERLEI 
5. - Allei'iei - Huwelijksvermogens

stelsel - Gemeenschappelijk vermogen 
- Vereffening - Vergoeding - Aan
vang van de interest. 

De vergoedingen bij de vereffening 
van het gemeenschappelijk vermogen 
brengen van rechtswege interest op van· 
af de ontbinding van het stelsel, d.i. de 
dag van de vordering krachtens art. 
1278, tweede lid, Ger.W. (Art. 1436 B.W.) 

26 november 1993 992 

INTERNATIONALE VERDRAGEN 
1. - Protocol tussen BelgiiJ en Zaire 

houdende regeling van de vergoeding 
van de gezairiseerde goederen die aan 
Belgische onderdanen hebben toebe· 
hoard, ondertekend op 28 maart 1976 -
Artt. 1 en 4 - Draagwijdte. 

Noch uit de bepalingen van het op 28 
maart 1976 tussen Belgie en ZaYre onder
tekend Protocol houdende regeling van 

de vergoeding van de gezaYriseerde goe
deren die aan Belgische onderdanen heb
ben toebehoord, noch uit de uitwisseling 
van brieven van diezelfde datum, noch 
uit enige andere bepaling volgt dat de 
door de Belgische Staat aangegane ver
plichting om een voorfinanciering te ver
richten teneinde de rechthebbenden de 
volledige actuarH:He tegenwaarde van de
ze vergoedingen in Belgische frank te 
betalen over een tijdvak van tien jaar, 
zelfs gedeeltelijk afhankelijk zou zijn 
van de voorwaarde dat de Za'irese Staat 
eerst zijn eigen verbintenissen nakomt. 
(Artt. 1 en 4 Protocol van 28 maart 1976.) 

25 februari 1993 222 

2. - E. V.R.M. - Art. 6.1 - Burger
lijke zaken - Rechtst1·eekse werking -
Nationaal recht - Regel - Conflict -
Gevolg. 

In geval van conflict tussen een norm 
van een internationaal verdrag die, zoals 
art. 6.1 E.V.R.M., rechtstreekse werking 
heeft in de in Belgie toepasselijke 
rechtsorde, en een nationaalrechtelijke 
regel, moet de verdragsnorm voorrang 
hebben. 

1 april 1993 350 

3. - Verdrag inzake de Rechten van 
het Kind - Art. 21 - Adoptie - Ge
adopteerde - Minderjarig kind - Ho
mologatie van de adoptie - Criterium. 

Noch art. 8 E.V.R.M., noch de bepalin
gen van het Verdrag inzake de Rechten 
van de Kind verplichten de rechtbanken 
ertoe bij de homologatie van een adoptie 
de bloedbanden als hoofdzaak te be
schouwen; het belang van het kind is 
daarbij de voornaamste overweging. 
(Art. 8 E.V.R.M.; art. 21 Verdrag inzake 
de Rechten van de Kind, aangenomen te 
New York op 20 nov. 1989, goedgekeurd 
bij deer. Fr. Gem. 3 juli 1991.) 

4 november 1993 919 

4. - Wereldpostconventie - Conventie 
van Wenen - De Post - Buitenlandse 
dienst - Verlies van een aangetekende 
zending - Aansprakelijkheid - Gren
zen. 

De door De Post verschuldigde vergoe
ding voor het verlies van een aangete
kende zending is een bedrag waarvan 
het maximum forfaitair op 25 goudfrank 
is vastgesteld bij art. 39, tweede lid, We
reldpostconventie, op 10 juli 1964 te We
nen ondertekend en op 4 nov. 1965 door 
Belgie bekrachtigd. 

25 november 1993 986 
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5. - Verdrag waardoor de Belgen indi
vidueel kunnen gebonden worden - Be
kendmaking - Wijze. 

Een verdrag dat de Belgen persoonlijk 
kan binden, kan aileen dan aan hen wor
den tegengeworpen en hen persoonlijk 
binden als het met name is bekendge
maakt in Belgie; de bekendmaking ge
schiedt in het Belgisch Staatsblad. 

25 november 1993 986 

J 

JAARLIJKSE VAKANTIE 
1. - Vakantiegeld - Bedienden - Be

rekening - In aanmerking te nemen 
loon - Voordelen in natura. 

Door de bediende genoten voordelen in 
natura komen in aanmerking voor de be
rekening van het enkel vakantiegeld. 
(Art. 38, 1', K.B. 30 maar\ 1967.) 

4 januari 1993 1 

2. - Aard van de wet - Berekening 
van het vakantiegeld. 

Artt. 38, 39 en 46 K.B. 30 maar! 1967, 
die de berekening van het vakantiegeld 
van de bediende regelen, zijn dwingende 
wettelijke bepalingen. 

4 januari 1993 1 

JACHT 
1. - Schieten van een edelhert in 

overschrijding van het afschotplan -
Art. 8, § 1, besluit van 18 april 1991 van 
de Waalse Gewestexecutieve - Toepas
selijke strat 

Wanneer met overtreding van art. 8, 
§ 1, van het besluit van 18 april 1991 van 
de Waalse Gewestexecutieve tot vaststel
ling van de opening en de sluiting van 
de j acht in het Waalse Gewest voor het 
seizoen 1991-1992 gedurende de ope
ningstijd van de jacht een edelhert 
wordt geschoten in overschrijding van 
het afschotplan, d.i. het aantal geduren
de die tijd op het betrokken grondgebied 
te schieten dieren, wordt dat feit gestraft 
overeenkorostig art. 8, eerste lid, Jacht
wet, te weten met een geldboete van 

honderd tot tweehonderd frank en met 
een gevangenisstraf van acht dagen tot 
een maand. 

2 juni 1993 548 

2. - Verbod op het gebruik van be~ 
paalde tuigen voor de vangst of het do
den van grof wild - Art. 8 Jachtwet -
Toepasselijkheid op het WaaLS'e C'KJwest. 

De omstandigheid dat art. 8 J achtwet 
waarbij het gebruik van bepaalde tuigen 
voor de vangst of het doden van grof 
wild wordt verboden, niet meer van toe~ 
passing is op bet Waalse Gewest krach
tens art. 33 van het decreet van 19 juli 
1985 van de Waalse Gewestraad, dat het 
vervangt door art. 35, kan geen invloed 
hebben op de wijze van vaststelling van 
de straf op de overtredingen van de 
maatregelen die zijn genomen ter uitvoe
ring van de Benelux-Overeenkomst op 
het gebied van de jacht en de vogelbe
scherming, ondertekend te Brussel op 10 
juni 1970 en goedgekeurd bij de wet van 
29 juli 1971. 

2 juni 1993 548 

JEUGDBESCHERMING 
1. Rechterlijke bescherming 

Maatregelen ter bescherming van de 
minderjarigen - Maatregelen t.a.v. de 
minderjarigen - Maatregelen van toe
zicht en uitbesteding - Einde van de 
maatregelen. 

Luidens de laatste zin van art. 37 
Jeugdbeschermingswet, dat gedeeltelijk 
opgeheven werd bij het decreet van 28 
maart 1990 van de Vlaamse Raad en ge
wijzigd bij het decreet van 4 maart 1991 
van de Raad van de Franse Gemeen
schap, zoals dat artikel van kracht was 
v66r de wijziging enran bij de wet van 24 
dec. 1992, !open de krachtens dat artikel 
genomen maatregelen van toezicht en 
uitbesteding in beginsel ten einde bij de 
meerderjarigheid van de betrokken min
derjarige; bijgevolg kunnen die maatre
gelen niet worden bevolen t.a.v. een 
meerderjarige, zelfs niet voor als mis~ 
drijf omschreven feiten, die v66r de leef
tijd van 18 jaar zijn gepleegd. 

13 januari 1993 42 

2. Rechterlijke bescherming 
Maatregelen ter bescherming van de 
minderjarigen - Maatregelen t.a. v. de 
minderjarigen - Maatregelen van toe
zicht en uitbesteding - Niet mogelijk 
t.a. v. van de meerderjarig geworden min
derjarige. 
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Luidens de laatste zin van art. 37 
Jeugdbeschermingswet, dat gedeeltelijk 
opgeheven werd bij het decreet van 28 
maart 1990 van de Vlaamse Raad en ge
wijzigd bij het decreet van 4 maart 1991 
van de Raad van de Franse Gemeen
schap, zeals dat artikel van kracht was 
v66r de wijziging ervan bij de wet van 24 
dec. 1992, lopen de krachtens dat artikel 
genomen maatregelen van toezicht en 
uitbesteding in beginsel ten einde bij de 
meerderjarigheid van de betrokken min
derjarige; bijgevolg kunnen die maatre
gelen niet worden bevolen t.a.v. een 
meerderjarige, zelfs niet voor als mis
drijf omschreven feiten, die v66r de leef
tijd van 18 jaar zijn gepleegd. 

13 januari 1993 42 

3. - Bezoekrecht Grootouders -
Hoger beroep - Termijn. 

Het hager beroep tegen een vonnis 
van de jeugdrechtbank inzake het be
zoekrecht van de grootouders van een 
minderj arige moet bij verzoekschrift bij 
de griffie van het hof van beroep worden 
ingesteld binnen een maand na de uit
spraak. (Art. 58, tweede lid, Jeugdbe
schermingswet.) 

18 februari 1993 210 

4. - Burge1'iijlre rechtsvordering tegen 
de burgerrechtelijk aa.nspra.lrelijke moe
der van de minderjarige - Belissing ge
grond op stuklren m.b.t. de persoonliJk
heid van de minderja.rige en diens mi
lieu. 

De beslissing op de burgerlijke rechts
vordering, die is ingesteld tegen de moe
der in haar hoedanigheid van burger
rechtelijk aansprakelijke partij voor 
haar minderjarige zoon die wordt ver
volgd wegens als misdrijf omschreven 
feiten, mag niet worden gegrond op stuk
ken m.b.t. de persoonlijkheid van de 
minderjarige en diens milieu. (Art. 55 
Jeugdbeschermingswet.) 

19 mei 1993 513 

5. - Als misdrijf omschreven feiten -
Minderja.rige die meerderja.rig wordt -
Zaak uit handen gegeven door de jeugd
rechtbank 

Wanneer de dader van als misdrijf om
schreven feiten die gepleegd werden v6-
6r 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 het bevoegde ge
recht als daartoe grand bestaat. (Artt. 37, 
38 Jeugdbeschermingswet.) 

20 augustus 1993 656 

6. - Als misdaad omschreven feit -
Terbeschikkingstelling van de regering 
- Verlaging van de leeftijd van de bur
gerlijke meerderjarigheid - Overgangs
bepaling. 

Art. 53 van de wet van 19 jan. 1990 
heeft geen wijzigingen aangebracht in de 
regels van de Jeugdbeschermingswet 
naar luid waarvan de terbeschikkingstel
ling van de regering enkel mogelijk was 
in het geval dat een maatregel werd ge
nomen krachtens art. 37 van voornoem
de wet. (Art. 40 Jeugdbeschermingswet.) 

20 augustus 1993 656 

K 

KIND 
1. - Afstamming - Erkenning - Be

twisting van de erkenning - Bezit van 
staat door het kind - Gevolgen. 

Art. 330, § 2, tweede lid, B.W., dat be
paalt dat het verzoek tot nietigverklaring 
van de erkenning van een kind moet 
worden afgewezen indien dat kind bezit 
van staat heeft t.a.v. de erkenner, heeft 
betrekking op elke vordering tot betwis
ting van erkenning van een kind. 

25 juni 1993 637 

2. - Natuurlijk kind - Erfenis - Art. 
756 B. W. (oud) - Verenigbaarheid met 
de artt. 8.1 en 14 E. V.R.M 

Art. 756 B.W. (oud) dat, krachtens art. 
107 wet van 31 maart 1987, toepasselijk 
is op de nalatenschappen die zijn open
gevallen voordat die nieuwe wet van 
kracht werd, is strijdig met de artt. 8.1 
en 14 E.V.R.M., in zoverre het van toe
passing is op sedert 13 juni 1979 openge
vallen nalatenschappen, zodat bij overlij
den van een natuurlijk kind na voormel
de datum zijn naaste verwanten niet 
meer uit diens nalatenschap kunnen 
worden uitgesloten. 

21 oktober 1993 859 
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KOOP 
1. - Concessie van alleenverkoop voor 

onbepaalde tijd - Beiiindiging wegens 
foutieve niet-uitvoering. 

Art. 2 van de Alleenverkoopconcessie
wet van 27 juli 1961 heeft enkel betrek
king op de eenzijdige beEHndiging van 
zulke overeenkomst zonder aanwijzing 
van de reden en niet op de beElindiging 
wegens foutieve wanuitvoering die gere
geld blijft door het gemene recht. 

22 oktober 1993 868 

2. - Gebrek van de zaak - Samen
gestelde zaak - Opeenvolgende verko-
pers Vrijwaringsverplichting 
Draagwijdte. 

De verkoper die de gebreken van een 
zaak gekend heeft, is gehouden tot te
ruggave van de prijs die hij ervoor ont
vangen heeft, alsmede tot schadevergoe
ding (art. 1645 B.W.); wanneer de koper 
aldus de teruggave van de prijs en scha
devergoeding vordert tegen opeenvolgen
de verkopers en de rechter aanneemt dat 
zij in solidum moeten worden veroor
deeld, is elk van de verkopers, in hun 
onderlinge verhouding, slechts gehouden 
tot terugbetaling van de door hem beko
men verkoopprijs, verhoogd met het aan
deel van de vergoeding van de schade 
die aan hem te wijten is. 

22 oktober 1993 870 

3. - Vernietiging wegens benadeling 
van meer dan zeven twaalfden - Bewijs 
- Deskundigenonderzoek - Onaantast
bare beoordeling door de feitenrechter. 

De regel van art. 1678 B.W., volgens 
welke het bewij s van Qenadeling van 
meer dan zeven twaalfden niet kan wor
den geleverd dan door een verslag van 
drie deskundigen doet geen afbreuk aan 
de onaantastbare beoordeling door de 
feitenrechter van de in het deskundigen
verslag vervatte en alle andere aange
voerde feitelijke gegevens, om op grand 
daarvan, al dan niet na het bevelen van 
een nieuw of aanvullend deskundigenon
derzoek, te beslissen of er een dergelijke 
benadering is of niet. 

10 december 1993 1049 

KOOPHANDEL,KOOPMAN 
1. - Unieverdrag van Parijs 20 maart 

1883 ter bescherming van de industriiile 
eigendom - Handelsnaam - Nationale 
bescherming - Verwarringsgevaar. 

Krachtens art. 8 van het Univerdrag 
van Parijs van 20 maart 1883 wordt de 
handelsnaam beschermd in alle Ianden 
van de Unie zonder verplichting van de
pot of inschrijving, waarbij niet wordt 
uitgesloten dat de nationale bescherming 
slechts wordt verleend in geval van ver
warringsgevaar. 

21 juni 1993 606 

2. - Wekelijkse rustdag Doe] van 
de wet. 

De wet van 22 juni 1960 tot invoering 
van een wekelijkse rustdag in nering en 
ambacht strekt ertoe de handelaars en 
ambachtslieden, die in contact staan met 
de verbruiker, een wekelijkse rustdag te 
waarborgen, mits de regels inzake merle
clinging in acht genomen worden. 

1 december 1993 1007 

3. - Wekelijkse rustdag - Overtre
ding - Vel'OOTdeling - Wettigheid -
Onderhavig geval. 

Naar recht verantwoord is de beslis
sing waarbij de exploitanten van een 
tankstation veroordeeld worden wegens 
overtreding van de wet van 22 juni 1960 
tot invoering van een wekelijkse rustdag 
in nering en ambacht, wanneer de rech
ter op grand van de door hem gedane 
vaststellingen in feite beslist, enerzijds, 
dat door een regeling die aangemerkt is 
als een « list » om « de bestaande regle
mentering te ontduiken », het tanksta
tion dag en nacht zonder onderbreking, 
de gehele week, open was voor de ver
bruikers, anderzijds, dat de toestemming 
om een dergelijke bedrijvigheid voort te 
zetten « een discriminatie zou scheppen 
t.a.v. de concurrerende ondernemingen, 
die zich wei houden aan de verplichting 
van de wekelijkse rustdag ». 

1 december 1993 1007 

4. - Wekelijkse rustdag - Gemeen
schapsrecht - Verenigbaarheid - Vool'
waarde. 

Een nationale wettelijke regeling die 
een wekelijkse rustdag invoert, streeft 
een naar gemeenschapsrecht gerecht
vaa:rdigd doel na; het staat aan de Lid
Staten om de door hen gedane keuzes 
vast te leggen in de nationale wettelijke 
regelingen, « mits de vereisten van het 
gemeenschapsrecht, inzonderheid het 
evenredigheidsbeginsel, in acht genomen 
worden». 

1 december 1993 1007 



KORT GEDING 
1. - Bevoegdheid van de z·echter in 

kart geding - Toetsing. 
De rechter in kort geding, die, om een 

maatregel tot bewaring van recht te be
velen, zich ertoe beperkt de ogenschijn
lijke rechten van partijen te onderzoe
ken, overschrijdt zijn bevoegdheid niet 
indien hij daartoe geen rechtsregels be
trekt die de voorlopige maatregel die hij 
beveelt, niet redelijk kunnen schragen. 
(Artt. 584 en 1039 Ger.W.) 

4 juni 1993 556 

2. - Ogenschijnlijke rechten - Schen
ding van het materiiile J'echt. 

De rechter in kort geding die, om een 
maatregel tot bewaring van recht te be
velen, zich ertoe beperkt de ogenschijn
lijke rechten van partijen te onderzoe
ken, spreekt zich ten grande niet uit 
over de rechten van partijen en schendt 
het materH:He recht niet dat hij in zijn 
beoordeling betrekt. 

4 juni 1993 556 

L 

lLANDBOUW 

Veldwetboek - Art. 89, 8° - Veld -
Be grip. 

De term « veld )) uit art. 89, So, Veld
wetboek heeft een algemene draagwijdte 
en doelt oak op tuinen, zelfs vvanneer die 
in een bebouwde kom of een agglomera
tie zijn gelegen. 

16 februari 1993 192 

JLASTGEVING 

1. - Voorwerp - Rec.btshandeling. 
Lastgeving impliceert de uitvoering 

van een rechtshandeling. (Art. 1984 B.W.) 
25 maar! 1993 328 

2. ~ Herroeping - Redenen - Last
geving van gemeenschappelijk belang. 

De regel volgens welke de lastgever 
zijn volmacht kan herroepen wanneer 
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hem zulks goeddunkt, geldt niet wanneer 
een lastgeving wordt gegeven in het ge
meenschappelijk belang van lastgever en 
lasthebber, nu zodanige lastgeving enkel 
kan worden herroepen met onderlinge 
toestemming van partijen of om een in 
rechte erkende wettige reden, of volgens 
de bijzondere bepalingen en voorwaar
den van de overeenkomst. (Artt. 2003 en 
2004 B.W.) 

28 juni 1993 640 

3. - Lastgeving van gemeenschappe
lijk belang - Begrip. 

Een lastgeving is van gemeen.schappe
lijk belang, a.m. wanneer de opdracht 
van de lasthebber bestaat in het maken 
van een werk voor de uitvoering waar
van lastgever en lasthebber noodzakelijk 
moeten samenwerken en waaraan hei
den moeten deelnemen. (Artt. 2003 en 
2004 B.W.) 

28 juni 1993 640 

4. - Fout door de lasthebber begaan 
binnen de perken van de lastgeving -
Fout waardoor de lastgever verbonden is 
- Vereisten. 

De fouten of nalatigheden van de last
hebber verbinden de lastgever, wanneer 
zij binnen de perken van de lastgeving 
zijn begaan; zij kurmen op zichzelf voor 
de lasthebber geen vreemde oorzaak, 
toeval of overmacht opleveren. (Art. 1992 
B.W.) 

7 september 1993 676 

LEVENSONDERHOUD 
1. - Rechtsvordering tot levensonder

houd - Minderjarig kind - Door onder
liilge toestemming uit de echt geschei
den ouders - Mededeling aan het open
baar ministerie. 

Niet verplicht mededeelbaar aan het 
openbaar ministerie is de vordering be
treffende het levensonderhoud van niet 
ontvoogde minderjarige kinderen van ou
ders die door onderlinge toestemming uit 
de echt gescheiden zijn. (Artt. 764 Ger.W. 
en 8 Jeugdbeschermingswet.) 

24 september 1993 758 

2. - Huwelijk - Verplichtingen uit 
het lmwelijk - Kinderen - Ondel'
houdsverplichting - Onderhoudskosten 
- Bijdragen - Rechten van de oudel'S 
-- Recht ten opzichte van de andere ou-
der - Schuldvorde1ing - Persoonlijke 
rechtsvordering - Gevolg. 
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Wanneer een van de ouders van de an~ 
dere ouder diens bijdrage vordert in de 
kosten voor onderhoud en opvoeding van 
de gemeenschappelijke kinderen, is de 
beslissing van de rechter niet naar recht 
verantwoord, als hij, nadat hij heeft ge· 
oordeeld dat de eiser aldus een persoon· 
lijke rechtsvordering instelt op grand 
van zijn eigen schuldvordering ten op~ 
zichte van de andere ouder, deze niette· 
min toestaat zijn bijdrage rechtstreeks 
in handen van zijn kinderen te betalen. 
(Artt. 203, § 1, en 203bis B.W.; art. 1138, 
2o, Ger.W.) 

9 december 1993 1034 

LOON 

ALGEMEEN 

RECHT OP LOON 

BESCHERMING 

GELIJKHEID 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen - Begrip. 
Loon is de tegenprestatie van arbeid 

die ter uitvoering van een arbeidsover
eenkomst wordt verricht. 

18 januari 1993 66 

2. - Algemeen - Begrip. 
Loon is de tegenprestatie van arbeid 

die ter uitvoering van een arbeidsover· 
eenkomst is verricht. (Art. 2, lo, Wet Be· 
scherming Loon; art. 20, 3°, Arbeidsover
eenkomstenwet.) 

26 april 1993 396 

RECHT OP LOON 
3. - Recht op loon - Niet verrichten 

van de bedongen arbeid. 
Behoudens afwijkende wettelijke of 

contractuele regeling, heeft de werlme
mer geen aanspraak op loon voor arbeid 
die hij, zelfs door toedoen van de werk
gever, niet heeft verricht. 

18 januari 1993 66 

4. - Recht op loon - Niet verrichten 
van de bedongen arbeid - Gedeeltelijk 
niet VeiTicl1ten. 

Behoudens afwijkende wettelijke of 
contractuele regeling heeft de werkne~ 
mer geen aanspraak op zijn valle loon 
voor de periode gedurende dewelke hij, 

zelfs door toedoen van de werkgever, 
geen volledige arbeid heeft verricht. (Art. 
20, § 3o, Arbeidsovereenkomstenwet.) 

26 april 1993 396 

5. - Recht op loon - Opvoedings- en 
huisvestingsinrichting Begeleiding 
van kinderen of gehandicapten buiten de 
inrichting - Begeleiding gedurende een 
beperkt dee} van de dag. 

Een werknemer van een opvoedings
of huisvestingsinrichting die gedurende 
een beperkt deel van de dag kinderen of 
gehandicapten buiten de inrichting bege· 
leidt en er met hem verblijft, heeft recht 
op loon voor 8 uur, oak al worden die 
kinderen of gehandicapten voor het ave~ 
rige deel van de dag door andere werk
nemers begeleid. (Art. 3 K.B. 9 nov. 
1979.) 

6 september 1993 667 

BESCHERMING 
6. - Bescherming - Loon in natura 

- Schatting - Arbeidsovereenkomst 
v66r de inwerkingtreding van de wet 
aangegaan. 

Art. 6, § 1, tweede lid, Loonbescher
mingswet, volgens hetwelk het gedeelte 
van het loon dat in natura wordt uitbe
taald, schriftelijk wordt geschat en ter 
kennis van de wer knemer wordt ge
bracht bij zijn indienstneming, vindt 
geen toepassing wanneer de arbeidsover
eenkomst v66r de datum van inwerking
treding van de wet is aangegaan. 

3 mei 1993 424 

7. - Bescherming - Rente - Afhou· 
ding - Bedrijfsvoorheffing en sociale-ze
kerheidsbijdrage - Opzeggingsvergoe
ding. 

De werkgever is aan de werknemer 
geen rente verschuldigd op het gedeelte 
van de opzeggingsvergoeding dat hij als 
bedrijfsvoorheffing en sociale·zeker
heidsbijdrage inhoudt. (Art. 10 Wet Be
scherming Loon.) 

8 november 1993 933 

LOTERIJ 
Begrip. 

GELIJKHEID 

ALLERLEI 

Wat een loterij van een kansspel on
derscheidt is dat bij een loterij de win
naars !outer door het lot, het toeval of 
enige andere kansbepaling, waarop zij 
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geen overwegende invloed hebben, wor
den aangewezen, zonder dat zij daarbij 
op enige wijze actief optreden of mede
werken. (Art. 43 W.l.G.B.) 

3 mei 1993 429 

M 

MAA'l'SCHAPPEUJK WELZIJN 
(OPENIBARE CENTRA VOOR) 
Taak - Beoordelingsvrijheid - Be

staansminimum - Bestaansmiddelen -
Invloed - Aanvrager - Samenwonende 
persoon - Ascendent - Meerderjarige 
descendent. 

Wanneer, ingeval de aanvrager van 
bet bestaansminimum samenwoont met 
een ascendent of een meerderjarige des
cendent van de eerste graad, de be
staansmiddelen van de met de aanvrager 
samenwonende persoon het vastgestelde 
maximumbedrag te boven gaan, kan het 
O.C.M.W., wil het aan de aanvrager het 
bestaansminimum ontzeggen, zich niet 
ertoe beperken na te gaan welke be
staansmiddelen die samenwonende per
soon heeft en te zien of hiermee, na vrij
stelling, aan elk van de beide meerderja
rigen die het gezin samenstellen, fictief 
het equivalent van die uitkering kan 
worden toegekend, zoals dit voor een sa
menwonende wordt berekend; het 
O.C.M.W. moet beoordelen of, gelet op de 
feitelijke omstandigheden en het doel 
van de wet, toepassing moet worden ge
maakt van het hem toegekende recht 
om, binnen de gestelde grenzen, reke
ning te houden met de bestaansmiddelen 
van de samenwonende persoon. (Art. 5, 
§ 1, eerste lid, Bestaansminimumwet; art. 
13, § 2, K.B. van 30 okt. 1974, gew. bij 
K.B. van 21 juni 1990.) 

10 mei 1993 481 

MACHTEN 
ALGEMEEN 

WETGEVENDE MACHT 
UITVOERENDE MACHT 

RECHTERLIJKE MACHT 

SCHEIDING DER MACHTEN 
MACHTSOVERDRACHT 
ALLER LEI 

ALGEMEEN 

WETGEVENDE MACHT 
1. - Wetgevende Macht - Parlemen

taire onderzoekscommissie - Getuige -
Verhoor onder ede. 

Art. 14.3.g I.V.B.P.R., krachtens het
welk, bij het bepalen van de gegrondheid 
van een tegen hem ingestelde strafvorde
ring, een ieder recht heeft niet te wor
den gedwongen tegen zichzelf te getui
gen of een bekentenis af te leggen, staat 
als dusdanig niet in de weg aan het on
der ede horen van een getuige door 
een parlementaire onderzoekscommissie. 
(Artt. 4, eerste lid, en 8, wet van 3 mei 
1880.) 

6 mei 1993 455 

2. - Wetgevende Macht - Parlemen
taire onderzoekscommissie - Verkla ring 
onder ede - Gelding in rechte. 

Een voor een parlementaire onder
zoekscommissie onder ede afgelegde ver
klaring kan niet in rechte worden inge
roepen tegen degene die ze heeft afge
legd; zij geldt slechts als inlichting en 
kan door hem vrij worden teruggeno
men. (Art. 9 wet 3 mei 1880.) 

6 mei 1993 455 

UITVOERENDE MACHT 
3. - Uitvoerende Macht - Minister -

Strafvordering - Art. 90 Gw. - Art. 134 
Gw. - Toepassingsgebied. 

Volgens de artt. 90 en 134 Gw. zijn de 
gewone strafgerechten niet bevoegd t.a.v. 
de ministers, als ze vervolgd worden we
gens misdrijven, gepleegd tijdens en in 
de uitoefening van hun ministerieel 
ambt; derhalve kan de publieke verde
ring te hunnen aanzien niet aanhangig 
~?rden gemaakt door de benadeelde par
tlJ door rechtstreekse dagvaarding of 
door aanstelling als burgerlijke partij in 
handen van de onderzoeksrechter, noch 
door het O.M. (Artt. 90 en 134 Gw.) 

5 mei 1993 439 

4. - Uitvoerende Macht - Uitvoering 
van wetten - Koning - Macht van de 
Koning - Omvang. 

Het staat aan de Uitvoerende Macht 
uit het beginsel en de algemene opzet 
van de wet de gevolgen af te leiden die 
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daaruit natuurlijk voortvloeien naar de 
geest waarin zij is tot stand gekomen en 
volgens haar, finaliteit. 

23 september 1993 753 

5. - Uitvoerende Macht - Bestuurs
handeling - Motivering. 

Het bevel het land te verlaten dat aan 
een vreemdeling gegeven wordt onder 
verwijzing naar art. 7.2° en 7.3° Vreem
delingenwet en dienvolgens in overeen
stemming is met het bepaalde in art. 8 
van dezelfde wet, bevat de juridische en 
feitelijke overwegingen die aan de beslis
sing ten grondslag liggen en schendt 
artt. 1 en 2 van de wet van 29 juli 1991 
betreffende de uitdrukkelijke motivering 
van de bestuurshandelingen niet. 

21 december 1993 1102 

RECHTERLIJKE MACHT 
6. - Rechterlijke Macht - Art. 107 

Gw. - Toetsing van de wettigheid -
Recht en verplichtingen van het met ei
genlijke rechtspraak belast orgaan. 

Ieder met eigenlijke rechtspraak be
last orgaan kan en moet nagaan of de 
besluiten en verordeningen waarop een 
vordering, verweer of exceptie is ge
grond, met de wet overeenstemmen. 
(Art. 107 Gw.). (Impliciet.) 

22 maar! 1993 316 

SCHEIDING DER MACHTEN 

MACHTSOVERDRACHT 
7. - Machtsoverdracht - Gemeente 

- Gemeenteraad - Macht om over te 
dragen - Schepencollege - Wettelijk
heid. 

De gemeenteraad heeft de macht om 
aan het schepencollege het aanvullen 
van sommige bijkomstige gedeelten van 
zijn werk over te dragen. (Art. 75 Ge
meentewet 30 maart 1836; art. 117 nieu
we Gemeentewet.) 

11 januari 1993 32 

ALLERLEI 

MERKEN 

ALGEMEEN 

BENELUX-OVEREENKOMST, 
MERKEN\VET 

WET VAN 1 APRIL 1879 

BENELUX-

INTERNATIONALE VERDRAGEN, INTER
NATIONAAL PRIVAATRECHT 

EUROPEES RECHT 

ALLER LEI 

ALGEMEEN 

BENELUX-OVEREENKOMST, 
BENELUX-MERKENWET 

1. - Benelux-Overeenlwmst - Bene
lux-Merkenwet - Omvang van de be
scherming van een merk bedoeld bij de 
Benelux-Merkenwet - Prejudiciele 
vraag van het Hoi van Cassatie aan bet 
Benelux-Gerechtshof. 

Wanneer een vraag om uitlegging van 
een voor BelgH~, Luxemburg en Neder
land gemeenschappelijke rechtsregel, die 
als dusdanig is aangewezen krachtens 
art. 1 Verdrag Benelux"Gerechtshof, ze
als een vraag omtrent de omvang van de 
bescherming van een merk bedoeld bij 
de Benelux-Merkenwet, voor het Hof van 
Cassatie is gerezen, moet het Hof in de 
regel die vraag aan het Benelux-Ge
rechtshof voorleggen. (Art. 6, Verdrag 
Benelux-Gerechtshof; art. 5, 4o, en 13A, 
Benelux-Merkenwet.) 

25 januari 1993 100 

2. - Benelux - Overeenkomst, Bene
lux Merkenwet - Eenvonnige Benelux
wet artt. 3, 13, A, en 14, B - Overeen
stemming - Begrip. 

Om de overeenstemming, in de zin van 
de artt. 3, 13, A en 14, B, van de Eenvor
mige Benelux Merkenwet te beoordelen, 
moet de rechter de regel in acht nemen 
volgens welke er van overeenstemming 
tussen een merk en een teken sprake is 
wanneer - mede gezien de bijzonderhe
den van bet gegeven geval, en met name 
de onderscheidende kracht van het merk 
- merk en teken elk in zijn geheel en 
in onderling verband beschouwd, addi
tief, visueel of begripsmatig zodanige ge
lijkenis vertonen dat associaties tussen 
een merk en een teken worden gewekt; 
bij de beoordeling van de overeenstem
ming tussen merk en teken dient hij de
ze globaal, d.w.z. in hun geheel, te onder
zoeken. 

2 december 1993 1018 

WET VAN 1 APRIL 1879 
3. - Wet van 1 april1879 - Strafvor

dering - Klacht van de benadeelde par
tij - Burgerlijke-partijstelling. 

Art. 14 wet van 1 april 1879 dat de uit
oefening van de strafvordering afhanke
lijk maakt van een klacht van de bema-
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deelde, vereist niet dat die ldacht aan de 
stelling als burgerlijke partij voorafgaat. 

15 juni 1993 586 

INTERNATIONALE VERDRAGEN, 
INTERNATIONAAL PRIV AATRECHT 

EUROPEES RECHT 

ALLERLEI 

MILIEURECHT 
Geluidshinder - In rich ten van wed

strijden, test- en oefenritten met motor
voertuigen - Vervoermiddelen te land. 

De voertuigen waarop het K.B. 10 juni 
1976 betrekking heeft, maken deel uit 
van de vervoermiddelen te land als be
doeld in art. 4, 6o, wet 18 juli 1973. 

25 mei 1993 523 

MINDER-VALIDEN 
1. - Integratietegemoetkoming - An

dere uitkeringen - Samenloop - Aan
vulling - Bedrag van de tegemoetko
ming - Vermindering - Berekening -
Berekeningsregel. 

De bepalingen van art. 13, § 1, eerste 
en derde lid, wet van 27 feb. 1987 betref
fende de tegemoetkomingen aan gehan
dicapten regelen de samenloop van de 
integratietegemoetkoming en bepaalde 
uitkeringen en beschouwen die tege
moetkoming als een aanvulling; zij stel
len niet vast hoe de vermindering van 
het bedrag van de tegemoetkoming moet 
worden berekend. (Impliciet.} 

26 april 1993 401 

2. - Inlwmen - Begrip - Vergoedin
gen voor ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring. 

De vergoedingen voor ziekte- en invali· 
diteitsverzekering vormen een inlwmen. 
(Artt. 20, 2°, a, en 26, tweede lid, 3°, 
W.l.B.; artt. 6, 7 en 13, § 1, tweede lid, 
wet von 27 feb. 1987; art. 8, § 1, K.B. 6 ju
li 1987 .) (Impliciet.) 

26 april 1993 401 

3. - Integratietegemoetkoming - Be
drag - Vermindering - Vergoedingen 
voor ziekte- en invaliditeitsverzekeri.ng. 

Het bedrag van de aan een gehandi· 
capte uitgekeerde integratietegemoetko· 
ming wordt verminderd met het bedrag 
van de vergoedingen voor z1ekte- en in
validiteitsverzekering waarop de gehan· 
dicapte recht heeft en dat grater is dan 

de bij reglement vastgestelde grens. 
(Artt. 6, 7 en 13, § 1, tweede lid, wet van 
27 feb. 1987; artt. 6 en 8, § 1, K.B. van 6 
juli 1987.) 

26 april 1993 401 

4. - Sociale reclassering - Sociale 
hulp - Materiiile hulp - Toekenning -
CJ·iteria - Nuttige kosten - Begrip. 

De rechter kan de in de artt. 17 en 18, 
2°, M.B. 27 dec. 1967 aangewezen mate· 
ri€le hulp slechts aan de minder-valide 
verlenen na te hebben nagegaan of de 
door de minder-valide gedane kosten 
nuttig zijn voor zijn omscholing of zijn 
professionele inschakeling. (Art. 18, 2°, 
1\il.B. 27 dec. 1967.) 

13 december 1993 1054 

5. - Sociale reclassel•ing Sociale 
hulp - Materif!'le hulp - Toekenning -
Criteria - Beroepsreclassering. 

De materi€le hulp kan aan de minder
valide slechts verleend worden voor kos
ten die noodzakelijk of nuttig zijn voor 
de beroepsreclassering. (Art. 3, llo, wet 
van 16 april 1963; artt. 11, eerste lid, 13, 
eerste en tweede lid, 5°, 93, 4o, en 94 
K.B. van 5 juli 1963; artt. 17 en 18 1\il.B. 
van 27 dec. 1967.) 

13 december 1993 1059 

MISDRIJF 

ALGEMEEN, BEGRIP, MATERIEEL EN MO
REEL BESTANDDEEL, EENHEID VAN 
OPZET 

SOORTEN 

Algemeen. 
Aflopend, voortgezet, voortdurend mis-

drijf. 
Gewoontemisdrijf 
Aller lei. 

TOEREKENBAARHEID 
Algemeen. 
Natuurlijke personen. 
Rechtspersonen. 
Aller lei. 

GEPLEEGD IN HET BUITENLAND 

RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING 

Algemeen. 
Rechtvaardiging. 
Verschoning - Zie oak : Straf. 
Aller lei. 

VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN 

POGING 
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DEELNEMING 

ALLERLEI 

ALGEMEEN, BEGRIP, MATERI
EEL EN MOREEL BESTAND
DEEL, EENHEID VAN OPZET 

1. - Algemeen - Moree} bestanddeel 
-Art. 11, Jo, b, Sociaie~Documentenwet. 

Overtreding van art. 11, 1°, b, Sociale~ 
Documentenwet vereist niet dat de dader 
opzettelijk heeft gehandeld. 

16 februari 1993 193 

2. - Algemeen, moreel bestanddeel -
Racisme - Aanzetting tot discriminatie, 
rassenscheiding l1aat of geweld - Be
grip. 

Voor de strafbaarheid van de aanzet· 
ting tot discriminatie, rassenscheiding, 
haat of geweld is niet de openlijke wil 
vereist om een publiek of een individu 
aan te zetten tot concrete, bepaalde of 
bepaalbare daden. (Art. 1, 2°, wet van 30 
juli 1981.) 

19 mei 1993 514 

3. - Algemeen, begrip, mateJ•ieel en 
m01·eel bestanddeel - Eenheid van op~ 
zet - Materieel bestanddeel - Uiterlijk 
waarneembare gedraging. 

Elk misdrijf vereist een materieel be
standdeel, zijnde een uiterlijk waar~ 
neembare gedraging die krenkend of ge~ 
vaarlijk wordt geacht voor beschermde 
waarde of rechtsgoederen. 

2 november 1993 912 

SOORTEN 
ALGEMEEN. 

AFLOPEND, VOORTGEZET, VOORTDU· 
REND MISDRIJF. 

4. - Soorten - Aflopend, voortgezet, 
voortdurend misdrijf - Begrip. 

Het niet naleven gedurende een lange
re periode van de verplichting een weke~ 
lijkse rustdag te houden is geen voortdu~ 
rend misdrijf, doch kan wegens eenheid 
van opzet, van doel of verwezenlijking 
als een voortgezet misdrijf worden be~ 
schouwd. (Artt. 1, §§ 2, 3 en 4, en 16 wet 
22 juni 1960; art. 1, § 1, K.B. 28 nov. 
1974.) 

22 juni 1993 622 

GEWOONTEMISDRIJF 

ALLERLEI. 

TOEREKENBAARHE!D 

ALGEMEEN. 

NATUURLIJKE PERSONEN. 

RECHTSPERSONEN. 

ALLERLEI. 

GEPLEEGD IN HET BU!TENLAND 

RECHTV AARDIGING 
EN VERSCHONING 

ALGEMEEN. 

RECHTVAARDIGING. 

5. - Rechtvaardiging en verschoning 
- Rechtvaardiging - Aanranding van 
de eerbaarheid zonder geweld of bedrei~ 
ging op kind beneden de valle Jeeftijd 
van zestien jaar - Verkrachting door 
seksuele penetratie op kind dat de valle 
Jeeftijd van veertien jaar niet heeft be~ 
reikt - Minderjarige dader - Vermoe
den van morele dwang. 

De onderscheiden naar de leeftijd van 
het slachtoffer in de artt. 372, eerste lid, 
en 375, zesde lid, Sw. houden geen wette~ 
lijk en niet weerlegbaar vermoeden in 
dat een minderj arige beneden de valle 
leeftijd van 16 jaar, die zulke aanranding 
van de eerbaarheid of verkrachting 
pleegt, handelt onder een morele dwang 
die hij niet kan weerstaan. 

28 september 1993 772 

VERSCHONING - ZIE OOK : STRAF. 

6. - Rechtvaardiging en verschoning 
- Verschoning - Gronden. 

Art. 78 Sw., krachtens hetwelk geen 
misdaad of wanbedrijf verschoonbaar is 
dan in de gevallen bij de wet bepaald, 
houdt in dat de strafrechter geen andere 
verschoningsgronden kan aanvaarden 
dan die welke wettelijk voorgeschreven 
zijn. (Art. 78 Sw.) 

16 februari 1993 191 

ALLERLE!. 

VERZWARENDE 
OMSTANDIGHEDEN 

POG!NG 
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DEELNEMING 
7. - Deelneming - Dader - Doen 

plegen door derde. 
Degene die een derde als louter instru

ment gebruikt om een misdrijf te doen 
plegen, is zelf de uitvoerder van dat mis
drijf en niet de morele dader ervan door 
aanzetting. (Art. 66, tweede en vierde lid, 
Sw.) 

9 maar! 1993 268 

8. - Deelneming - Bedrieglijk onver
mogen - Echtgenoot - Gemeenschap
pelijk vermogen - Wegmaking - Bur
gerli)ke rechtsvordering. 

De deelnemer aan een misdrijf van be
drieglijk onvermogen waarbij een echt
genoot een goed uit het gemeenschappe
lijk huwelijksvermogen heeft wegge
maakt en aldus overeenkomstig art. 1448 
B.W. zijn aandeel in dat goed verliest, is 
gehouden tot vergoeding van de schade 
die de andere echtgenote heeft geleden 
als gevolg van het misdrijf waarbij haar 
en het geheel van de tot het gemeen
schappelijk vermogen behorende goed 
toeviel en dat gehele goed haar tevens 
onttrokken werd. 

23 maar! 1993 322 

9. - Deelneming - Vereisten. 
Voor het bestaan van strafbare deelne

ming is vereist dat de deelnemer kennis 
ervan heeft dat hij deelneemt aan een 
welbepaalde misdaad of een welbepaald 
wanbedrijf; hiertoe is vereist dat de deel
nemer kennis heeft van aile omstandig
heden die aan het feit waaraan hij door 
zijn medewerking deelneemt, het ken
merk verlenen van een welbepaalde mis
daad of wanbedrijf, doch niet dat hij bo
vendien kennis heeft van al de bijzonde
re uitvoeringsmodaliteiten van die mis
daad of dat wanbedrijf zoals onder meer 
van de verzwarende omstandigheden 
waarmee het plegen ervan kan gepaard 
gaan. 

18 mei 1993 510 

10. - Deelneming - Dader, mededa
der - Noodzakelijlr::e hulp - Relatief 
noodzakelijke hulp. 

Relatief noodzakelijke hulp is noodza
kelijke hulp in de zin van art. 66 derde 
lid, Sw. ' 

28 september 1993 773 

ALLERLEI 

N 

NAAM 

Handelsnaam - Unieverdrag van Pa
rijs 20 maart 1883 ter bescherming van 
de industrii:ile eigendom - Nationale be
scherming - Verwarringsgevaar. 

Krachtens art. 8 van het Unieverdrag 
van Parijs van 20 maart 1883 wordt de 
handelsnaam beschermd in aile Ianden 
van de Unie zonder verplichting van de
pot of inschrijving, waarbij niet wordt 
uitgesloten dat de nationale bescherming 
slechts wordt verleend in geval van ver-
warringsgevaar. 

21 juni 1993 

NATUURRAMP 

606 

1. - Schade - Herstel - Financii:ile 
Staatstegemoetkoming - Vergoedbare 
schade - Rech tstreekse schade - Be
grip. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing van de rechter die de aankoop 
van elektrische kachels, het huren van 
gasflessen, de aankoop van noodverlich
tingsmateriaal en het overmatig elektri
citeitsverbruik ten gevolge van een na~ 
tuurramp beschouwt als een rechtstreek
se schade die door die natuurramp is 
veroorzaakt en aanleiding geeft tot een 
financi€le staatstegemoetkoming. (Art. 1, 
§ 1, wet 12 juli 1976.) 

3 juni 1993 555 

2. - Schade - Herstel - Vergoeding 
- Financitile Staatstegemoetkoming -
Vaststelling - Aanwending. 

Niet naar recht verantwoord is de be~ 
slissing van de rechter die de Staat ver
oordeelt om aan de getroffene van een 
natuurramp het bedrag van bepaalde 
aankopen en huur terug te betalen, hoe
wei niet blijkt dat dit bedrag werd be
taald voor de herstelling, de wederop
bouw of de wedersamenstelling van li
chamelijke goederen. (Art. 8, § 1, A, wet 
12 juli 1976.) 

3 juni 1993 555 

3. - Schade - Herstel - Vergoeding 
- Financitile Staatstegemoetkoming -
Vaststelling - Aanwending. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing van de rechter die de Staat ver~ 
oordeelt om aan de getroffene van een 
natuurramp een met zijn totale schade 
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overeenstemmend bedrag te betalen, 
zonder rekening te houden met de bere~ 
keningswijze en het abattement van de 
wet. (Art. 10 wet 12 juli 1976.) 

3 juni 1993 555 

NIEUWE VORDERING 
Begrip. 
Geen nieuwe vordering is de vordering 

die virtueel in de oorspronkelijke vorde~ 
ring is begrepen. (Art. 807 Ger.W.) 

11 maart 1993 

0 

ONAANTASTBARE 
LING DOOR DE 
TER 

280 

BEOORDE
FEITENRECH-

1. - Strafzaken - Heropening van de 
debatten - Verzoek - Noodzaak -
Raadzaamheid. 

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 om de 
debatten niet te heropenen, met redenen 
te omkleden. 

5 mei 1993 439 

2. - Koop Vernietiging wegens be-
nadeling van meer dan zeven twaalfden 
- Bewijs - Deskundigenonderzoek. 

De regel van art. 1678 B.W., volgens 
welke het bewijs van benadeling van 
meer dan zeven twaalfden niet kan war~ 
den geleverd dan door een verslag van 
drie deskundigen doet geen afbreuk aan 
de onaantastbare beoordeling door de 
feitenrechter van de in het deskundigen~ 
verslag vervatte en alle andere aange~ 
voerde feitelijke gegevens, om op grand 
daarvan, al dan niet na het bevelen van 
een nieuw of aanvullend deskundigenon
derzoek, te beslissen of er een dergelijke 
benadering is of niet. 

10 december 1993 1049 

3. - Taalgebruik - Gerechtszaken 
(wet 15 juni 1935} - In eerste aanleg -
Strafzaken - Verzoek tot verwijzing 
naar een ander gerecht van dezelfde 
rang met een voertaal die door een of 
meer beklaagden is gevraagd - Beslis
sing van de rechteJ' aileen afhankelijk 
van de omstandigheden van de zaak. 

De rechtbank die, krachtens art. 23 
Taalwet Gerechtszaken, wegens de om
standigheden van de zaak, verklaart dat 
zij niet kan ingaan op het verzoek van 
een of meer beklaagden om de zaak 
naar een gerecht van dezelfde rang te 
verwijzen, beoordeelt die omstandighe
den in feite en derhalve op onaantastba
re wijze. (Art. 23 wet 15 juni 1935.) 

22 december 1993 1105 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEI
LIGHEIDSCOMITE 

ALGEMEEN 

BESCHERMDE WERKNEMERS 

VERKIEZINGEN 

OPRICHTING 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 

BESCHERMDE WERKNEMERS 
1. - Beschermde werknemers - ant

slag - Economische of technische rede
nen - Begrip. 

Onwettig is de beslissing van de rech
ter dat ontslag van beschermde werkne
mers wegens economische of technische 
redenen alleen verantwoord is, wanneer 
de werkgever die moet kiezen tussen het 
ontslaan van beschermde en niet-be~ 
schermde werknemers, de beschermde 
werknemers bij voorkeur niet ontslaat. 
(Art. lbis, § 2, eerste lid, Gezondheid en 
Veiligheidswet.) 

8 februari 1993 172 

2. - Beschermde werknemers - ant
slag om economische of technische rede
nen - Erkenning door het arbeidsge~ 
recht - Partijen die de werknemer moet 
oproepen - arganisatie die de kandida
tuur van de beschermde werknemer 
heeft voorgedragen. 

Om de erkenning door het arbeidsge
recht te verkrijgen van het bestaan van 
economische of technische redenen die 
het ontslag van een personeelsafgevaar
digde of een kandidaat personeelsafge
vaardigde in de ondernemingsraad of het 
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veiligheidscomite rechtvaardigen, moet 
de werkgever die werknemer dagvaar
den, maar niet de organisatie die de kan
didatuur van die werknemer heeft voor
gedragen. (Artt. 3, § 1, vierde lid, 5, § 6, 8, 
10 en 11 wet van 19 maart 1991.) 

22 maart 1993 318 

3. - Beschermde werknemers - Ont
slag - Economische of technische rede
nen - Begrip - Beoordeling door de 
rechter. 

Wanneer bet ontslag van een perso
neelsafgevaardigde in een onderne
mingsraad of een veiligheidscomite het 
gevolg is van de stopzetting van een acti
viteit in het bedrijf en van het daardoor 
veroorzaakte ontslag van een welbepaal
de personeelsgroep, mag de rechter de fi
nancieel-economische en technische ver
antwoording van die stopzetting en van 
het ontslag van die personeelsgroep niet 
beoordelen om te beslissen of de werkne
mer om economische of technische rede
nen is ontslagen. (Art. 2, § 1, eerste lid, 
Wet Ontslag Beschermde Werknemers.) 

19 april 1993 375 

4. - Beschermde werknemers - Ont
slag - Economische of technische rede
nen - Economische redenen - Bestaan 
- Beoordeling - Begrip. 

Het bestaan van economische redenen 
mag door de arbeidsgerechten niet an
ders worden beoordeeld naargelang het 
een bedrijf met industrii=He of economi
sche oogmerken betreft of niet. (Art. 3, 
§ 1, vierde lid, wet van 19 maart 1991.) 

11 oktober 1993 821 

5. - Beschermde werknemers - Ont
slag om economische of technische rede
nen - Begrip - Discriminatoire maat
regel. 

Onwettig is de beslissing van de rech
ter dat ontslag van beschermde werkne
mers wegens economische of technische 
redenen aileen verantwoord is, wanneer 
de werkgever die moet kiezen tussen het 
ontstaan van beschermde en niet-be
schermde werknemers, de beschermde 
werknemers bij voorkeur niet ontslaat. 
(Art. 21, §§ 2 en 7, Bedrijfsorganisatie
wet.) 

18 oktober 1993 852 

6. - Beschermde werknemers - Bij
zondere ontslagregeling - Dringende re
den - Hoger beroep - Termijn - Bere
kening. 

Art. 11 wet 19 maart 1991, volgens het
welk het hager beroep binnen tien werk
dagen na de kennisgeving moet worden 

aangerekend, houdt geen afwijkende be
palingen in van het voorschrift van art. 
53 Ger .W. en is er me de verenigbaar. 

22 november 1993 976 

VERKIEZINGEN 
7. - Verkiezingen - Verkiesbaarheid 

- Ontslagen beschermde werknemer -
Nieuwe kandidatuur van de werknemer 
- Geldigheid - Tijdstip van het ant
slag. 

De werknemer die in strijd met art. 
1bis, § 2, Gezondheid en Veiligheidswet 
werd ontslagen, mag alleen als kandi
daat bij de verkiezingen voor het comite 
voor veiligheid en gezondheid worden 
voorgedragen indien hij werd ontslagen 
tijdens de periode die begint te lopen 
van de dertigste dag af voorafgaande 
aan de aanplakking van het bericht dat 
de verkiezingsdatum vaststelt. (Art. 1, 
§ 4, bbis, vierde lid, Gezondheid en Vei~ 
ligheidswet). 

25 januari 1993 96 

8. - Verkiezingen - Verkozene 
Aanwijzing - LI)Ststemmen - Toeken
ning - Bijzonder verkiesbaarheidscijfer 
voor de lijst van de kandidaat. 

Aan de naamstemmen die door een 
kandidaat zijn behaald, worden slechts 
zoveel lijststemmen toegevoegd als nodig 
is om het bijzonder verkiesbaarheidscij
fer voor zijn lijst te bereiken en voor zo
ver het overschot van de lij ststemmen 
zulks mogelijk maakt. (Art. 64, vierde 
lid, K.B. van 18 okt. 1990.) 

1 maart 1993 234 

9. - Verkiezingen - Mandaat - Ver
deling - Mandaat dat met geli)'k recht 
aan verschillende lijsten toekomt - Sta
king van kiescijfers - Kandidaat met de 
meeste stemmen - Gelijk stemmental. 

Wanneer een mandaat met gelijk recht 
aan verschillende lijsten toekomt en bij 
staking van kiescijfers is de kandidaat 
van de lijst waaraan het mandaat toe
komt diegene van de mededingende kan
didaten voor het toe te kennen mandaat 
die de meeste stemmen heeft behaald, 
door samentelling van zijn naamstem~ 
men en de lijststemmen die hij nodig 
heeft om zijn bijzonder verkiesbaar
heidscijfer van zijn lijst te bereiken of te 
benaderen, en waarvan het overschot de 
toekenning mogelijk maakt; alleen in ge
val van gelijkheid van de aldus door ie
dere mededingende kandidaa t behaalde 
stemmen, komt het mandaat toe aan de 
lijst waarop de kandidaat voorkomt die 
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in de onderneming de grootste ancienni~ 
teit heeft. (Art. 63, derde lid, tweede zin, 
K.B. van 18 okt. 1990.) 

1 maart 1993 234 

OPRICHTING 

ALLERLEI 

ONDERWIJS 
1. - Buitengewoon onderwijs - Leer~ 

lingenvervoer - Franse Gemeenschap 
- Verplichting - Draagwijdte. 

De Franse Gemeenschap is niet ver~ 
plicht om te zorgen voor het vervoer van 
de leerlingen van het buitengewoon on~ 
derwijs derwijze dat elk van hen afge~ 
haald wordt van en teruggebracht wordt 
naar zijn woon- of verblijfplaats. (Art. 2 
wet van 15 juli 1983; art. 20 wet van 6 ju~ 
li 1970; artt. 6 tot 10 K.B. van 7 feb. 
1974). 

13 september 1993 694 

2. - Gesubsidieerd vrij onderWljs -
Vlaamse Gemeenschap - Voorrangsre~ 
geling deer. 27 maart 1991 - Anciiinni~ 
teit. 

Art. 21, § 1, f, Deer. VI. 27 maart 1991 
dat in een nieuwe regeling voorziet inza~ 
ke beeindiging van tijdelijke contracten, 
bepaalt niet dat een onder de gelding 
van de oude regeling regelmatig gegeven 
opzegging haar uitwerking verliest en 
dat de diensten waaraan aldus een einde 
is gemaakt, nog in aanmerking komen 
voor de berekening van de dienstancien
niteit bedoeld in art. 23, § 1, 1o, van het~ 
zelfde decreet. 

4 oktober 1993 798 

3. - Universitair Onderwijs Rijks~ 
universitair ziekenhuis - Bijdrageplicht 
tegenover de sociale-zekerheidsinstelling 
- Personeel bedoeld bij art. 6, § 1, 11°, 
KB. nr. 542 van 31 maart 1987. 

De openbare instelling met rechtsper~ 
soonlijkheid « Universitair Ziekenhuis 
Gent » is verplicht de aan de sociale~ze
kerheidsinstelling verschuldigde bijdrage 
te betalen voor het personeel bedoeld in 
art. 6, § 1, Uo, K.B. nr. 542 van 31 maart 
1987, ook al ontbreekt ten aanzien van 
dit personeel een regelmatig uitgevaar~ 
digde regeling; dit heeft niet tot gevolg 
dat de rechtsverhouding tussen overheid 
en werknemers niet statutair is. (Art. 11, 
§ 2, K.B. 28 nov. 1969.) 

20 december 1993 1080 

ONDERZOER (IN STRAFZAREN) 
1. - Geen verhoor van de verdachte 

door de onderzoeksrechter. 
Schending van het recht van verdedi~ 

ging of van art. 6.1 E.V.R.M. valt niet af 
te leiden uit het enkele feit dat de ver~ 
dachte nooit door de onderzoeksrechter 
is verhoord. 

3 februari 1993 142 

2. - Onderzoek tegen onbekenden -
Minister eventueel betrokken bij de fei~ 
ten - Wettigheid - Vereisten - Minis~ 
ter - Immuniteit. 

Nu op klacht met burgerlijke~partij~ 
stelling een onderzoek is ingesteld tegen 
cnbekenden, vormt de omstandigheid dat 
de aanhangigmaking bij de onderzoeks~ 
rechter in rem geschiedt geen beletsel 
voor het openbaar ministerie om de on
derzoeksrechter te vorderen een onder
zoek in te ste!len tegen personen die ge
beurlijk mededader of medeplichtige van 
een minister zijn, voor zover achteraf 
geen enkele daad van onderzoek en dus 
van vervolging t.a.v. die minister wordt 
verricht. (Artt. 90 en 134 Gw.) 

5 mei 1993 439 

3. - Onderzoeksrechter Wettelijke 
opdracht - Onderzoeksdaden - Beper
king. 

De onderzoeksrechter, wiens taak het 
is aile voor de openbaring van de waar~ 
heid nuttige opsporingen te (doen) ver
richten, moet zich onthouden van opspo
ringen en gebruik van stukken die het 
recht van verdediging in het gedrang 
brengen. (Art. 61 Sv.) 

6 mei 1993 455 

4. - Onderzoeksgerechten - Regeling 
van de procedure - Raadkamer - Bui~ 
tenvervolgingstelling - Rechtsmiddel -
AI·t. 135 Sv. - Burgerlijke partij - Ver
zet - Hoger beroep - Ontvankelijkheid 
- Vm·eiste. 

Art. 135 Sv. verleent weliswaar aan de 
burgerlijke partij het recht om, zelfs als 
enige, verzet te doen tegen een beschik
king van buitenvervolgingstelling, maar 
dat recht is niettemin onderworpen aan 
de voorwaarde dat de burgerlijke rechts~ 
vordering ontvankelijk is; niet ontvanke~ 
lijk is dus het verzet van de burgerlijke 
partij die niet rechtstreeks en persoon
lijk door het misdrijf is benadeeld. 

26 mei 1993 526 
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5. - Huiszoeking - Waning - Be
grip. 

Onder de term waning, in de zin van 
de artt. 10 Gw. en 87 Sv., moet worden 
verstaan de plaats, met inbegrip van de 
erdoor omsloten eigen aanhorigheden, 
die een persoon bewoont om er zijn ver
blijf of zijn werkelijke verblijfplaats te 
vestigen en waar hij uit dien hoofde 
recht heeft op eerbiediging van zijn per
soonlijke levenssfeer, zijn rust en meer 
in het algemeen zijn prive-leven. 

23 juni 1993 624 

6. - Huiszoeking zonder rechterlijk 
bevel - Toestemming van degene die 
het werkelijke genot heeft van de plaats 
- Voorwaarden. 

De rijkswachters of politieagenten die 
een persoon om de toestemming voor 
een huiszoeking vragen, zijn niet ver
plicht hem mede te delen dat zij niet de 
hoedanigheid hebben van officier van ge
rechtelijke politie. (Art. 10 Gw.; art. 148 
Sw.) 

8 september 1993 677 

7. - Huiszoeking zonder rechterlijk 
bevel - Toestemming van degene die 
het werkelijke genot heeft van de plaats 
- Gevolgen. 

Met de uitdrukkelijke toestemming 
van de persoon die het werkelijke genot 
heeft van de plaats, mag een - zelfs 
niet bij de wet bepaalde - huiszoeking 
aldaar worden verricht door officieren of 
agenten van gerechtelijke politie en mag 
zij eventueel leiden tot de vaststelling 
van een misdrijf waarvoor de opsporin
gen waarmee zij zijn belast, niet waren 
bedoeld. (Art. 10 Gw.; art. 148 Sw.) 

8 september 1993 677 

8. - Ambtelijke opdracht aan een 
vreemde overheid - Uitvoering - Toe
passing van de vreemde wet. 

De vreemde overheid die een ambte
lijke opdracht van een Belgische rechter 
uitvoert, handelt krachtens een bevoegd
heid die haar rechtstreeks door haar na
tionale wet is toegekend; de wet die de 
uitvoering van die ambtelijke opdracht 
regelt, is de wet van de overheid tot wie 
het verzoek is gericht. 

3 november 1993 917 

9. - Onderzoeksrechter - Ambtelijke 
opdracht - Huiszoeking - Aangezochte 
onderzoeksrechter - Bevoegdheden -
Omvang. 

De onderzoeksrechter, die door een an
dere onderzoeksrechter bij wege van een 
ambtelijke opdracht aangezocht wordt 

om onderzoeksverrichtingen uit te voe
ren of te doen uitvoeren ten einde de be
wijzen of aanwijzingen van een welbe
paald misdrijf te verzamelen, meer be
paald om een huiszoeking op een nauw
keurig aangegeven plaats te verrichten, 
mag met de zelfs mondelijk gegeven toe
stemming van de met het onderzoek be
laste magistraat onderzoeksverrichtingen 
uitvoeren of doen uitvoeren, die niet uit
drukkelijk in de ambtelijke opdracht zijn 
aangegeven en hij mag onder rneer een 
huiszoeking verrichten op een andere 
plaats, wanneer door de uitvoering van 
de oorspronkelijk voorgeschreven onder
zoeksverrichtingen de onmiddellijke uit
voering van nieuwe onderzoeksverrich
tingen nodig is geworden ter ontdekking 
van de waarheid. 

17 november 1993 957 

ONDERZOEKSGERECHTEN 
1. - Verwijzingsbeschikking - Ver

nieling - Bewijs van de beschikking. 
Wanneer een beschikking van de raad

kamer tot verwijzing van een verdachte 
naar de correctionele rechtbank door 
brand is vernield, kan het bewijs van het 
bestaan ervan worden afgeleid uit een 
vermelding in een later vonnis. 

3 maar! 1993 246 

2. - Regeh'ng van de procedure -
Raadkamer - Buitenvervolgingstelling 
- Rechtsmiddel - Art. 135 Sv. - Bur
gerlijke partij - Verzet - Hoger beroep 
- Ontvankelijkheid - Vereiste. 

Art. 135 Sv. verleent weliswaar aan de 
burgerlijke partij het recht om, zelfs als 
enige, verzet te doen tegen een beschik
king van buitenvervolgingstelling, maar 
dat recht is niettemin onderworpen aan 
de voorwaarde dat de burgerlijke rechts
vordering ontvankelijk is; niet ontvanke
lijk is dus het verzet van de burgerlijke 
partij die niet rechtstreeks en persoon
lijk door het misdrijf is benadeeld. 

26 mei 1993 526 

3. - Raadkamer - Buitenvervolgings
telling en internering voor hetzelfde feit, 
anders omschreven - Tegenstrijdigheid 
- Hoger beroep - Kamer van inbe
schuldigingstelling Beoordelingsbe
voegdheid. 

De raadkamer vermag niet voor een
zelfde feit onder verschillende wetsom
schrijvingen tergelijkertijd de buitenver
volgingstelling en de internering te ge
lasten. 

15 juni 1993 590 
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4. - Kamer van inbeschuldigingstel
ling - Regeling van de procedure - Be
handeling achter gesloten deuren 
Vaststelling. 

Wanneer de kamer van inbeschuldi
gingstelling uitspraak doet over een ha
ger beroep tegen een beschikking van de 
raadkamer waarbij over de regeling van 
de procedure werd beslist, vergadert dat 
onderzoeksgerecht in raadkamer, het
geen inhoudt dat het zitting houdt achter 
gesloten deuren zonder dat daarvan in 
het bijzonder melding hoeft te worden 
gemaakt in het proces-verbaal van de te
rechtzitting of in het arrest zelf. (Artt. 
127 en 218 Sv.) 

21 december 1993 1091 

5. - Regeling van de procedure -
Rechtspleging - BeSloten karakter -
Aanwezigheid zaalwachter - Regelma
tigheid. 

De aanwezigheid van een zaalwachter 
tijdens de behandeling van de zaak door 
de onderzoeksgerechten doet geen af
breuk aan het besloten karakter van de 
rechtspleging voor die gerechten wan
neer zij uitspraak doen over de regeling 
van de procedure. (Artt. 127 en 218 Sv.) 

21 december 1993 1091 

ONDERZOEKSRECHTER 
1. - Beschikking - Bevel tot aanhou

ding - Tenuitvoerlegging - Toepasse
lifke regels. 

Het bevel tot aanhouding wordt, als 
beschikking van de onderzoeksrechter, 
ten uitvoer gelegd door toedoen van de 
procureur des Konings, overeenkomstig 
de bijzondere regels van het Wetboek 
van Strafvordering. (Art. 28 Sv.) 

22 september 1993 747 

2. - Ambtelijke opdracht - Huiszoe
king - Aangezochte onderzoeksrechter 
- Bevoegdheden - Omvang. 

De onderzoeksrechter, die door een an
dere onderzoeksrechter bij wege van een 
ambtelijke opdracht aangezocht wordt 
om onderzoeksverrichtingen uit te voe
ren of te doen uitvoeren ten einde de be
wijzen of aanwijzingen van een welbe
paald misdrijf te verzamelen, meer be
paald om een huiszoeking op een nauw
keurig aangegeven plaats te verrichten, 
mag met de ze1fs mondelijk gegeven toe
stemming van de met het onderzoek be
laste magistraat onderzoeksverrichtingen 
uitvoeren of doen uitvoeren, die niet uit
drukkelijk in de ambtelijke opdracht zijn 
aangegeven en hij mag onder meer een 

huiszoeking verrichten op een andere 
plaats, wanneer door de uitvoering van 
de oorspronkelijk voorgeschreven onder
zoeksverrichtingen de onmiddellijke uit
voering van nieuwe onderzoeksverrich
tingen nodig is geworden ter ontdekking 
van de waarheid. 

17 november 1993 957 

ONSPUTSBAARHEID (GESCHIL) 
Burgerlijke zaken - Begrip. 
Onsplitsbaar in de zin van art. 31 

Ger.W. is het geschil over het eigen
domsrecht van een der partijen wanneer 
het mogelijk is dat, bij splitsing van het 
geding, volgens een beslissing de Belgi
sche rechtbanken wel, en volgens een 
andere beslissing de Belgische rechtban
ken niet bevoegd zouden zijn nopens dat 
eigendomsrecht uitspraak te doen. 

17 december 1993 1077 

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NU'ITE 
1. - Spoedprocedure - Vordering tot 

herziening van de voorlopig toegekende 
onteigeningsvergoeding - Toepasselijk
heid van de regels van het Ger. W. 

De vordering tot herziening van de 
voorlopig toegekende onteigeningsver
goeding is onderworpen aan de regels 
van het Gerechtelijk Wetboek; hieruit 
volgt dat hager beroep tegen een vonnis 
dat in eerste aanleg uitspraak doet over 
een vordering tot herziening, het geschil 
zelf aanhangig maakt bij de rechter in 
hager beroep. (Art. 16, tweede lid, Ontei
geningswet; art. 1068 Ger.W.) 

29 oktober 1993 907 

2. - Spoedprocedure - Beslissing van 
de vrederechter dat er geen grand be
staat om de onteigening door te voeren 
- Hoger beroep van de onteigenaar -
Vonnis waarbij op het hager beroep 
wordt beslist - Wettelijke bepalingen 
die de onteigende verbieden beroep te
gen dat vonnis in te stellen - Verenig
baarheid met de artt. 6 en Obis Gw. 

De artt. 7 en 8 Onteigeningswet scherr
den de artt. 6 en 6bis Gw. niet, in zover
re die wetsbepalingen de onteigende ver
bieden beroep in te stellen tegen het 
vonnis dat, op het hager beroep van de 
onteigenaar, de beslissing van de vrede
rechter dat er geen grand bestaat om de 
onteigening door te voeren, wijzigt. 

2 december 1993 1015 
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3. - Spoedprocedure - Vonnis waar-· 
bij het verzoek van a'e on teigenaa.r wordt 
ingewilligd - Provisionele vergoedingen 
- Vaststelling van het bedrag. 

Wanneer in een spoedprocedure inza-· 
ke onteigening ten algemene nutte de 
rechter het verzoek van de onteigenaar 
inwilligt, bepaalt hij, in hetzelfde vonnis, 
bij wege van ruwe schatting, het bed:rag 
van de provisionele vergoeding die de 
onteigenaar zal storten; wanneer de vre
derechter de vordering van de onteige
naar heeft afgewezen en de appelrech
ters, op diens hoger beroep, die beslis
sing wijzigen, hoort het in hoger beroep 
gewezen vonnis, nu dit het verzoek van 
de onteigenaar inwilligt, de provisionele 
vergoedingen vast te stellen. (Art. 8, eer
ste lid, Onteigeningswet.) 

2 december 1993 1015 

4. - Spoedprocedure - Toezicht van 
de rechter - Omvang. 

In een spoedprocedure inzake ontei.oe
ning ten algemenen nutte oordeelt de 
rechter of de vordering regelmatig is in
gesteld, of de bij de wet voorgeschreven 
formaliteiten zijn vervuld en het plan 
van de grondinnemingen van toepassing 
is op het goed waarvan de onteigening 
wordt gevorderd; onwettig is het vonnis 
dat aileen erkent dat het onteigeningsbe
sluit geldig en de onteigening ten alge
menen nutte en dringend is, zonder de 
andere voorgeschreven zaken na te zien. 
(Art. 7, tweede lid, Onteigeningswet.) 

2 december 1993 1015 

OPENBAAR DOMEIN 
Wallen - Eigehdom - Staat - Uit

zondering - Bezit door een derde -
Dertigjarig bezit - Verkrijgende verja
ring - Nieuwe eigena.ar - Afstand -
Gevolg - Art. 2225 B. W. - « Persoon 
die er belang bij heeft dat de vezjaring 
verkregen is » - Belang - Begrip. 

Wanneer de Staat de eigendom van 
wallen heeft verloren doordat deze gedu
rende meer dan dertig jaar in het bezit 
waren van een derde, er aan die wallen 
herstellingswerken dienen te worden uit
gevoerd en de nieuwe eigenaar afstand 
doet van de verkregen verjaring, heeft 
de Staat, als vroegere eigenaar, het recht 
om zich te beroepen op die verjaring 
waarbij hij belang heeft om de herstel· 
lingen niet behoeven uit te voeren. (Artt. 
541 en 2225 B.W.) 

28 januari 1993 121 

OPENBAAR MINISTERIE 
1. - Burgerlijke zaken - Ca.ssatiebe

roep - Openbare orde - Ontvankelijk· 
heidsvereiste - Begrip. 

Het O.M. kan cassatieberoep instellen 
tegen een in laatste aanleg gewezen be
slissing in burgerlijke zaken, wanneer de 
openbare orde in gevaar komt door een 
toestand die moet worden ver holpen; 
zulks is het geval als een hof van beroep 
een valle adoptie homologeert met mis
kenning van de wettelijke bepalingen be
treffende de te verlenen toestemmingen. 

29 januari 1993 129 

2. - Burgerlijke zaken - Advies van 
het O.M. - Verzoek tot heropening van 
de debatten. 

Het advies van het O.M. in burgerlijke 
zaken, zij het aangaande feitenkwesties, 
is geen nieuw feit van overwegend be
lang dat gedurende het beraad is ont
dekt. (Artt. 764 en 772 Ger.W.) 

22 maart 1993 316 

3. - Strafvordering - Uitoefening -
Bevoegdl1eid - Arbeidsauditeur - Cor
rectionele rechtba.nk - Verstekvonnis -
Verzet - Exploot - Exploot van ge
rechtsdeurwam·der - Betekening aan de 
procureur des Konings - Wettigheid. 

Niet ontvankelijk is het verzet van de 
beklaagde tegen het vonnis van de cor
rectionele rechtbank dat hem op de 
strafvordering bij verstek veroordeelt 
wegens overtredingen die tot de be
voegdheid van de arbeidsauditeur beho
ren, wanneer dat verzet is gedaan bij 
een aan de procureur des Konings bete
kend exploot van gerechtsdeurwaarder. 
(Art. 187 Sv.) 

28 april 1993 412 

4. - Hoi va.n assisen - Procureur-ge
neraal - Opdracht - Draagwijdte. 

De in art. 149 Ger.W. bedoelde op
dracht van de bevoegdheid om het ambt 
van O.M. uit te oefenen bij het hof van 
assisen impliceert niet dat aile stukken 
van de rechtspleging moeten onderte
kend worden door de magistraat die de
ze opdracht van de procureur-generaal 
gekregen heeft. (Art. 149 Ger.W.) 

5 mei 1993 437 

5. - Burgerlijke zaken - Mededeelba
re zaken - Door onderlinge toestem
zning uit de echt gescheiden ouders -
Minderjarig kind - Levensonderhoud. 

Niet verplicht mededeelbaar aan het 
openbaar ministerie is de vordering be
treffende het levensonderhoud van niet 
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ontvoogde minderjarige kinderen van ou
ders die door onderlinge toestemming uit 
de echt gescheiden zijn. (Artt. 764 Ger.W. 
en 8 Jeugdbeschermingswet.) 

24 september 1993 '158 

OPENBAARVERVOER 
1. - Spoorwegen - Nationale Maat

schappij der Belgische Spo01wegen -
Pensioenreglement - Aard. 

De voorschriften vervat in Bericht nr. 
52 P van 14 juni 1985 betreffende de op
pensioenstelling van het personeel van 
de Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen zijn een wet in de zin van 
art. 608 Ger.W. (Impliciet.) 

20 september 1993 716 

2. - Spoorwegen - Nationale ll.:faat
schappij der Belgisol1e Spoorwegen -
Personeel - Pensioen - Rustpensioen 
- Aanvraag. 

Het personeelslid van de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorw-egen 
heeft geen aanspraak op een rustpen
sioen vanaf het bm·eiken van de leeftijd 
van 60 j aar, wan:neer hij tevoren geen 
aanvraag he eft ingediend. (Bericht nr. 52 
P van 14 juni 1985.) 

20 september 1993 716 

OPENBARE DIENST 
1. - Continui'teit - Algemeen rechts

beginsel - Oognwrk - Grenzen. 
Het algemeen rechtsbeginsel van de 

continu'iteit van de openbare dieD.st, val
gens hetwelk, in de regel, de zaken van 
een openbare persoon niet vatbaar zijn 
voor maatregelen van gedvmngen tenuit
voerlegging, bedoelt aileen het blijvend 
karakter van de openbare :i.nstellingen en 
van hun werking te verzekeren; het bete~ 
kent niet noodzakelijk dat de rechter 
geen enkel injuctierecht jegens de admi
nistratie heeft. 

30 september 1993 778 

2. - Continui'teit - Algemeen rechts
beginsel - Tekeningen en modellen -
Namaak - Deskundigenonderzoek -
Beschrijving - Aa.nstelling van een be
waarder - Bewarend beslag - Wette
lijkheid - Criteria. 

Het algemeen rechtsbeginsel van de 
continulteit van de openbare dienst belet 
niet dat een rechter, wanneer de rechten 
van een octrooihouder in het gedrang 
zijn, toestaat dat een deskundige, over
eenkomstig de modaliteiten van art. 1481 

Ger.W., bepaalde voorwerpen of docu
menten beschrijft die in handen van een 
openbaar persoon zijn; het voorlopig 
houden van een voorwerp of een docu
ment door een deskundige om het te be~ 
schrijven, miskent dat beginsel aileen in 
zoverre daardoor de continulteit van de 
openbare dienst werkelijk in het ge
drang komt. 

30 september 1993 778 

OPENBARE ORDE 

1. - Aansprakelijkheid wegens on
rechtmatige daad. 

Wetsbepalingen betreffende de aan
sprakelijkheid wegens onrechtmatige 
daad raken de openbare orde niet en 
zijn niet dwingend. 

4 januari 1993 1 

2. - Sociale zekerheid - Werknemers 
- Bijd1·agen - Berekeningsgrondsla~ 
gen. 

De wettelijke bepalingen waarbij de 
berekeningsgrondslagen van de sociale
zekerheidsbijdragen worden vastgesteld, 
zi.jn van openbare orde. 

1 februari 1993 137 

3. - Aansprakelijkheid wegens on
rechtmatige daad. 

Wetsbepalingen betreffende de aan
sprakelijh:heid wegens onrechtmatige 
daad raken de openbare orde niet en 
zij n ni.et dwingend. 

13 februari 1993 185 

4. - Gl'ondwet, artt. 6 en Obis. 
De artt. 6 en 6bis Gw. raken de open

bare orde. 
18 februari 1993 207 

5. - Arbeidsongeval - Herziening -
Termijn. 

De term.ijn voor het instellen van een 
eis tot herziening van de arbeidsongeval
lenvergoeding is van openbare orde. 
(Art. 72, eerste lid, Arbeidsongevallen
wel.) 

1 maart 1993 240 

6. - Gw. -Art. 90 -Art. 134. 
De artt. 90 en 134 Gw., die betrekking 

hebben op de strafrechtelijke verant~ 
woordelijkheid van de ministers, zijn 
van openbare orde. (Artt. 90 en 134 Gw.) 

5 mei 1993 439 

'l. - Z.L V.~verzekering - Arbeidson
geschiktheidsverzekering - Uitkeringen 
- Vordering tot betaling - Verjaring. 
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De be paling betreffende de verj aring 
van de vordering tot betaling van de 
prestaties van de uitkeringsverzekering 
is van openbare orde. (Impliciet.) (Art. 
106, § 1, eerste lid, 1°, en tweede lid, 
Z.l.V.-wet.) 

25 oktober 1993 878 

OPENBARE WERKEN 
Wet van 3 jan. 1958 betreffende de ces

sies en inpandgevingen van schuldvorde
ringen op de Staat uit hoofde van wer
ken en Jeveringen - Onderaannemer -
Voorrecht - Voorwaarden. 

Het voorrecht van de onderaannemer 
van de voor rekening van de Staat wer
kende aannemer op de door de Staat aan 
de aannemer voor die werken verschul
digde bedragen, gaat, bij ontstentenis 
van grondslag, alleen teniet wanneer de 
gelden uit de staatskas zijn gehaald en 
aan de aannemer of zijn rechthebbenden 
zijn betaald; het derdenbeslag op die be
dragen is slechts facultatief voor de 
schuldeiser. (Art. 3 wet van 3 jan. 1958.) 

25 maar\ 1993 325 

OPUCHTING 
Listige kunstgrepen - Beoordeling 

door de feitenrechter. 
Naar recht verantwoord is de veroor

deling wegens oplichting indien de fei
tenrechter, in antwoord op de conclusie 
van de beldaagde, de feitelijke gegrevens 
vermeldt waarop hij steunt om te oorde
len dat de aangewende listige kunstgre
pen bepalend waren voor de afgifte van 
andermans zaak. (Art. 97 Gw. en art. 496 
Sw.} 

26 oktober 1993 888 

OUDERLIJK GEZAG 

Huwelijk - Feitelijke scheiding -
Gemeenschappeli;jk kind - Bezoekrecht 
- Modaliteiten - Criterium - Belang 
van het kind - Rechten van de flllens -
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 8 
- Wettelijkheid. 

Art. 8.1 E.V.R.M., dat het recht op eer
biediging van het prive-leven en het ge·· 
zinsleven waarborgt, wordt hoegenaamd 
niet geschonden door de rechterlijke be
slissing die, bij de vaststelling van de 
modaliteiten van het bezoekrecht van 
een vader t.a.v. zijn dochter, bepaalt dat 
<< dit recht in Belgie zal worden uitgeoe
fend, waar het kind verblijft », wanneer 

uit de redenen van de beslissing blijkt 
dat de rechter zich, bij het instellen van 
die beperking van het recht van de va
der, door het be lang van het kind he eft 
Iaten leiden. 

30 september 1993 783 

OVEREENKOMST 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

BESTANDDELEN 

Algemeen. 
Toestemming. 
Oorzaak. 
Voorwerp. 
Aller lei. 

VORM 

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PAR· 
TIJEN 

Algemeen. 
Tussen partijen. 
T.a.v. derden. 
Aller lei. 

UITLEGGING - ZIE OOK ' BEWIJS 

VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOE-
RING) 

EINDE 

INTERNATIONAAL RECHT 

ALLERLEI 

ALGEMENE BEGR!PPEN 

1. -- Algemene begrippen - Werking 
van de wet in de tijd - Huur van goede~ 
ren - Handelshuur - Lopende overeen
komsten - Toepassing van oude of nieu
we wet. 

In de regel is de nieuwe wet niet enkel 
van toepassing op toestanden die na 
haar inwerkingtreding ontstaan, maar 
ook op de toekomstige gevolgen van de 
onder de vroegere wet ontstane toestand 
die zich voordoen of voortduren onder vi
geur van de nieuwe wet, voor zover daar
door geen afbreuk wordt gedaan aan 
reeds onherroepelijk vastgestelde rech
ten; inzake overeenkomsten blijft de au
de wet van toepassing, tenzij de nieuwe 
wet van openbare orde is of uitdrukke
lijk de toepassing voorschrijft op de lo
pende overeenkomsten. 

12 lebruari 1993 179 
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BESTANDDELEN 

ALGEMEEN. 

TOESTEMMING. 

2. - Bestanddelen - Toestemming -
Bedrog - Vaststelling door de feiten
rechter - Toetsing door het Hoi. 

Hoewel de rechter in feite vaststelt of 
het oogmerk om te misleiden en de be
drog opleverende kunstgrepen al dan 
niet bestaan, alsmede wat de invloed van 
die kunstgrepen is geweest op de bepa
ling van de voorwaarden tot aanneming 
waarvan de wederpartij bij het sluiten 
van de overeenkomst is bewogen, gaat 
het Hof niettemin na of de rechter, uit 
de feiten die hij vaststelt, naar recht 
heeft kunnen afleiden dat er een bedrog 
is geweest dat die partij ertoe heeft be
wogen een overeenkomst te sluiten. (Art. 
1116 B.W.) 

1 april 1993 355 

OORZAAK. 

VOORWERP. 

ALLERLEI. 

VORM 

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
VAN PARTIJEN 

ALGEMEEN. 

TUSSEN PARTLJEN. 

3. - Rechten en verplichtingen van 
partijen - Tussen partijen - Voorwaar~ 
delijke verbintenis - Opschortende 
voorwaarde - Nag niet vervulde voor
waarde - Gevolg. 

De overeenkomst met een verbintenis 
onder een opschortende voorwaarde be~ 
staat zolang de voorwaarde niet is ver
vuld, oak al is de uitvoering van de ver· 
bintenis opgeschort; zij doet tussen par· 
tijen rechten en verplichtingen ontstaan 
en de partij die haar verbintenissen niet 
nakomt, kan tot schadevergoeding zijn 
gehouden. (Art. 1181 B.W.) 

18 februari 1993 202 

4. - Rechten en verplichtingen van 
partijen - Tussen partijen - Rechten 
- Niet~onmiddellijke uitoefening - Ge~ 
volg. 

Een partij verliest haar recht op uit
voering van de overeenkomst niet door 
stil te zitten, maar heeft de mogelijkheid 
het haar door de overeenkomst verleen· 
de recht niet onmiddellijk uit te oefenen. 
(Art. 1134 B.W.) 

1 oktober 1993 787 

T.A.V. DERDEN. 

ALLERLEI. 

UITLEGGING 
ZIE OOK : BEWIJS 

VERBINDENDE KRACHT 
(NIET-UITVOERING) 

5. - Verbindende kracht - Niet·uit· 
voering - Schadevergoeding - Om~ 
van g. 

Krachtens art. 1149 B.W. moet, in ge· 
val van foutieve niet~uitvoering van een 
contractuele verbintenis, de schuldenaar 
van deze verbintenis, onder voorbehoud 
van de toepassing van de artt. 1150 en 
1151 B.W., de schuldeiser volledig vergoe· 
den voor het verlies dat hij heeft geleden 
en de winst die hij moet derven. 

5 maar! 1993 259 

6. - Verbindende kracht - Wanpres· 
tatie van beide partijen - Ontbinding -
Schadevergoeding - Omvang. 

Ingeval hij, met toepassing van art. 
1184 B.W., een wederkerige overeen· 
komst wegens de wanprestatie van beide 
partijen ontbonden verklaart, moet de 
rechter de schadevergoeding waarop ie
dere partij wegens het niet nakomen 
door de andere partij van haar verbinte· 
nissen recht heeft, bepalen in evenredig
heid met de ernst van hun respectieve 
tekortkomingen. 

5 maar! 1993 259 

7. - Verbindende kracht - Wanpres
tatie van beide partijen - Schadevergoe~ 
ding. 

Wanprestatie van de beide partijen bij 
een wederkerige overeenkomst, heft hun 
contractuele aansprakelijkheid niet op 
noch hun gehoudenheid, in evenredig~ 
heid met hun aandeel in die aansprake
lijkheid, tot vergoeding aan de andere 
partij van de schade die het onmiddellijk 
en rechtstreeks gevolg is van hun tekort
komingen. 

5 maar! 1993 259 

8. - Verbindende kracht (niet-uitvoe
ring) - Verbindende kracht - Misken
ning - Begrip. 

De verbindende kracht van een over
eenkomst wordt door de rechter niet 
miskend, wanneer hij, bij de uitlegging 
van de gemeenschappelijke bedoeling 
van de contracterende partijen, aan de 
overeenkomst de gevolgen toekent die 



-138-

zij volgens die uitlegging ervan wettig 
tussen partijen heeft. (Artt. 1134, 1135, 
1156 B.W.) 

31 maart 1993 344 

9. - Verbindende kracht (niet-uitvoe
ring) - Niet-uitvoering - Wederkerige 
ove1·eenkomst - Exceptie van niet-uit
voering - Gevolgen - Cassatie - Om
vang. 

Nu de exceptie van niet-uitvoering in 
wederkerige contracten van rechtswege 
geldt, wegens de onderlinge afhankelijk
heid van de wederzijdse verbintenissen 
van de partijen, brengt de cassatie van 
de rechterlijke beslissingen waarbij een 
huurovereenkomst aan de zijde van de 
huurder ontbonden wordt verklaard en 
hem een vergoeding en huurverminde
ring wegens genotshinder wordt toege
kend, vernietiging mede van de beslis
sing waarbij die huurder tot betaling van 
achterstallige huur wordt veroordeeld. 
(Artt. 1184 en 1741 B.W.) 

15 april 1993 369 

10. - Verbindende kracht (niet~uitvoe
ring) - Verbindende kracht - Verzelre
ring - WA.lv.I.-verzekering - Modelcon
tract - Art. 30.1. 

De verbindende kracht van het model
contract W.A.M.-verzekering wordt mis
kend door de rechter, die beslist dat de 
opzegging van een dergelijk contract 
door de verzekeraar, waarvan in art. 30.1 
van dat contract sprake is in geval van 
niet-betaling van de premie en de bijko- , 
mende bedragen, « niet rechtsgeldig aan 
derden kan worden tegengeworpen », op 
grond dat het aangetekend schrijven, dat 
de verzekeringsmaatschappij richt aan 
de verzekeringnemer met toepassing van 
art. 12 van hetzelfde contract, geen ge
wag maakt van « de mogelijkheid om de 
dekking te schorsen »; aldus legt de rech~ 
ter aan de verzekeraar een verplichting 
op die niet voorkomt in de overeen
komst, nu art. 30.1 i.v.m. het recht tot op
zegging enkel bepaalt dat dit recht kan 
worden uitgeoefend « vanaf de dag van 
het verzenden van de waarschuwing, be
doeld bij art. 12 "· (Artt. 1134 en 1135 
B.W.) 

28 april 1993 408 

11. - Verbindende krtJcht (niet-uitvoe
ring) - Beslissing die aan een overeen
komst niet het gevolg toekent dat zij 
wettelijk tussen partijen heeft - Gevolg. 

De verbindende kracht van een over
eenkomst wordt miskend en art. 1134 
B.W. derhalve geschonden door de beslis
sing die aan de overeenkomst niet het 
gevolg toekent dat tussen partijen is 
overeengekomen. (Art. 1134 B.W.) 

13 september 1993 694 

12. - Verbindende kracht - Rechten 
en verplichtingen van partijen - Tussen 
partijen - Rechten - Niet-onmiddel
lijke uitoefening - Gevolg. 

Een partij verliest haar recht op uitw 
veering van de overeenkomst niet door 
stil te zitten, maar heeft de mogelijkheid 
het haar door de overeenkomst verleen
de recht niet onmiddellijk uit te oefenen. 
(Art. 1134 B.W.) 

1 oktober 1993 787 

13. - Verbindende kracht (niet-uitvoe
ring) - Besloten vennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid - Verbin
dende kracht van de statuten. 

Het vonnis dat beslist dat de hoedanig
heid van zaakvoerder van een B.V.B.A. 
niet automatisch de hoedanigheid van 
bijzonder lasthebber insluit met de 
machtiging om een voorwaardelijke in
stemming met de hernieuwing van een 
handelshuur in ontvangst te nemen, be
houdens een - in casu niet voorhanden 
- andersluidende bepaling in de statu
ten, miskent de verbindende kracht van 
de statuten van de B.V.B.A. waarin o.m, 
staat dat de vennootschap beheerd wordt 
door een of meer lasthebbers en het be
heer over de ruimst mogelijke bevoegdw 
heden beschikt om aile daden van be
heer en beschikking te verrichten in de 
zaken van de vennootschap. (Art. 1134 
B.W.) 

28 oktober 1993 902 

EINDE 
14. - Einde - Concessie van alleen

verkoop VOOJ' onbepaalde tijd - Beiiindi
ging wegens foutieve wanuitvoering, 

Art. 2 van de Alleenverkoopconcessie
wet van 27 juli 19fH heeft enkel betrek
king op de eenzijdige beE\indiging van 
zulke overeenkomst zonder aanwijzing 
van de reden en niet op de bei:Hndiging 
wegens foutieve wanuitvoering die gere
geld blijft door het gemene recht. 

22 oktober 1993 868 
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ALLERLEI 
15. - Allerlei - Finanoieringshuur -

Leasingovereenlwmst inzake roerende 
goederen - Beding tot beperking van de 
verplichting om het verhuurde goed te 
leveren - Verenigbaarheid. 

Met de financieringshuurovereen
komst (leasing) is niet onverenigbaar het 
beding dat de verplichting tot levering 
van de « lessor )) beperkt tot de louter 
materiEHe daad van het ter beschikking 
stellen van de « lessee » van de beloofde 
zaak. 

17 juni 1993 598 

16. - Allerlei - Fimmcieringshuur -
Leasingovereenkomst inzake roerende 
goederen - Verhuurde goed - Verlies 
-- Schorsing of ontbinding van de huur
overeenkomst - Verbod voor de huurder 
om zich daarop te beroepen - Beding -
Verenigbaarheid. 

Met de financieringshuurovereen~ 
komst (leasing) is niet onverenigbaar het 
beding dat « de huurder, bij geheel of ge~ 
deeltelijk verlies van het gehuurde mate~ 
riaal, geen schorsing of beEHndiging van 
de huurovereenkomst kan aanvoeren ». 

17 juni 1993 598 
17. - Allerlei - Overeenkomst van 

naamlening - Geldigheid - Voorwaar~ 
den. 

N aamlening ten einde een vordering 
in rechte in te stellen, is alleen dan on~ 
geoorloofd als ze afbreuk doet aan de 
rechten van de tegenpartij of een wets~ 
ontduiking verbergt. 

25 november 1993 986 

18. - Allerlei - Verrichting van een 
handeling - Termijn - Berekening. 

Behoudens uitdrukkelijk beding is het 
bepaalde in hoofdstuk VIII Ger.W. i.v.m. 
de procesterrnijnen niet van toepassing 
op de terrnijnen die bij overeenkornst 
zijn bepaald voor de verrichting van een 
handeling. (Artt. 48 tot 57 Ger.W.) 

16 december 1993 1072 

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WER-
KEN, LEVERINGEN, DIEN-
STEN) 
1. - Algemene _ aannemingsvoorwaar~ 

den - Betaling - Onde1·breking door de 
aannemer wegens niet--betaling - Mel~ 
ding aan het bestuur - Art. 15, § 6, 
tweede lid, 111.B. 10 aug. 1977 - Toepas~ 
singsgebied. 

139-

Art. 15, § 6, tweede lid, M.B. 10 aug. 
1977 houdende vaststelling van de alge~ 
mene overheidsopdrachten van werken, 
leveringen en diensten, volgens hetwelk 
de beslissing van de aannerner om de 
werken te onderbreken, aan het bestuur 
moet worden gemeld, heeft geen betrek
king op de vermindering van het tempo 
der werken. 

28 januari 1993 124 

2. - Algemene aannemingsvoorwaar~ 
den - Betaling - Onderbreking door de 
aannemer wegens niet~betaling - Recht 
op schadeloosstelling - Vordering tot 
schadeloossteliing - Ontvankelijkheid 
- Vereiste. 

Art. 15, § 6, M.B. 10 aug. 1977 houden· 
de vaststelling van de algemene over~ 
heidsopdrachten van werken, leveringen 
en diensten, waarbij aan de aannemer 
het recht op schadeloosstelling wordt 
toegekend ingeval door de schuld van 
het bestuur de betaling niet binnen de 
gestelde termijn is verricht, bepaalt dat 
de rekening voor schadeloosstelling moet 
worden ingediend binnen de termijn van 
art. 16, § 4, eerste lid, 2o; de ontvankelijk~ 
heid van die aanvraag tot schadeloosstel~ 
ling hangt van geen andere voorwaarde 
af en meer bepaald niet van de inachtne~ 
ming van de bepalingen van art. 16, § 3. 

28 januari 1993 124 

3. - Algemene aannemingsvoorwaa.r
den - Overheidsopdracht - Onderbre~ 
king door het bestuur - Rekening tot 
schadeloosstelling - Ontvankelijkheid 
- Vereiste. 

Art. 15, § 5, M.B. van 10 aug. 1977 hou
dende vaststelling van de algemene aan
nemingsvoorwaarden van de overheids~ 
opdrachten, van werken, leveringen en 
diensten, volgens hetwelk de aannemer 
recht heeft op schadeloosstelling in het 
geval dat het bestuur de onderbreking 
van de uitvoering van de overheidsop~ 
dracht beveelt en die onderbreking val~ 
doet aan de in het tweede lid omschre~ 
ven voorwaarden, bepaalt dat de gestaaf~ 
de rekening tot schadeloosstelling moet 
worden ingediend binnen de in art. 16, 
§ 4, eerste lid, 2o, voorziene terrnijn; de 
ontvankelijkheid van die aanvraag hangt 
van geen andere voorwaarde af en meer 
bepaald niet van de inachtnerning van de 
bepalingen van art. 16, § 3, vierde lid. 

17 juni 1993 603 
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PENSIOEN 
ALGEMEEN 

WERKNEMERS 

ZELFSTANDIGEN 

VRIJWILLIG VERZEKERDEN 

GEWAARBORGD INKOMEN VOOR BEJAAR-
DEN 

INVALIDITEITSPENSIOEN VOOR MIJN-
WERKERS 

BURGERLIJK PENSIOEN 

MILITAIR PENSIOEN 

VERGOEDINGSPENSIOEN 

HERSTELPENSIOEN 

ALLER LEI 

ALGEMEEN 

WERKNEMERS 
1. - Werknemers - Toekenningsvoor

waarden - Begrip - Beroepsarbeid. 
De stopzetting van iedere andere dan 

de bij de Koning bepaalde beroepsarbeid 
is geen voorwaarde voor de toekenning 
van het rustpensioen, van het overle
vingspensioen en van het wettelijk 
brugrustpensioen, maar een voorwaarde 
voor de betaling van die pensioenen. 
(Artt. 5bis, 25 en 39 Pensioenwet Werk
nemers). 

25 januari 1993 104 

2. - Werknemers - Rustpensioen -
Mijnwerkez·s - Tewerkstelling - Ge
lijkstelling - Wachtvergoeding. 

Om de jaren van gewoonlijke en 
hoofdzakelijke tewerkstelling als mijn
werker vast te stellen, die bestaan op het 
tijdstip waarop de mijnwerker zijn werk 
stopzet, client geen rekening te worden 
gehouden met de perioden tijdens welke 
hij, ontslagen wegens bedrijfssluiting, de 
wachtvergoeding geniet ten laste van art. 
01.04 van de begroting van het Ministe
rie van Economische Zaken. (Art. 35, § 1, 
A, t\veede lid, 2°, en § 1, M, K.B. 21 dec. 
1967 .) 

25 oktober 1993 880 

3. - Werknemers - Rustpensioen -
Loopbaan - Eenheid van loopbaan -
Toepassing - Rustpensioen voor werk
nemers krachtens een regeling in een 
vreemd land. 

Het beginsel van de eenheid van loop
baan wordt met name toegepast wan
neer de werknemer aanspraak kan rna
ken op een rustpensioen krachtens de 
Pensioenwet Werknemers en op een 
rustpensioen voor werknemers krach
tens een regeling in een vreemd land. 
(Art. lObis Pensioenwet Werknemers.) 

13 december 1993 1061 

ZELFSTANDIGEN 

VRIJWILLIG VERZEKERDEN 

GEWAARBORGDINKOMEN 
VOOR BEJAARDEN 

INV ALIDITEITSPENSIOEN 
VOOR MIJNWERKERS 

4. - Invaliditeitspensioen voor mijn
werkers - Aanvraag - Termij'n - Aan
vang. 

De aanvraag om invaliditeitspensioen 
voor mijnwerkers moet worden inge
diend binnen twee jaar na het definitief 
ophouden met het verrichten van mijnar
beid. (Art. 8 K.B. 19 nov. 1970.) 

15 februari 1993 

BURGERLIJK PENSIOEN 

MILITAIR PENSIOEN 

VERGOEDINGSPENSIOEN 

182 

5. - Vergoedingspensioen - Pensioen 
aan de rechthebbenden - Weduwe van 
een oorlogsinvalide - Recht op het pen
sioen - Vereisten - Bevoegde commis
sie - Bevoegdheden. 

De weduwe van een oorlogsinvalide is 
houder van het recht op pensioen als be
doeld in de op 5 oktober 1948 gecoOrdi
neerde wetten op de vergoedingspensioe
nen, voor zover zij voldoet aan de bij de 
wetten bepaalde voorwaarden; de com
missie die uitspraak doet op grand van 
die wetten heeft geen andere bevoegd
heid dan na te gaan of de wettelijke ver
eisten voor de toekenning van het aange
vraagde pensioen vervuld zijn op de dag 
van de aanvraag. (Artt. 24, 36 en 45 wet
ten op de vergoedingspensioenen.) 

4 maar! 1993 256 

6. - Vergoedingspensioen - Pensioen 
aan de rechthebbenden - Weduwe van 
een oorlogsinvalide - Recht op pensioen 
- Opeisbaarheid van de schuld van de 
Staat - Vereisten. 



-141-

Hoewel de weduwe van een oorlogsin~ 
valide recht heeft op het pensioen, be~ 
doeld in de op 5 oktober 1948 geco6rdi
neerde wetten op de vergoedingspensioe
nen, zodra de bij die wetten bepaalde 
voorwaarden zijn vervuld, is de ermee 
overeenkomende schuld van de Staat 
niet opeisbaar vooraleer de krachtens 
die wetten opgerichte commissie over die 
voorwaarden uitspraak heeft gedaan. 
(Artt. 24, 36 en 45 wetten op de vergoe~ 
dingspensioenen.) 

4 maart 1993 256 

7. - Vergoedingspensioen Samen-
loop - Arbeidsongeschiktheidsuitkering 
Z.LV. 

De arbeidsongeschiktheidsuitkering 
waarop de gerechtigde krachtens de 
Z.I.V.-wet aanspraak heeft, mag niet 
worden verminderd met het hem toege
kende vergoedingspensioen. {Art. 52, § 4, 
Gec.W. 5 okt. 1948.) 

29 maart 1993 333 

HERSTELPENSIOEN 

ALLERLEI 
8. - Allerlei - Nationale Maatschap

pij der Belgische Spoorwegen - Perso
neel - Rustpensioen - Aanvraag. 

Het personeelslid van de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen 
heeft geen aanspraak op een rustpen
sioen wmaf het bereiken van de leeftijd 
van 60 jaar, wanneer hij tevoren geen 
aanvraag he eft ingediend. (Bericht nr. 52 
P van 14 juni 1985.) 

20 september 1993 716 

PO LITlE 

Vaststelling van overspel - ldentifica
tie. 

Een vaststelling van overspel is niet 
nietig omdat de door de gerechtsdeur· 
waarder gevorderde politie, onmiddellijk 
na de vaststelling, op de openbare weg 
een persoon heeft geYdentificeerd die 
had geweigerd haar identiteit aan de ge
rechtsdeurwaarder kenbaar te maken. 
(Art. 8 E.V.R.M.; art. 1016bis Ger.W.; art. 
1 K.B. van 29 juli 1985.) 

29 april 1993 420 

POST 

1. - De Post - Aansprakelijkheid -
Verlies van een altngetekende zending -
Grenzen. 

Buiten de speciaal in de artt. 16 tot 19 
wet van 26 dec. 1956 op de postdienst be
paalde gevallen is De Post niet aanspra
kelijk voor opgedragen diensten; voor 
het verlies van een aangetekende zen
ding is De Post enkel t.a.v. de afzender 
aansprakelijk, binnen de grenzen die 
voor de binnenlandse dienst, door de Ko
ning, en voor de buitenlandse, voor een 
verdrag, worden vastgesteld. (Artt. 18 en 
23 wet van 26 dec. 1956.) 

25 november 1993 986 

2. - Buitenlandse dienst Verlies 
van een aangetekende zending - We
reldpostconventie - Conventie van We~ 
nen - De Post - Aansprakelijkheid -
Grenz en. 

De door De Post verschuldigde vergoe~ 
ding voor het verlies van een aangete
kende zending is een bedrag waarvan 
het maximum forfaitair op 25 goudfrank 
is vastgesteld bij art. 39, tweede lid, We
reldpostconventie, op 10 juli 1964 te We
nen ondertekend en op 4 nov. 1965 door 
BelgH~ bekrachtigd. 

25 november 1993 986 

3. - De Post - Aansprakelijkheid -
Art. 34 wet van 26 dec. 1956 - Toepas
singsgebied. 

Art. 34 wet van 26 dec. 1956 op de post
dienst heeft enkel betrekking op de 
strafbepalingen van die wet en niet op 
de bepalingen inzake aansprakelijkheid 
van De Post. 

25 november 1993 986 

PREJUDICIEEL GESCHIL 
1. - Cassa tiemfddel - Vraag bedoeld 

in art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof. 
Indien in een cassatiemiddel wordt 

aangevoerd dat het oude art. 756 B.W., 
gelet op art. 107 wet van 31 maart 1987, 
onverenigbaar is met de artt. 6 en 6bis 
Gw. wat de erfenisrechten van een over~ 
spelig kind betreft, stelt het Hof een pre
judiciEHe vraag aan het Arbitragehof. 

18 februari 1993 207 

2. - Middel dat de vraag opwerpt_ als 
bedoeld in art, 26 Bijzondere Wet Arbi~ 
tragehof - Verplichting voor het Hoi 
van Cassatie - Begrip. 

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

31maart 1993 346 
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3, -~ Arbitragehof - Rechtscollege -
Verplk'hting om prejudiciiJle vraag te 
stellen. 

De herkeuringsraad., als rechtscollege 
waarvan de beslissingen vatbaar zijn 
voor voorziening in cassatie, is er niet 
toe gehouden het Arbitragehof te verzoe
ken om uitspraak te doen over de scherr
ding door een wet van de artt. 6 en 6bis 
Gw. wanneer het meent dat het ant
woord op die vraag niet onontbeerlijk is 
om uitspraak te doen over een aanvraag 
om vrijlating op lichamelijke grond als 
bedoeld in art. 39, 1°, Dienstplichtwet. 
(Art. 26, § 2, derde lid, 2°, Bijzondere Wet 
Arbitragehof.) 

6 september 1993 668 

4. - Arbitragehof - llfiddel waarin 
een vraag wordt opgeworpen als bedoeld 
in art. 26 Bijzondere Wet Arbitr .. '>-gehof
Voorlopige hechtenis - Handlwving -
Art. 5.3 E. V.R.M - Redel~fke term1]'n -
Hot van Cassatie - Verplichting om ee:a 
prejudiciiile vraag te stellen - Perken. 

In de context van art. 5.3 E.V.R.M., 
naar luid waarvan eenieder het recht 
heeft berecht te worden binnen een rede
lijke termijn of hangende het proces in 
vrijheid te worden gesteld, staan de in 
de wet op de voorlopige hechtenis dwin
gend vastgestelde zeer korte termijnen 
om over de handhaving van de voorlopi
ge hechtenis te beslissen, het stellen 
door het Hof van Cassatie van een preju
diciele vraag aan het Arbitrageh0f in de 
weg. 

21 september 1993 731 

5. - Arbitragehof - Op het Hof van 
Cassatie rustende plicht - Begrip. 

Indien een cassatiemiddel een vraag 
opwerpt omtrent de schending door een 
wet van de art-t. 6 en 6bis Grondwet, is 
het Hof van Cassatie niet gehouden aan 
het Arbitragehof een prejudicii:He vraag 
te stellen wanneer het dat middel als on
ontvankelijk verwerpt. (Art. 26, § 2, Bij
zondere Wet Arbitragehof.) 

24 september 1993 7 58 

6. - Middel dat een vraag opwerpt als 
bedoeld in art. 26 Bijzondere Wet Arbi
tragehof - Ve1plichting van het Hoi van 
Cassatie. 

Wanneer in het middel voor het Hof 
van Cassatie een vraag wordt opgewor
pen als bedoeld in art. 26, § 1, 3o, Bijzon
dere Wet Arbitragehof, moet het Hof van 
Cassatie in beginsel het Arbitragehof 
vragen daarover uitspraak te doen. 

23 december 1993 1109 

R 

RAAD VAN STATE 
1. ·- Afdeling administratie - Be

rroegdheicl - Handeling van een bestuur
lijke overheid - Vel'Zoek tot nietigver
kla.ring - Beoordeling t.a. v. de bevoegd
ileid. 

De bevoegdheid van de afdeling adrni
nistratie van de Raad van State om, 
krachtens art. 14 Wet Raad van State, 
een handeling van een bestuurlijke over
heid nietig te ver klaren, wordt bepaald 
door het werkelijk en rechtstreeks voor
werp van het verzoek tot n.ietigverkla
ring; de omstandigheid dat de nietigver
klaring een weerslag kan hebben op de 
toestand van de verzoekers met betrek
king tot enig politiek of burgerlijk recht 
doet aan die bevoegdheid geen afbreuk. 

5 febr.uari 1993 153 

2. - A.fdeling administra.iie - Arrest 
vetbaa.r voor cassatiebeJ'Oep - Bevoegd
heid van het Hoi t.a. v. de motivering. 

Wanneer het op grand van de artt. 33 
Wet Raad van State en 609, 2°, Ger.W. 
kennis neemt van de voorziening tegen 
een arrest waarbij de afdeling adminis
tratie van de Raad van State afwijzend 
beschikt op een exceptie van onbevoegd
heid, oefent het Hof toezicht uit op de re
denen en waarom de Raad van State op 
die exceptie afwij zend he eft beschikt of 
geweigerd heeft er kennis van te nemen. 

5 februari 1993 159 

3. - Afdeling EJdministratie - Arrest 
vatbaar voor cassatiebe.roep - Bevoegd
heid van lwt Hof t.a. v. de declinatoire ex
ceptie zelf 

Wanneer het op grand van de artt. 33 
Wet Raad van State en 609, 2°, Ger.W. 
kennis neemt van de voorziening tegen 
een arrest waarbij de afdeling adminis
tratie van de Raad van State afwijzend 
beschikt op een exceptie van onbevoegd
heid door het onderzoek ervan te weige
ren, is het Hof niet bevoegd om zich 
over de gegrondheid van die exceptie 
zelf uit te spreken. 

5 februari 1993 159 

4. ~- Afdeling administratie - Arrest 
vatbaar voor cassa.tieberoep - Bevoegd
heid van het Hoi t.a. v. miskenning van 
bewijskracht. 

Wanneer het op grand van de artt. 33 
Wet Raad van State en 609, 2o, Ger.W. 
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kennis neemt van de voorziening tegen 
een arrest waarbij de afdeling adminis
tratie van de Raad van State afwijzend 
beschikt op een exceptie van onbevoegd
heid, onderzoekt het Hof het middel dat 
aanvoert dat eiser ingevolge de misken
ning van de bewij skracht van de akte 
waarin die exceptie werd opgeworpen, 
belemmerd is geweest in de uitoefening 
van zijn recht om te betogen dat de 
Raad van State onbevoegd was. 

5 februari 1993 159 

5. - Afdeling administratie - Arrest 
vatbaar voor cassatieberoep - Bevoegd
heid van het Hot t.a. v. procedurevoor
schriften. 

Wanneer het op grand van de artt. 33 
Wet Raad van State en 609, 2°, Ger.W. 
kennis neemt van de voorziening tegen 
een arrest waarbij de afdeling adminis
tratie van de Raad van State afwijzend 
beschikt op een exceptie van onbevoegd
heid, is het Hof niet bevoegd om te on
derzoeken of de Raad van State de pro
cedurevoorschriften die het debat voor 
die Raad regelen, juist heeft toegepast. 

5 februari 1993 159 

6. - Afdeling administratie - Arrest 
vatbaar voor cassatieberoep - Bevoegd~ 
heid van het Hoi t.a. v. het recht van ver
dediging. 

Wanneer het op grand van de artt. 33 
Wet Raad van State en 609, 2°, Ger.W. 
kennis neemt van de voorziening tegen 
een arrest waarbij de afdeling adminis
tratie van de Raad van State afwijzend 
beschikt op een exceptie van onbevoegd
heid, onderzoekt het Hof het middel dat 
aanvoert dat eiser ingevolge de misken
ning van het recht va_n verde~iging ~e
lemmerd is geweest m de mtoefenmg 
van zijn recht om te betogen dat de 
Raad van State onbevoegd was. 

5 februari 1993 159 

7. -· Afdeling administratie Cassa-
tieberoep - Termijnen - Duur, begin 
en einde. 

Cassatieberoep tegen een arrest van 
de Raad van State moet worden inge
steld binnen dertig dagen te rekenen van 
de dag waarop het arrest van de Raad 
van State aan de belanghebbende partij
en schriftelijk ter kennis gebracht werd, 
met dien verstande dat die termijn ge
schorst is gedurende de gerechtelijke va
kantie. (Art. 1 besluit van de Regent 23 
aug. 1948.) 

29 juni 1993 646 

8. - Administratief kart geding -
Schorsing van de tenuitvoerlegging van 
een akte of een reglement van een be
stuurlijke overheid - Bevoegdheid -
Grenzen. 

Door de aan de Raad van State in het 
kader van het administratieve kort ge
ding verleende bevoegdheid om de schor
sing te bevelen van een akte of een re
glement van een bestuurlijke overheid 
wordt geen afbreuk gedaan aan de be
voegdheid van de rechtbanken van de 
Rechterlijke Macht om uitspraak te doen 
over geschillen betreffende subj ectieve 
rechten. (Artt. 92 en 93 Gw.; art. 17 Wet 
Raad van State). 

15 oktober 1993 841 

9. - Administratief kart geding -
Schorsing van de tenuitvoerlegging van 
een akte of een reglement van een be
stuurlijke overheid - Voorwaarden -
Ernstige middelen die de vernietiging 
kunnen verantwoorden - Miskenning 
motiveringsplicht - Voorwerp van het 
geschil. 

Het middel dat, in het kader van het 
administratieve kart geding, ter ad
structie van een vordering tot schorsing 
van een bouwvergunning wordt aange
voerd en zich hierop beroept dat het col
lege van burgemeester en schepenen 
zijn motiveringsverplichting niet is nage
komen bij zijn beslissing over de door de 
verzoekers ingediende bezwaren en op
merkingen aangaande de gevolgen die 
de aangevraagde vergunning had op hun 
subjectieve rechten, onderwerpt aan de 
Raad van State geen geschil over die 
subjectieve rechten zelf. 

15 oktober 1993 841 

10. - Administratief kart geding -
Schorsing van de tenuitvoerlegging van 
een akte of een reglement van een be
stuurlijke overheid - Voorwaarden -
Moeilijk te herstellen ernstig nadeel -
Beoordeling. 

De Raad van State vermag, met be
trekking tot de in het kader van het ad
ministratieve kart geding gevorderde 
schorsing en in zoverre aan de overige 
wettelijke vereisten is voldaan, de beoor
deling van het moeilijk te herstellen ern
stig nadeel dat door de onmiddellijke 
tenuitvoerlegging van de akte of het re
glement berokkend kan worden, te gran
den op alle gegevens die voor die beoor
deling nuttig zijn, met inbegrip van 
mogelijke gevolgen die de onmiddellijke 
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tenuitvoerlegging kan hebben op sub
jectieve rechten van de verzoeker. 

15 oktober 1993 841 

RADIO- EN TELEVISIEOMROEP 
Art. 5 decreet van de Franse Gemeen

schap van 8 juli 1983 - Toepassingsge
bied - CommercieJe en niet-commer
ciiile publiciteit. 

Art. 5 van het decreet van 8 juli 1983 
van de Franse Gemeenschap « tot regle
mentering van de niet-commerciEHe pu
bliciteit op radio en televisie », dat straf
fen bepaalde voor diegenen die per radio 
of televisie reclame uitzonden die niet 
overeenstemde met de voorschriften van 
dat decreet, was van toepassing zowel op 
de commerciEHe als op de niet-commer
ciiHe reclame. 

23 december 1993 1109 

RECHTBANKEN 
ALGEMEEN 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Algemeen. 
Sociale zaken (bijzondere regels). 
Aller lei. 

STRAFZAKEN 
Algemeen. 
Strafvordering. 
Burgerlijke rechtsvordering. 
Allerlei. 

BELASTINGZAKEN 

TUCHTZAKEN 

VERKIEZINGSZAKEN 

DIENSTPLICHTZAKEN - ZIE 
PLICHT 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 

DIENST-

1. - Algemeen - Verbod om over niet 
gevorderde zaken uitspraak te doen -
Dwangsom - Bedrag. 

Wanneer een rechter een veroordeling 
uitspreekt tot betaling van een hogere 
dwangsom dan het door de partij ge
vraagde bedrag, doet hij geen uitspraak 
over niet gevorderde zaken. (Art. 1138, 
2°, Ger.W.) 

22 april 1993 388 

2. - Algemeen - Bevoegdheid -
Wetten - Uitlegging. 

De wetten waarvan toepassing wordt 
gevraagd, worden in de regel uitgelegd 
door de rechter en niet door het Arbitra
gehof. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitrage
hof.) 

15 november 1993 944 

BURGERLIJKE ZAKEN 
3. - Burgerlijke zaken - Algemeen 

- Vordering in rechte - Oorzaak -
Fout buiten overeenkomst - Beslissing 
- Grondslag - Fout uit overeenkomst 
- Wettigheid - Voorwaarde. 

Onder voorbehoud van inachtneming 
van het recht van verdediging, wordt de 
oorzaak van de vordering door de rech
ter niet geschonden, wanneer deze be
slist dat een partij een contractuele fout 
heeft begaan, ook al was de andere par
tij, in haar conclusie, van oordeel dat de 
handelswijze van de eerste partij slechts 
de aquilische aansprakelijkheid van die 
partij meebracht, voor zover de beslis
sing niet is gegrond op andere rechtsfei
ten dan die waarop de vordering was ge
grond. (Art. 807 en 1138, 2°, Ger.W.) 

18 februari 1993 202 

4. - Burgerli;jke zaken - Algemeen 
- Rechtsmacht - Omvang - Autono
mie der procespartijen. 

De omstandigheid dat een partij zich 
verdedigt ten aanzien van een exceptie 
van verj a ring, die de tegenpartij niet had 
opgeworpen, heeft niet tot gevolg dat de 
rechter over de verjaring uitspraak moet 
doen noch dat hij de door de partijen be
paalde grenzen van het geschil te buiten 
gaat als hij weigert in te gaan op het 
probleem van de verjaring. (Art. 1138, 2°, 
Ger.W.) 

30 april 1993 424 

ALGEMEEN. 

5. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Dagvaardingstermijn - Verkorting. 

Ten aanzien van vorderingen betref
fende bewarende beslagen en middelen 
tot tenuitvoerlegging kan de beslagrech
ter in spoedeisende gevallen een be
schikking geven om de termijnen van 
dagvaarding te verkorten. (Artt. 1036 en 
1395 Ger.W.) 

24 september 1993 755 

SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE REGELS). 

6. - Burgerlijke zaken - Sociale za
ken - Werkloosl1eid - Recht op werk
Joosheidsuitkering - Herstel van de 
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werkloze in zijn rechten - Verplichting 
van de rechter. 

De rechter mag de werkloze in zijn 
recht op werkloosheidsuitkering niet met 
terugwerking herstellen dan met inacht~ 
neming van de reglementsbepalingen in~ 
zake werkloosheid. (Art. 260, eerste lid, 
Werkloosheidsbesluit.) 

22 maart 1993 308 

ALLERLEI. 

7. - Burgerlijke zaken - Allerlei -
Levensonderhoud - Huwelijk - Ver~ 
plichtingen uit het huwelijk - Kinderen 

Onderhoudsverplichting - Onder~ 
houdslr::osten - Bijdrage - Rechten van 
de ouders - Recht ten opzicl1te van de 
andere ouder - Schuldvordering - Per~ 
soonlijke rechtsvordering - Gevolg. 

Wanneer een van de ouders van de an
dere ouder diens bijdrage vordert in de 
kosten voor onderhoud en opvoeding van 
de gemeenschappelijke kinderen, is de 
beslissing van de rechter niet naar recht 
verantwoord, als hij, nadat hij he eft ge
oordeeld dat de eiser aldus een persoon~ 
lijke rechtsvordering instelt op grond 
van zijn eigen schuldvordering ten op
zichte van de andere ouder, deze niette
min toestaat zijn bijdrage rechtstreeks 
in handen van zijn kinderen te betalen. 
(Artt. 203, § 1, en 203bis B.W.; art. 1138, 
2', Ger.W.) 

9 december 1993 1034 

STRAFZAKEN 
ALGEMEEN. 

STRAFVORDERING. 

8. - Strafzaken - Strafvordering -
Daden van onderzoek - Nietigheid -
Bevoegdheden van de vonnisgerechten. 

Hoewel de vonnisgerechten niet be~ 
voegd zijn om de nietigheid uit te spre~ 
ken van het vooronderzoek, dienen zij 
echter, in voorkomend geval, de daden 
van onderzoek die door nietigheid zou~ 
den blijken te zijn aangetast, uit de de
batten te weren en mogen zij hun beslis
sing op zodanige onderzoeksdaden niet 
doen steunen. 

2 februari 1993 139 

9. - Strafzaken Strafvordering -
Nieuwe omschrijving van de feiten -
Vereisten. 

Het staat aan de strafrechter om, mits 
hij het recht van verdediging eerbiedigt, 
de juiste omschrijving te geven aan de 
hem voorgelegde feiten, ongeacht de om
schrijving die eraan is gegeven in de ak-

ten van vervolging, zelfs indien de nieu
we omschrijving het bestaan inhoudt 
van andere rechtsbestanddelen dan die 
welke de oorspronkelijke omschrijving 
inhield, op voorwaarde evenwel dat de 
feiten dezelfde zijn als die welke aan de 
vervolgingen ten grondslag lagen, het
geen de rechter in feite beoordeelt. 

3 maart 1993 246 

10. - Strafzaken - Strafvordering -
Verplichting van de rechter - Omschrij
ving van het aanhangig gemaakte feit -
Wettelijke kwalificatie. 

De rechter moet aan het bij hem aan
hangig gemaakte feit de juiste omschrij
ving geven met inachtneming van het 
recht van verdediging zonder dat hij ge
bonden is door een afwijzing van kwalifi~ 
catie door de raadkamer. 

15 juni 1993 590 

11. - Strafzaken - Strafvordering -
Bevoegdheid - Niet gecorrectionaliseer
de misdaad - Overige misdrijven - Sa~ 
menhang - Correctioneel rechtscollege 
- Bevoegdheid. 

Wanneer de beschikking van de raad
kamer waarbij een verdachte naar de 
correctionele rechtbank wordt verwezen 
wegens misdaden en wanbedrijven, geen 
verzachtende omstandigheden opgeeft 
voor de misdaden, en de wanbedrijven 
ermee samenhangend zijn, is de correc
tionele rechtbank en, in hoger beroep, 
het hof van beroep niet bevoegd om van 
die feiten kennis te nemen. (Artt. 1 en 2 
Wet Verzachtende Omstandigheden.) 

22 sept3mber 1993 742 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 

ALL:I?.RLEI. 

BELASTINGZAKEN 

TUCHTZAKEN 
12. - Tuchtzaken - Samenstelling 

van de provinciale raad van de Orde van 
Geneesheren - Nietige beslissing van 
de provinciale raad - Onderzoeksver
richting door de onderzoekscommissie 
uitgevoerd - Nietigheid. 

Ook al is de beslissing van de provin~ 
ciale raad nietig omdat zij onder meer 
werd genomen door een geneesheer die 
deel uitmaakte van de onderzoekscom
missie, dan nag is de kennisneming van 
het strafdossier door de onderzoekscom~ 
missie geen nietige onderzoeksverrich
ting. 

19 november 1993 968 
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VERKIEZINGSZAKEN 

DIENSTPLICHTZAKEN 

ALLERLEI 

RECHTEN VAN DE MENS 
ALGEMEEN 

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 

Algemeen. 
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 

Art. 18. 
Aller lei. 

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE 
ECONOMISCHE, SOCIALE EN CULTURE
LE RECHTEN. 

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGER
RECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN, 

ALLERLEI. 

ALGEMEEN 

1. - Algemeen - Universele Verkla
ring van de Rechten van de Mens -
Verklaring van de Rechten van de Mens 
en van de Burger - Gevolgen. 

Noch de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens noch de verklaring 
van de Rechten van de Mens en van de 
Burger zijn in het Belgische recht inge
voerd; het zijn geen wetten in de zin van 
art. 608 Ger.W. 

6 januari 1993 16 

VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS 

ALGEMEEN. 
ART. 1. 

ART. 2. 

ART. 3. 
2. - Verdrag Rechten van de Mens -

Art. 3 - Verbod om iemand tum folterin
gen of aa.n onmenselijke of vernederen
de behandelingen of straffen te onder
werpen - Draagwijdte. 

Zo al het terugleiden van een vreem
deling naar de grens van een Staat 
waaruit hij gevlucht is t.a.v. art. 3 
E.V.R.M. een probleem kan doen rijzen, 

wanneer er ernstige en duidelijke rede
nen zijn om te geloven dat de betrokke
ne, indien hij aan die Staat wordt over
geleverd, een reeel risico loopt om te 
worden onderworpen aan folteringen of 
aan onmenselijke of vernederende be~ 
handelingen of straffen, impliceert die 
bepaling evenwel niet dat een vreemde
ling het recht heeft het grondgebied van 
een bepaalde Staat binnen te komen of 
er, zij het tijdelijk, te verblijven. 

4 februari 1993 148 

ART. 4. 

ART. 5 

Art. 5.1. 

Art. 5.2. 

Art. 5.3. 

3. - Verdrag Rechten van de Mens -
Art. 5 - Art. 5.3 - Voorlopige hechtenis 
- Handhaving - Cassatiemiddelen -
Grief - Redelijke termijn - Overschrij~ 
ding - Middel niet voorgelegd aan de 
feitenrechter - Gevolg. 

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

16 juni 1993 595 

4. - Verdrag Rechten van de Mens -
Art. 5 - Art. 5.3 - Voorlopige hechtenis 
- Handhaving - Redelijke termijn -
Arbitragehof - Hoi van Ca.ssa.tie - Ver
plichting om een prejudiciijje vraag te 
stellen - Perken. 

In de context van art. 5.3 E.V.R.M., 
naar luid waarvan eenieder het recht 
heeft berecht te worden binnen een rede
lijke termijn of hangende het proces in 
vrijheid te worden gesteld, staan de in 
de wet op de voorlopige hechtenis dwin
gend vastgestelde zeer korte termijnen 
om over de handhaving van de voorlopi
ge hechtenis te beslissen, het stellen 
door het Hof van Cassatie van een preju
dicHHe vraag aan het Arbitragehof in de 
weg. 

21 september 1993 731 

Art. 5.4. 

5. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artt. 5.4, 6.1 en 6.3 - Internationaal Ver~ 
drag Burgerrechten en Politieke Recl1ten 
- Art. 14.3 - Beslissing van commissie 
tot bescherming van de maatschappij. 

De artt. 5.4, 6.1 en 6.3 E.V.R.M. en 14.3 
I.V.B.P.R. zijn niet van toepassing op de 
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beslissing van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij inzake een 
verzoek tot invrijheidstelling van een 
gei'nterneerde. 

19 januari 1993 71 

6. - Verdrag Rechten van de Mens -
Art. 5.4 - Met het oog op uitlevering 
aangehouden vreemdeling - Buitenland
se rechterlijke beslissing van veroorde
ling tot vrijheidsstraf - Recht om voor
ziening te vragen bij de rechter opdat 
deze beslist over de wettigheid van de 
gevangenhouding. 

Art. 5.4 E.V.R.M. beoogt niet het geval 
waarin een vrijheidsbeneming voor een 
bepaalde tijd het gevolg is van een rech
terlijke beslissing waarbij de door die 
verdragsbepalingen gewilde rechterlijke 
controle in de beslissing zelf is inge
bouwd en de gevolgde procedure aan de 
betrokkene alle waarborgen heeft ver
strekt welke de aard van de vrijheidsbe
neming vereist; het heeft derhalve geen 
betrekking op een gevangenhouding wel
ke het gevolg is van veroordelingen uit
gesproken door bevoegde buitenlandse 
rechtsmachten. 

9 november 1993 940 

Art. 5.5. 

ART. 6. 
Art. 6.1. 

7. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artt. 5.4, 6.1 en 6.3 - Internationaal Ver
drag Burgerrechten en Politieke Rechten 
- Art. 14.3 - Beslissing van commissie 
tot bescherming van de maatschappij. 

De artt. 5.4, 6.1 en 6.3 E.V.R.M. en 14.3 
I.V.B.P.R. zijn niet van toepassing op de 
beslissing van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij inzake een 
verzoek tot invrijheidstelling van een 
gelnterneerde. 

19 januari 1993 71 

8. - Verdrag Rechten van de Mens -
Art. 6.1 - Voorlopige hechtenis - Voor
lopige invrijheidstelling. 

Art. 6.1 E.V.R.M. is niet van toepassing 
op de vonnisgerechten die uitspraak 
doen over een verzoek tot voorlopige in
vrijheidstelling. 

19 januari 1993 73 

9. - Verdra.g Rechten van de Mens -
Art. 6.1 - Gegevens in Nederland ver
kregen door het afluisteren van telefoon
gesprekken. 

Het aanwenden door de Belgische 
rechter van bewijskrachtige gegevens 
die overeenkomstig de Nederlandse wet-

geving en art. 8.2 E.V.R.M. in Nederland 
zijn verkregen door het afluisteren van 
telefoongesprekken, is niet strijdig met 
de eerbiediging van het recht van verde
diging of met het recht op een eerlijke 
behandeling van zijn zaak als voorge
schreven bij art. 6.1 E.V.R.M. 

26 januari 1993 108 

10. - Verdrag Rechten van de Mens 
- Art. 6.1 - Strafzaken - Geen ver
hoor van de verdachte door de onder
zoeksrechter. 

Schending van het recht van verdedi
ging of van art. 6.1 E.V.R.M. valt niet af 
te leiden uit het enkele feit dat de ver
dachte nooit door de onderzoeksrechter 
is verhoord. 

3 februari 1993 142 

11. - Verdrag Rechten van de Mens 
- Art. 8.1 - Tuchtsanctie - Schorsing 
- Recht op een onpartijdige en onafhan-
kelijke rechterlijke instantie - Draag
wijdte. 

De artt. 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. 
vereisen niet dat het tuchtrechtscollege, 
te dezen de provinciale raad, dat onder 
toezicht staat van hager rechtsprekende 
organen, zelf aan de voorschriften van 
die artikelen voldoet; het is voldoende 
dat het rechtsprekend orgaan met valle 
rechtsmacht, dat bevoegd is om de be
slissing van dat tuchtrechtscollege in 
rechte en in feite te toetsen, die vereis
ten vervult. 

4 februari 1993 143 

12. - Verdrag Rechten van de Mens 
- Art. 6 - Art. 6.1 - Tuchtprocedure -
Gegrondheid van de strafvervolging -
Begrip. 

De vraag of een tuchtprocedure een 
beslissing over de gegrondheid van een 
strafvervolging is, in de zin van art. 6.1 
E.V.R.M., moet worden beantwoord aan 
de hand van de kwalificatie die in het 
nationale recht wordt gegeven aan de 
daad die aan de vervolgde persoon wordt 
vetweten, van de aard van die daad als
ook van de ernst van de tuchtstraf die 
aan de dader kan worden opgelegd. 

4 maar! 1993 250 

13. - Verdrag Rechten van de Mens 
- Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eer
lijke behandeling van zijn zaak - Bur
gerlijke zaken - Advies van het O.M -
Kennis van dat advies - Verzoek tot 
heropening van de debatten - Weige
ring van de rechter. 

Schending van art. 6.1 E.V.R.M., van 
het algemeen rechtsbeginsel van de ge-
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lijkheid der wapens of van het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdedi~ 
ging valt niet af te leiden uit de enkele 
omstandigheden dat, enerzijds, de eiser 
de inhoud van het door het O.M. in bur
gerlijke zaken uitgebrachte advies niet 
kon kennen v66r de voorlegging ervan in 
openbare terechtzitting, en dat, ander
zijds, de eiser daarop niet heeft kunnen 
antwoorden, nu de rechter het verzoek 
tot heropening van de debatten van die 
partij naar recht had afgewezen. 

22 maart 1993 316 

14. - Verdrag Rechten van de Mens 
- Art. 6 - Art. 6.1 - Burgerlijke zaken 
- Rechtstreekse werking - Nationaal 
recht - Regel - Conflict - Gevolg. 

In geval van conflict tussen een norm 
van een internationaal verdrag die, zoals 
art. 6.1 E.V.R.M., rechtstreekse werking 
heeft in de in Belgie toepasselijke 
rechtsorde, en een nationaalrechtelijke 
regel, moet de verdragsnorm voorrang 
hebben. 

1 april 1993 350 

15. - Verdrag Rechten van de Mens 
- Art. 6 - Art. 6.1 - Burgerlijke zaken 
- Handelsonderzoek - Ambtshalve fail~ 
lietverklaring - Derdenverzet van de ge
failleerde - Onpartijdige rechterlijke in
stantie - Begrip. 

Uit de enkele omstandigheid dat de 
zaak, wegens derdenverzet van de gefail
leerde tegen het vonnis van ambtshalve 
faillietverklaring, moet worden onder
zocht door de magistraat die het han
delsonderzoek heeft verricht en door het 
gerecht dat ambtshalve uitspraak heeft 
gedaan en dat door diezelfde magistraat 
is voorgezeten, valt niet af te leiden dat 
de rechterlijke instantie niet onpartijdig 
zou zijn. (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

1 april 1993 350 
16. - Verdrag Rechten van de Mens 

- Art. 6. - Art. 6.1 - Strafzaken -
Hoi van assisen - Processtuk - Video-
111m - Lid van de gerechteli)'ke politie 
- Maken van een videofilm - Recon~ 
structie van de feiten - Neerlegging van 
de videofilm. 

Geen schending van artt. 6.1 en 6.2 
E.V.R.M. valt af te leiden uit het enkele 
feit dat een door een lid van de gerechte
lijke politie bij de reconstructie gemaak
te videofilm, die regelmatig deel uit
maakt van de stukken van de rechtsple
ging, bij de stukken van het proces voor 
het hof van assisen was gevoegd (Artt. 
6.1 en 6.2 E.V.R.M.) 

5 mei 1993 437 

17. - Verdrag Rechten van de Mens 
- Art. 6 - Al't. 6.1 - Onderzoeksge
recht - Buitenvervolgingstelling. 

Art. 6.1 E.V.R.M. regelt de uitoefening 
van het recht van verdediging voor het 
onderzoeksgerecht niet, wanneer het ver
klaart dat er geen grond tot vervolging 
bestaat. (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

5 mei 1993 439 

18. - Verdrag Rechten van de Mens 
- Art. 6.1 - Recht op een eerlijke be
handeling van de zaak - Strafzaken -
Niet toegevoegde stukken. 

Uit de omstandigheid dat bepaalde 
stukken, waarvan het bestaan bekend is 
en waarvan - enkel naar eisers bewe
ring - het verband met reeds in het 
dossier liggende stukken vaststaat, niet 
aan het tegensprekelijk debat werden 
onderworpen, valt geen miskenning van 
het recht van verdediging of van het 
recht op een eerlijke behandeling in de 
zin van 6.1 E.V.R.M. af te leiden zolang 
de vermelde stukken geen deel uitmaken 
van het strafdossier en niet door de 
rechters werden aangewend bij het vor
men van hun oordeel. 

29 juni 1993 644 

19. - Verdrag Rechten van de Mens 
- Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn 
- Begrip. 

Art. 6.1 E.V.R.M. eist weliswaar celeri
teit van de gerechtelijke procedures, 
maar omvat ook het meer algemene be
ginsel van de goede rechtsbedeling. 

14 september 1993 697 

20. - Verdrag Rechten van de Mens 
- Art. 6 - Art. 6.1 - 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. 

13 oktober 1993 832 

21. - Verdrag Rechten van de Mens 
- Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn 
- Overschrijding - Gevolgen. 

De gevolgen van de overschrijding van 
de in art 6.1 E.V.R.M. bedoelde redelijke 
termijn moeten worden beoordeeld in 
het Iicht van de bewijslevering t.a.v. de 
feiten enerzijds, en in verband met het 
aan die feiten te verbinden strafgevolg 
anderzijds. 

13 oktober 1993 832 
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22. - Verdrag Rechten van de Mens 
- Art. 6.1 - Strafzaken - Strafvorde
ring - Verstekvonnis - Verzet - Be~ 
klaagde - Onafhankelijke en onpartijd~ 
ige rechter - Begrip. 

Uit de enkele omstandigheid dat het 
vonnis op verzet van de beklaagde door 
dezelfde rechters is gewezen als het von~ 
nis bij verstek, valt niet af te leiden dat 
het op verzet gewezen vonnis niet is ge~ 
veld door een onafhankelijke en onpar~ 
tijdige rechterlijke instantie in de zin 
van art 6.1 E.V.R.M. 

2 november 1993 913 

23. - Verdrag Rechten van de Mens 
-Art. 6 -Art. 6.1 - Tuchtrechtelijke 
procedure - Het vaststellen van burger~ 
lijke rechten en verplichtingen. 

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

19 november 1993 968 

24. - Verdrag Rechten van de Mens 
- Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijke behande
ling van de zaak - Hoi van assisen -
Akte van beschuldiging. 

Uit de inhoud van de akte van beschul
diging kan geen schending van het recht 
van de beschuldigde op een eerlijke be
handeling van zijn zaak worden afgeleid, 
aangezien die akte hem regelmatig was 
betekend en aan zijn tegenspraak was 
onderworpen. (Artt. 241, 242, 313 en 314 
Sv.; art. 6.1 E.V.R.M.) 

1 december 1993 1012 

25. - Verdrag Rechten van de Mens 
- Art. 6.1 - Onafhankelijkheid en on
partijdigheid van de rechter - Tucht
zaak - Provinciale raad van de Orde 
van Geneesheren - Samenstelling. 

De beslissing van de provinciale raad 
van de Orde van Geneesheren om een 
geneesheer voor zijn gerecht te doen ver
schijnen, is niet van dien aard dat zij ge
wettigde twijfel kan doen ontstaan om
trent de onpartijdigheid en de onafhan
kelijkheid van de leden van de provin
ciale raad. 

24 december 1993 1117 

26. - Verdrag Rechten van de Mens 
- Art. 6.1 - Onafhankelijkheid en on
partijdigheid van de rechter - Tucht
zaak - Provinciale l'aad van de Orde 
van Geneesheren - Magistraat-assessor 
- Wraking. 

Niet ontvankelijk is de wraking van de 
magistraat-assessor van de provinciale 
raad van de Orde van Geneesheren, daar 
deze slechts een raadgevende stem heeft 
en niet beslist. 

24 december 1993 1117 

Art. 6.2. 

27. - Verdrag Rechten van de Mens 
- Art. 6 - Art. 6.2 - Vermoeden van 
onschuld - Miskenning - Begrip. 

Een uitnodiging om ondervraagd te 
worden over een strafbaar feit of om vrij 
te preciseren hoe men zijn tijd heeft 
doorgebracht kan niet worden be
schouwd als een aantasting van het ver
moeden van onschuld of als een beschul
diging die ernstige gevolgen heeft voor 
de toestand van een persoon en die hem 
ertoe zou nopen het nodige te doen om 
zijn verdediging voor te bereiden. (Art. 
6.2 E.V.R.M.) 

31 maar! 1993 343 

28. - Verdrag Rechten van de Mens 
- Art. 6 - Art. 6.2 - Strafzaken - Hoi 
van assisen - Processtuk - Videofilm 
- Lid van de gerechtelijke politie -
Maken van een videofilm - Recon
structie van de feiten - Neerlegging van 
de videofilm. 

Geen schending van artt. 6.1 en 6.2 
E.V.R.M. valt af te leiden uit het enkele 
feit dat een door een lid van de gerechte
lijke politie bij de reconstructie gemaak
te videofilm, die regelmatig deel uit
maakt van de stukken van de rechtsple
ging, bij de stukken van het proces voor 
het hof van assisen was gevoegd (Artt. 
6.1 en 6.2 E.V.R.M.) 

5 mei 1993 437 

29. - Verdrag Rechten van de Mens 
- Art. 8.2 - Vermoeden van onschuld 
- Draagwijdte. 

De bepaling van art. 6.2 E.V.R.M. lui~ 
dens dewelke eenieder die wegens een 
strafbaar feit is vervolgd, voor onschul
dig wordt gehouden totdat zijn schuld 
volgens de wet bewezen is, slaat slechts 
op de schuldigverklaring van de beklaag~ 
de aan het hem ten laste gelegde feit en 
staat er niet aan in de weg dat de rech
ter bij het bepalen van de straf rekening 
houdt met de gegevens eigen aan de per~ 
soonlijkheid van de beklaagde, waaron
der diens gerechtelijk verleden. 

16 november 1993 950 



Art. 6.3. 

30. - Verdrag Rechten van de Mens 
- Artt. 5.4, 6.1 en 6.3 - lnternationaal 
Verdrag Burgerrechten en Politieke 
Rechten - Art. 14.3 - Beslissing van 
commissie tot bescherming van de maat
schappij. 

De artt. 5.4, 6.1 en 6.3 E.V.R.M. en 14.3 
LV.B.P.R. zijn niet van toepassing op de 
beslissing van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij inzake een 
verzoek tot invrijheidstelling van een 
gelnterneerde . 

19 januari 1993 71 

ART. 7. 

ART.6. 

31. - Verdrag Rechten van de Mens 
- Art. 8 - Privf3-leven - Briefwisseling 
- Begrip. 

Telefoongesprekken vallen onder de 
begrippen « priv€-leven » en « briefwisse
ling » waarvan de eerbi.ediging is ge
waarborgd bij art. 8.1 E.V.R.M. 

26 januari 1993 108 

32. - VerdTag Rechten van de Mens 
- Art. 8 - Briefwisseling - Inmenging 
van enig openbaar gezag - Vereisten. 

Rechtsgeldig is het aanwenden door de 
Belgische rechter van bewijskrachtige 
gegevens die in Nederland en overeen
komstig de Nederlandse wetgeving zijn 
verkregen door het afluisteren van tele
foongesprekken, als in zodanige inmen
ging van het openbaar gezag met betrek
king tot de uitoefening van het recht op 
eerbiediging van de briefwisseling bij de 
wet is voorzien en die nodig was, onder 
meer om de openbare orde te bescher
men en strafbare feiten te voorkomen 
(art. 8.2 E.V.R.M.); hieraan doet geen af
breuk het feit dat de aldus in Nederland 
afgeluisterde gesprekken vanuit Belgie 
vertrekken of een Belgische abonnee be
reiken. 

26 januari 1993 108 

33. - Verdrag Rechten van de Mens 
- Art. 8 - Prive-Jeven en gezinsleden 
- Inmenging - Huwelijk - Feitelijlce 
scheiding - Gemeenschappeh]'k kind -
Ouderlijk gezag - Bezoekrecht - Moda
liteiten - Criterium - Belang van het 
Jcind - Wettelijkheid. 

Art. 8.1 E.V.R.M., dat het recht op eer
biediging van het prive-leven en het ge
zinsleven waarborgt, wordt hoegenaamd 

150-

niet geschonden door de rechterlijke be
slissing die, bij de vaststelling van de 
modaliteiten van het bezoekrecht van 
een vader t.a.v. zijn dochter, bepaalt dat 
« dit recht in Belgie zal worden uitgeoe
fend, waar het kind verblijft », wanneer 
uit de redenen van de beslissing blijkt 
dat de rechter zich, bij het instellen van 
die beperking van het recht van de va
der, door het belang van het kind heeft 
laten leiden. 

30 september 1993 783 

34. - Vm·drag Rechten van de Mens 
- Art. 8.2 - Buitenlands gerechte!ijlc 
onderzoek - Telefoontap - Rechtsgel~ 
digheid voor de strafrechter in Belgie. 

Een gegeven dat werd verkregen door 
het afluisteren van telefoongesprekken 
in het kader van een in het buitenland 
ingesteld gerechtelijk onderzoek, kan 
slechts als rechtsgeldig bewijs voor de 
Belgische strafrechter worden aange
wend voor zover de toepasselijke vreem~ 
de wet die het afluisteren en registreren 
van telefoongesprekken regelt en toelaat, 
in overeenstemming is met art. 8.2 
E.V.R.M. 

12 oktober 1993 829 

35. - Artt. 8.1 en 14 E. V.R.M. - Dis
criminatieverbod - Natuurlijk kind -
Erfenis - Recht van de naaste verwan~ 
lEn - Art 756 B. W. (oud). 

Art. 756 B.W. (oud) dat, krachtens art. 
107 wet van 31 maart 1987, toepasselijk 
is op de nalatenschappen die zijn open
gevallen voordat die nieuwe wet van 
kracht werd, is strijdig met de artt. 8.1 
en 14 E.V.R.M., in zoverre het van toe
passing is op sedert 13 juni 1979 openge
vallen nalatenschappen, zodat bij overlij
den van een natuurlijk kind na voormel~ 
de datum zijn naaste verwanten niet 
meer uit diens nalatenschap kunnen 
worden uitgesloten. 

21 oktober 1993 859 

36. - Verdrag Rechten van de Mens 
- Ad. 8 - Prive- en gezinsleven -
Adoptie - Geadopteerde - Minderjarig 
kind - Homologatie van de adoptie -
Criterium. 

Noch art. 8 E.V.R.M., noch de bepalin
gen van het Verdrag inzake de Rechten 
van de Kind verplichten de rechtbanken 
ertoe bij de homologatie van een adoptie 
de bloedbanden als hoofdzaak te bew 
schouwen; het belang van het kind is 
daarbij de voornaamste overweging. 
(Art. 8 E.V.R.M.; art. 21 Verdrag inzake 
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de Rechten van de Kind, aangenomen te 
New York op 20 nov. 1989, goedgekeurd 
bij deer. Fr. Gem. 3 juli 1991.) 

4 november 1993 919 

ART. 9. 

ART. 18. 

ALLERLEI. 

INTERNATIONAAL VERDRAG IN
ZAKE ECONOMISCHE, SOCIALE 
EN CULTURELE RECHTEN 

INTERNATIONAAL VERDRAG BUR-
GERRECHTEN EN POLITIEKE 
RECHTEN 

37. - Internationaa1 Verd1•ag Burger
rechten en Politieke Rechten - Art. 17 
- Prive-Jeven - Briefwisseling - Gege
vens in Nederland verkregen door het af
luisteren van telefoongesprekken 
Rechtsgeldigheid - Vereisten. 

Het aanwenden door de Belgische 
rechter van bewijskrachtige gegevens 
die overeenkomstig de Nederlandse wet
geving en art. 8.2 E.V.R.M. in Nederland 
zijn verkregen door het afluisteren van 
telefoongesprekken, is niet strijdig met 
art. 17 I.V.B.P.R. luidens hetwelk nie
mand mag worden onderworpen aan wil
lekeurige of onwettige inmenging in zijn 
prive-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en 
zijn briefwisseling. 

26 januari 1993 lOB 

38. - Internationaal Verdrag Burger
rechten en Politieke Rechten -Art. 14.1 
- Tuchtsanctie - Schorsing - Recht 
op een onpartijdige en onafhankelijke 
rechterlijke instantie - Draagwijdte. 

De artt. 6.1 E.V.R.M. en 14.1 l.V.B.P.R. 
vereisen niet dat het tuchtrechtscollege, 
te dezen de provinciale raad, dat onder 
toezicht staat van hoger rechtsprekende 
organen, zelf aan de voorschriften van 
die artikelen voldoet; het is voldoende 
dat het rechtsprekend orgaan met voile 
rechtsmacht, dat bevoegd is om de be
slissing van dat tuchtrechtscollege in 
rechte en in feite te toetsen, die vereis
ten vervult. 

4 februari 1993 143 

39. - Internationaal Verdmg Burger
recllten en Politieke Reohten - Al't. 
14.3.g - Verhoor onder ede. 

Art. 14.3.g !.V.B.P.R., krachtens het
welk, bij het bepalen van de gegrondheid 
van een tegen hem ingestelde strafvorde
ring, een ieder recht heeft niet te war-

den gedwongen tegen zichzelf te getui
gen of een bekentenis af te leggen, staat 
als dusdanig niet in de weg aan het on
der ede horen van een getuige door 
een parlementaire onderzoekscommissie. 
(Art. 4, eerste lid, en 8, wet van 3 mei 
1880.) 

6 mei 1993 455 

40. - Internationaal Verdrag BurgeT
recllten en Politieke Rechten - Art. 1·1, 
]eden 1 en 5 - Eerlifk p1·oces - Orde 
van Geneesheren - Raad van beroep -
Hoger beroep door geneesheer - Ve.l'
zwm'ing der tuchtsanctie. 

Art. 25, § 4, K.B. nr. 79 van 10 nov. 
1967 betreffende de Orde der Geneeshe
ren, volgens hetwelk de raad van beroep 
op het enkele hager beroep van de ge
neesheer de door de provinciale raad uit
gesproken sanctie met een tweederde
meerderheid mag verzwaren, is niet 
onverenigbaar met de vereisten van een 
eerlijk proces en het recht van een ver
oordeelde om zijn schuldigverklaring en 
zijn veroordeling te onderwerpen aan 
een hager gerecht. 

25 juni 1993 628 

41. - Internationaal Verdrag Burger
rechten en Politieke Rechten, art. 14, Jo 
en 5o - Tuchtsanctie - Provinciale raad 
van de Orde van Geneesheren - Recht 
van hager beroep - Bevoegdheid van de 
raad van beroep. 

De bepalingen van art. 14, 1° en 5o, 
I.V.B.P.R. worden niet geschonden door 
de raad van beroep van de Orde van Ge
neesheren, die, op het enkel hoger be
roep van de betrokken geneesheer, de 
door de provinciale raad uitgesproken 
sanctie verzwaart. 

10 september 1993 688 
42. - Art. 14.5 Internationaal Verdrag 

BurgeJ'l'echten en Politieke Rechten -
Rechtspraak in twee instanties. 

Uit de enkele omstandigheid dat het 
arrest de beslissing van de eerste rech
ter teniet doet en over de zaak zelf uit
spraak doet bij wege van een nieuwe be
slissing valt geen schending af te leiden 
van art. 14.5 I.V.B.P.R 

22 september 1993 

ALLERLEI 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
ALGEMEEN. 

BURGERLIJKE ZAKEN 

STRAFZAKEN 

734 



BELASTINGZAKEN 

TUCHTZAKEN 

VERKIEZINGSZAKEN 

DIENSTPLICHTZAKEN - ZIE 
PLICHT. 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 

DIENST~ 

1. - Algemeen - Heropening van de 
debatten - Bepaald onderwerp - Late
re beslissing - Samenstelling van het 
rechtscollege. 

Na een beslissing die de heropening 
van de debatten beveelt over een welbe
paald onderwerp, zodanig dat de verdere 
rechtspleging de voortzetting is van het
geen v66r de heropening geschiedde, 
moet de beslissing die uitspraak doet 
over de vordering zelf of die die uit
spraak voorbereidt, worden gewezen 
door de rechters die de vorige terechtzit
tingen in dezelfde zaak hebben bijge
woond, of, zo niet, door een rechtscollege 
waarvoor het geding volledig is hervat. 
(Art. 779, eerste lid, Ger.W.) 

15 juni 1993 587 

BURGERLIJKE ZAKEN 

STRAFZAKEN 
2. - Strafzaken - Buitengewone zit

ting - Geen werkdag - Voorzitter van 
de rechtbank van ee1·ste aanleg - Be
voegdheden - Grenzen. 

Wanneer de behoeften van de dienst 
het rechtvaardigen, kan de voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg een 
buitengewone zitting vaststellen op een 
dag die geen werkdag is. (Artt. 88 en 89 
Ger.W.) 

10 maart 1993 275 

3. - Stra.fzaken Onderzoek in de 
zaak - Samenstelling van het rechtscol
lege - Wijziging - Art. 779, eerste lid, 
Ger. W. - Afstand van de toepassing van 
die regel door partijen - Geldigheid. 

Geen rechtsgevolg heeft het tussen 
partijen gesloten akkoord om af te wij
ken van de regel van rechterlijke organi
satie volgens welke in strafzaken, wan
neer de samenstelling van het rechtscol
lege wordt gewijzigd nadat met bet 
onderzoek van de zaak is begonnen, de 
zaak op straffe van nietigbeid opnieuw 
ab initio moet worden bebandeld. (Art. 
779, Ger.W.) 

15 juni 1993 587 
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4. - Strafzaken - Hof van assisen -
Organen. 

Het bof van assisen bestaat uit twee 
organen : bet hof sensu stricto met de 
voorzitter, twee assessoren en een grif~ 
fier, en hetzelfde hof, dat zitting houdt 
bijgestaan door de jury. (Art. 119 Ger.W.) 

20 augustus 1993 657 

5. - Strafzaken - Samenstelling van 
het rechtscollege. 

Het Hof van Cassatie vernietigt het 
vonnis, in hager beroep door de correc~ 
tionele rechtbank gewezen, wanneer het 
wegens tegenstrijdige vermeldingen in 
de processen~verbaal van de terechtzit~ 
tingen, enerzijds, en in het vonnis, an~ 
derzijds, onmogelijk kan nagaan of het 
vonnis gewezen is door de rechters die 
alle zittingen over de zaak hebben bijge~ 
woond. (Art. 779, eerste lid, Ger.W.) 

14 december 1993 1066 

BELASTINGZAKEN 

TUCHTZAKEN 
6. - Tuchtzaken - Raad van beroep 

van de Orde van Geneesheren - Samen~ 
stelling - Geneesheer gekozen door de 
provinciale raad. 

De omstandigheid dat de geneesheren 
die lid zijn van de raad van beroep, ge~ 
kozen worden door de provinciale raden 
doet geen afbreuk aan het feit dat de 
raad van beroep, bij de behandeling van 
een tuchtzaak, niet de belangen van de 
Orde van Geneesheren vertegenwoor~ 
digt. 

19 november 1993 968 

VERKIEZINGSZAKEN 

DIENSTPLICHTZAKEN 
(Z1E : DIENSTPLICHT) 

ALLERLEI 

RECHTERLIJKE TUCHT 
1. - Verstekbeslissing - Verzet -

Ontvankelijkheid. 
De ontvankelijkheid van het verzet te

gen een verstekbeslissing inzake rechter
lijke tucht wordt geregeld door art. 425 
Ger.W. met uitsluiting van de bepalingen 
betreffende het cassatieberoep en het 
verzet in burgerlijke zaken of in strafza
ken. (Impliciet.) 

8 januari 1993 31 
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2. - Bevoegdheid - Magistraten van 
het Openbaar Ministerie - Art. 414 
Ger. W. - Verenigbaarheid met de artt. 6 
en 6bis Gw:. 

Art. 414 Ger.W. tot regeling van de be~ 
voegdheid in tuchtzaken betreffende de 
magistraten van het O.M. houdt geen 
schending in van de artt. 6 en 6bis Gw. 

4 maart 1993 250 

3. - Tuchtprocedure Tuchtvervol-
gingen ten laste van een magistraat van 
het O.M - Tuchtvordering van de pro
cureur~generaal bij het hoi van beroep 
- Optreden niet strijdig met de artt. 417 
e. v. Ger. W: - Algemeen beginsel van de 
onafhankelijkheid en de onpartijdigheid 
van de rechter - Geen schending. 

Uit de enkele omstandigheid dat de 
procureur~generaal bij het hof van be
roep, overeenkomstig de artt. 417 e.v. 
Ger.W., bij gerechtsbrief een onder hem 
staande magistraat van het O.M. heeft 
verzocht om voor hem te verschijnen 
i.v.m. het verwijt dat hij door zijn optre~ 
den zijn ambtsplichten heeft verzuimd 
en ook afbreuk heeft gedaan aan de 
waardigheid van zijn ambt, nadat de pro
cureur-generaal kennis had gekregen 
van de uitslag van het onderzoek waar~ 
mee hij een van zijn advocaten~generaal 
had belast, valt niet af te leiden dat de 
procureur~generaal niet met de nodige 
onpartijdigheid en zonder enig vooroor
deel uitspraak zou doen over de tucht
vervolging. 

4 maart 1993 250 

4. Tuchtprocedure - Art. 419 
Ger. W: - Werkingssfeer. 

Art. 419 Ger.W. luidens hetwelk de 
tuchtprocedure voor het Hof van Cassa
tie, de hoven van beroep en de arbeids
hoven in raadkamer wordt gevoerd en 
het arrest in openbare zitting wordt uit~ 
gesproken, heeft enkel betrekking op de 
tuchtprocedure voor het Hof van Cassa
tie, de hoven van beroep en de arbeids
hoven. 

4 maart 1993 250 

RECHTERLIJK GEWIJSDE 
ALGEMEEN 

GEZAG VAN GEW!JSDE 

Algemeen 
Burgerlijke zaken. 
Strafzaken. 
Belastingzaken. 
Tuchtzaken. 
Verkiezingszaken. 

Dienstplichtzaken. 
Sociale zaken. 
Handelszaken. 
Allerlei. 
KRACHT VAN GEWIJSDE 
Algemene begrippen. 
Burgerlijke zaken. 
Strafzaken. 
Belastingzaken. 
Tuchtzaken. 
Verkiezingszaken. 
Dienstplichtzaken. 
Sociale zaken. 
Handelszaken. 
Allerlei. 
ALLERLEI 

ALGEMEEN 
GEZAG VAN GEWIJSDE 

ALGEMEEN. 

BURGERLIJKE ZAKEN. 

1. - Gezag van gewijsde - Burger
lijke zaken - Miskenning - Voorwaar
de. 

Het gezag van het rechterlijk gewijsde 
van een vroeger vonnis wordt niet mis
kend door een later arrest wanneer de 
gevorderde zaak niet dezelfde is. (Art. 23 
Ger.W.) 

16 april 1993 372 

2. - Gezag van gewijsde - Burger
lijke zaken - Aansprakeli)kheid - On
geval - Oorzaak - Geen fout - Licha
melijke schade - Omvang - Veilig
heidsgordel - Invloed. 

Het gezag van gewijsde van de beslis
sing dat een bestuurder geen enkele fout 
heeft begaan die in oorzakelijk verband 
staat met het ongeval, wordt niet mis~ 
kend door de rechter die, alvorens uit
spraak te doen over de lichamelijke 
schade van die bestuurder, een deskun
dige aanstelt om te onderzoeken in hoe
ver de omvang van die schade is beln
vloed doordat die bestuurder zijn veilig
heidsgordel niet droeg ten tijde van het 
ongeval. 

27 mei 1993 527 

STRAFZAKEN. 

3. - Gezag van gewijsde - Strafza
ken - Vervolging wegens verkeersonge
val - Vrijspraak - Vaststelling door de 
strafrechter van een fout van een derde 
- Gelding van die beslissing voor de 
burgerlijke rechter. 

Niet de vaststelling door de politie
rechter, dat een derde die geen partij 
was in het strafproces, een fout heeft be-
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gaan is de noodzakelijke reden waarop 
de vrijspraak van de beklaagde berust, 
doch de afwezigheid van een door 
laatstgenoemde gepleegde fout. (Art. 4 
V.T.Sv.) 

15 januari 1993 52 

4. - Gezag van gewifsde - Strafza
ken - Afzonderlifke straiten VOOI' een 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
en voor een andere telastlegging - Ge
volgen voor de bw'{Jerlifke rechtsvorde
ring van de verzekeraar. 

Wanneer het gebrek aan voorzichtig
heid of voorzorg, dat een bestanddeel is 
van een misdrijf uit onvoorzichtigheid, 
bovendien het voorwerp is van een af
zonderlijke telastlegging, is de strafrech
ter, wegens de onsplitsbaarheid van het 
feit en met toepassing van art. 65 Sw., 
ertoe gehouden slechts een enkele straf 
uit te spreken, de zwaarste; daaruit volgt 
dat, wanneer de strafrechter afzonder
lijke straffen heeft uitgesproken, de 
rechter, die kennis neemt van het ver
haal van de verzekeraar tegen de veroor
zaker van het ongeval in beginsel ver
plicht is te beslissen dat de fout die het 
voorwerp van een afzonderlijke telastleg
ging is geweest, niets uitstaande heeft 
met het misdrijf uit onvoorzichtigheid. 

6 mei 1993 444 

5. - Gezag van gewifsde - Strafza
ken - Begrip. 

Het gezag van gewijsde in strafzaken 
geldt aileen voor hetgeen zeker en nood
zakelijk door de strafrechter is beslist, 
met betrekking tot het bestaan van de 
aan beklaagde ten laste gelegde feiten 
en rekening houdend met de motieven 
die de noodzakelijke grondslag van de 
beslissing in strafzaken uitmaken. 

6 mei 1993 444 

6. - Gezag van gewifsde - Strafza
ken - Afzonde1·1ijke straffen voor onop
zettelifk doden of onopzettelijk toebren
gen van verwondingen en voor het 
besturen van een voertuig zonder in 
staat te zijn te sturen, enerzifds, en voor 
sturen in staat van dronkenschap, ander
zifds - Gevolgen voor de burgerlifke 
rechtsvordering van de verzekeraar. 

Wanneer de strafrechter de beklaagde 
tot twee afzonderlijke straffen heeft ver
oordeeld, enerzijds, wegens onopzettelijk 
doden of onopzettelijk toebrengen van 
verwondingen en wegens het besturen 
van een voertuig op een openbare plaats 
zonder in staat te zijn te sturen, en, an
derzijds, wegens het besturen van een 

voertuig op een openbare plaats in staat 
van dronkenschap, zonder die straffen 
expliciet of impliciet te motiveren en 
zonder de reden aan te geven waarom 
de beklaagde niet in staat was te sturen, 
kan de burgerlijke rechter, bij wie de 
rechtsvordering van de verzekeraar te
gen de beklaagde aanhangig is en die op 
grand van de stukken van het opspo
ringsonderzoek waarvan een fotokopie in 
de debatten is overgelegd, vaststelt dat 
de ongeschiktheid tot het sturen aan 
dronkenschap te wijten was, en beslist 
dat de strafrechter in tegenspraak is ver
vallen door te beslissen dat de staat van 
dronkenschap geen oorzakelijk verband 
met het ongeval vertoonde, zonder het 
gezag van gewijsde van de beslissing 
van de strafrechter te miskennen, beslis· 
sen dat hij niet door deze beslissing ge
bonden is. 

6 mei 1993 444 

7. - Gezag van gevvifsde - Strafza
ken - Vrifsprekend vonnis - Veroorde
ling van een medebeklaagde - Hoger 
beroep van de medebeklaagde beperkt 
tot de burge!'lifke beschikkingen van het 
vonnis. 

Wanneer een beklaagde zijn hager be~ 
roep beperkt heeft tot de burgerlijke be
schikkingen van het vonnis, dat hem zo
wel op de strafvordering als op de 
burgerlijke rechtsvordering veroordeelt, 
moet de appelrechter nagaan of het mis
drijf, dat aan een vrijgesproken medebe
klaagde was ten laste gelegd, bewezen 
is, zonder dienaangaande gebonden te 
zijn door het gezag van gewijsde van de 
vrijsprekende beslissing. (Art. 202 Sv.) 

29 september 1993 775 
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TUCHTZAKEN. 

VERKIEZINGSZAKEN. 
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DIENSTPLICHTZAKEN. 

SOCIALE ZAKEN. 

HANDELSZAKEN. 

ALLERLEI. 

ALLERLEI 

RECHTSBEGINSELEN (ALGEME
NE) 
1. - Onpartijdigheid van de rechter -

Tuchtzaken - Toepassingsgebied. 
Geen gewettigde twijfel kan ontstaan 

nopens de geschiktheid van de provin
ciale raad van de Orde van Geneesheren 
om een onpartijdig oordeel te vellen 
doordat de leden van de onderzoekscom
missie de zitting hebben verlaten voor-, 
aleer de beraadslaging began, oak niet 
doordat de magistraat-assessor de be
raadslaging heeft bijgewoond maar niet 
heeft deelgenomen aan de beroepen be
slissing. De omstandigheid dat de magis
traat-assessor die de beraadslaging van 
de provinciale raad heeft bijgewoond 
maar niet heeft deelgenomen aan de be
slissing, hager beroep kan instellen te
gen deze beslissing, houdt niet in dat de 
provinciale raad zelf niet onpartijdig zou 
kunnen beslissen. 

15 januari 1993 48 

2. - Beginsel van de onafhankelijk
heid en de onpartijdigheid van de rech
ter - Tuchtzaken - Beg1ip. 

Het algemeen rechtsbeginsel van onaf
hankelijkheid en de onpartijdigheid van 
de rechter dat op alle rechtscolleges en 
met name op de provinciale raden van 
de Orde van Geneesheren van toepas
sing is, wordt miskend wanneer de be
slissing merle wordt gewezen door een 
rechter van wie terecht kan worden ge
vreesd dat hij niet de waarborgen van 
onpartijdigheid biedt waarop de justi
tiabele recht heeft; zulks is het geval, 
wanneer een of meer leden die hebben 
deelgenomen aan de beslissing van een 
provinciale raad, waarbij aan een ge
neesheer een tuchtsanctie is opgelegd, 
v66r de beslissing om die geneesheer 
voor de raad te doen verschijnen, de 
zaak mede hebben onderzocht; een mis
kenning van dat beginsel kan echter niet 
worden afgeleid uit de omstandigheid 
dat leden van een provinciale raad die 
mede de beslissing hebben gewezen 
waarbij tegen een geneesheer een tucht
s<:nlctie is uitgesproken, hebben deelge~ 
nomen aan de beslissing alvqr_ens recht 

te doen om die geneesheer voor die raad 
te doen verschijnen. 

4 februari 1993 143 

3. - Beginsel van de onafhankelijk
heid en de onpartijdigheid van de rech
ter - TuchtzaJcen - Begrip. 

De omstandigheid dat geneesheren die 
zouden hebben deelgenomen aan het 
voorbereidend onderzoek, zitting hebben 
gehad bij de berechting van de zaak 
maar zonder deel te nemen aan de stem
ming, kan bij de eiser geen gewettigde 
twijfel doen ontstaan over de geschikt
heid van de provinciale raad van de Or~ 
de van Geneesheren om zijn zaak onpar
tijdig te berechten. 

4 februari 1993 143 

4. - Beginsel van de onafhankelijk
heid en de onpart~jdigheid van de rech
ter - Tuchtvervolgingen ten laste van 
een magistraat van het O.M. - Tucht~ 
voi·dering van de procureur-generaal bij 
het hof van beroep - Optreden niet 
strijdig met de artt. 417 e.v. Ger. W -
Geen miskenning van vorenbedoeld be
ginsel. 

Uit de enkele omstandigheid dat de 
procureur-generaal bij het hof van be
roep, overeenkomstig de artt. 417 e.v. 
Ger.W., bij gerechtsbrief een onder hem 
staande magistraat van het O.M. heeft 
verzocht om voor hem te verschijnen 
i.v.m. het verwijt dat hij door zijn optre~ 
den zijn ambtsplichten heeft verzuim.d 
en oak afbreuk heeft gedaan aan de 
waardigheid van zijn ambt, nadat de pro
cureur-generaal kennis had gekregen 
van de uitslag van het onderzoek waar
mee hij een van zijn advocaten·generaal 
had belast, valt niet af te leiden dat de 
procureur-generaal niet met de nodige 
onpartijdigheid en zonder enig vooroor· 
deel uitspraak zou doen over de tucht
vervolging. 

4 maar! 1993 250 

5. - Beginsel van de gelijkheid der 
wapens - Burgerlijke zaken - Advies 
van het O.M. - Kennis van dat advies 
- Verzoek tot heropening van de deb(lt
ten - Weigeling van de rechter. 

Schending van art. 6.1 E.V.R.M., van 
het algemeen rechtsbeginsel van de ge
lijkheid der wapens of van het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdedi
ging valt niet af te leiden uit de enkele 
omstandigheden dat, enerzijds, de eiser 
de inhoud van het door het O.M. in bur
gerlijke zaken uitgebrachte advies niet 
kon kennen v66r de voorlegging ervan in 
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openbare terechtzitting, en dat, ander
zijds, de eiser daarop niet heeft kunnen 
antwoorden, nu de rechter het verzoek 
tot heropening van de debatten van die 
partij naar recht had afgewezen. 

22 maar! 1993 316 

6. - Rechtsbeginsel van de autonomie 
der procespartijen - Dwangsom - Be
drag. 

Het algemeen rechtsbeginsel van de 
autonomie der procespartijen wordt door 
een rechter niet miskend wanneer deze 
een veroordeling uitspreekt tot betaling 
van een hogere dwangsom dan het door 
de partij gevraagde bedrag. 

22 april 1993 388 

7. - Verbod om over niet gevorderde 
zaken uitspraak te doen - Dwangsom 
- Bedrag. 

Het algemeen rechtsbeginsel dat de 
rechter verbiedt om uitspraak te doen 
over niet gevorderde zaken wordt door 
een rechter niet miskend wanneer deze 
een veroordeling uitspreekt tot betaling 
van een hogere dwangsom dan het door 
de partij gevraagde bedrag. 

22 april 1993 388 

8. - Strafzaken - Verdachte in ge
rechteil)'k onderzoek - Verhoor als ge
tuige onder ede - Instantie vreemd aan 
de Rechterlijke Macht. 

Geen algemeen beginsel van het straf
recht verzet zich tegen het onder ede ho
ren van een getuige door een instantie 
vreemd aan de Rechterlijke Macht en 
buiten het kader van een strafvervol
ging, zelfs indien de gehoorde reeds ver
dachte was in een lopend gerechtelijk 
onderzoek over dezelfde feiten. 

6 mei 1993 455 

9. - Continui'teit van de openbare 
dienst - Oogmerk - Grenzen. 

Het algemeen rechtsbeginsel van de 
continulteit van de openbare dienst, val
gens hetwelk, in de regel, de zaken van 
een openbare persoon niet vatbaar zijn 
voor maatregelen van gedwongen tenuit
voerlegging, bedoelt alleen het blijvend 
karakter van de openbare instellingen en 
van hun werking te verzekeren; het bete
kent niet noodzakelijk dat de rechter 
geen enkel injuctierecht jegens de admi
nistratie heeft. 

30 september 1993 778 

10. - Continui'teit van de openbare 
dienst - Tekeningen en modellen - Na
maak - Deskundigenonderzoek - Be-

schrijving - Aanstelling van een be
waarder - Bewarend beslag - Wette
lijkheid - Criteria. 

Het algemeen rechtsbeginsel van de 
continu'iteit van de openbare dienst belet 
niet dat een rechter, wanneer de rechten 
van een octrooihouder in het gedrang 
zijn, toestaat dat een deskundige, over
eenkomstig de modaliteiten van art. 1481 
Ger.W., bepaalde voorwerpen of docu
menten beschrijft die in handen van een 
openbaar persoon zijn; het voorlopig 
houden van een voorwerp of een docu
ment door een deskundige om het te be
schrijven, miskent dat beginsel aileen in 
zoverre daardoor de continu'iteit van de 
openbare dienst werkelijk in het geM 
drang komt. 

30 september 1993 778 

11. - Subjectief recht NietMonmid-
dellijke uitoefening - Gevolg. 

Een partij verliest haar recht op uit
voering van de overeenkomst niet door 
stil te zitten, maar heeft de mogelijkheid 
het haar door de overeenkomst verleen
de recht niet onmiddellijk uit te oefenen. 
(Art. 1134 B.W.) 

1 oktober 1993 787 

12. - Strafzaken - Persoonlijk karak
ter van de straiten. 

Geen enkele wettelijke bepaling ver
biedt de rechter om, bij de veroordeling 
van een beklaagde wegens een verkeers
overtreding, zijn overtuiging, benevens 
op de tijdens het onderzoek ter zitting 
verzamelde gegevens, ook te gronden op 
een geheel van vermoedens, waaronder 
de niet betwiste identiteit van de houder 
van de nummerplaat van het betrokken 
voertuig en diens omstandig stilzwij gen 
tijdens het opsporingsonderzoek. 

13 oktober 1993 837 

13. - Recht op de onpartijdigheid van 
de rechter - Belastingzaken - Aanslag 
- Beslissing van de directeur der belasM 
tingen - Behandeling van het bezwaar
schrift door een gedelegeerd ambtenaar. 

Het algemene rechtsbeginsel volgens 
hetwelk de rechter onpartijdig moet zijn, 
is van toepassing op de directeur der be
lastingen of op de door hem gedelegeer
de ambtenaar, wanneer hij uitspraak 
doet over de bezwaarschriften van een 
belastingplichte, doch staat er niet aan 
in de weg dat een ambtenaar, die een 
bezwaarschrift heeft behandeld, daar
over oak uitspraak doet, wanneer hij 
daartoe wordt gedelegeerd. (Artt. 275, 
276 W.I.B. 1962). 

18 november 1993 961 
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14. - Beginsel van evenredigheid van 
de straf - Tuchtzaken. 

Een algemeen rechtsbeginsel van 
evenredigheid van de straf bestaat niet 
in tuchtzaken. 

19 november 1993 968 

15. - Beginsel van de onafhankelifk
heid en de onpartifdigheid van de rech
ter - Tuchtzaak - Begrip. 

De enkele omstandigheid dat aan de 
beslissing alvorens recht te doen om een 
geneesheer voor de provinciale raad van 
de Orde van Geneesheren te doen ver
schijnen, werd deelgenomen door de !e
den van die raad die mede de beslissing 
hebben gewezen waarbij tegen die ge
neesheer een tuchtsanctie werd uitge
sproken, kan geen gewettigde twijfel 
doen rijzen nopens de onafhankelijkheid 
en de onpartijdigheid van die personen. 

26 november 1993 994 

16. - Beginsel van de onafhankelifk
heid en de onpartifdigheid van de rech
ter - Tuchtzaak - Begrip. 

De aanwezigheid van een lid van de 
nationale raad van de Orde van Genees
heren, met raadgevende stem of om het 
advies van de nationale raad uit te bren
gen, doet geen vermenging van functies 
ontstaan waardoor de onpartijdigheid of 
de onafhankelijkheid van de organen die 
de tuchtrechtspraak uitoefenen, in het 
gedrang komt. 

26 november 1993 994 

17. - Rechtsspreuk. 
De rechtsspreuk res perit debitori is 

geen algemeen rechtsbeginsel. 
10 december 1993 1051 

18. - Beginsel van onafhankelifkheid 
en onpartifdigheid van de rechter -
Tuchtzaak - Provinciale raad van de 
Orde van Geneesheren - Samenstelling. 

De beslissing van de provinciale raad 
van de Orde van Geneesheren om een 
geneesheer voor zijn gerecht te doen ver
schijnen, is niet van dien aard dat zij ge
wettigde twijfel kan doen ontstaan om
trent de onpartijdigheid en de onafhan
kelijkheid van de !eden van de provin
ciale raad. 

24 december 1993 1117 

19. - Beginsel van onafhankelifkheid 
en onparti.fdigheid van de rechter - Or
de van Geneesheren - Provinciale raad 
- Tuchtzaak - Magistraat-assessor -
Wraking. 

Niet ontvankelijk is de wraking van de 
magistraat-assessor van de provinciale 

raad van de Orde van Geneesheren, daar 
deze slechts een raadgevende stem heeft 
en niet beslist. 

24 december 1993 1117 

RECHT VAN VERDEDIGING 
ALGEMEEN 

BURGERLIJKE ZAKEN 

STRAFZAKEN 

BELASTINGZAKEN 

TUCHTZAKEN 

VERKIEZINGSZAKEN 

DIENSTPLICHTZAKEN 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 

BURGERLIJKE ZAKEN 
1. - Burgerlifke zaken - Beslissing 

Grondslag - Lastgeving waarop de 
partifen zich niet hebben beroepen -
Miskenning van het recht van verdedi
ging - Vereisten. 

Het recht van verdediging wordt mis
kend door het arrest dat zijn beslissing 
doet steunen op het bestaan van een 
lastgeving waarop geen enkele partij 
zich heeft beroepen, als het hof van be
roep die partijen niet de gelegenheid 
heeft gegeven hun middelen desaangaan
de te doen gelden. 

8 maart 1993 265 

2. - Burgerh)ke zaken - Werkloos
heid - Recht op werkloosheidsuitkering 
- Gewestelifk inspecteur - Beslissing 

Oproeping en verhoor van de werklo
ze - Ten laste gelegde feiten - Bijko
mende inlichtingen - Schriftelifk ver
weer. 

De werkloze kan bij de gewestelijk in
specteur voor de werkloosheid schrifte
lijk verweer voeren over de bijkomende 
inlichtingen waarvan hij kennis heeft ge
kregen en die betrekking hebben op de 
hem ten laste gelegde feiten. (Art. 174 
eerste en vierde lid, 9°, Werkloosheidsbe~ 
sluit.) 

22 maart 1993 308 

3. - Burgerlijke zaken - Werkloos
heid - Recht op werkloosheidsuitkering 
- Gewestelifk inspecteur - Beslissing 

Oproeping en verhoor van de werklo
ze - Ten laste gelegde feiten - Bilka
mende inlichtingen - Mondeling ver
weer. 
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Alvorens zijn beslissing te nemen, 
waarbij het recht op werkloosheidsuitke
ring wordt ontzegd of beperkt, behoeft 
de gewestelijk inspecteur de werkloze 
niet op te roepen om mondeling verweer 
te voeren over de bijkomende inlichtin
gen die aileen betrekking hebben de 
hem telastgelegde feiten en waarover de 
betrokkene reeds regelmatig is gehoord. 
(Art. 174, eerste en vierde lid, go, Werk
loosheidsbesluit.) 

22 maart 1993 308 

4. - Burgerlijk zaken - Advies van 
het O.M - !~ennis van dat advies -
Verzoek tot heropening van de debatten 
- Weigering van de rechter. 

Schending van art. 6.1 E.V.R.M., van 
het algemeen rechtsbeginsel van de ge
lijkheid der wapens of van het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdedi
ging valt niet af te leiden uit de enkele 
omstandigheden dat, enerzijds, de eiser 
de inhoud van het door het O.M . .i.n bur·· 
gerli,ike zaken uitgebrachte advies niet 
kon kennen v66r de voorlegging ervan in 
openbare terechtzitting, en dat, ander
zijds, de eiser daarop niet heeft kunnen 
antvvoorden, nu de rechter het verzoek 
tot heropening van de debatten van die 
partij naar recht had afgewezen. 

22 maart 1993 316 

5. - Burgel'li;'ke zaken Dwangso.m 
- Bedrag - Heropening van het deba.t. 

W anneer een rechter, zonder herope
ning van het debat te bevelen, een ver
oordeling uitspreekt tot betaling van een 
hogere dwangsom dan het door de partij 
gevraagde bedrag, schendt hij het recht 
van verdediging niet, als de wederpartij 
zich over het beginsel van de dwangsom 
heeft kunnen verdedigen. 

22 april 1993 388 

STRAFZAKEN 
6. - Strafzaken - Gegevens in Neder

land verkregen door het afluisteren van 
telefoongesprekken. 

Het aanwenden door de Belgische 
rechter van bewijskrachtige gegevens 
die overeenkomstig de Nederlandse wet
geving en art. 8.2 E.V.R.M. in Nederland 
zijn verkregen door het afluisteren van 
telefoongesprekken, is niet strijdig met 
de eerbiediging van het recht van verde
diging of met het recht op een eerli.jke 
behandeling van zijn zaak als voorge
schreven bij art. 6.1 E.V.R.M. 

26 januari 1993 108 

7. - Strafzaken - Geen verhoor van 
de verdachte door de onderzoeksrechter. 

Schending van het recht van verdedi
ging of van art. 6.1 E.V.R.M. valt niet af 
te leiden uit bet enkele feit dat de ver
dachte nooit door de onderzoeksrechter 
is verhoord. 

3 februari 1993 142 

8. - Strafzaken - Schending - Be
grip. 

Een uitnodiging om ondervraagd te 
worden over een strafbaar feit of om vrij 
te preciseren hoe men zijn tijd heeft 
doorgebracht kan niet worden be
schouwd als een aantasting van het ver
moeden van onschuld of als een beschul
diging die ernstige gevolgen heeft voor 
de toestand van een persoon en die hem 
ertoe zou nopen het nodige te doen om 
zijn verdediging voor te bereiden. (Art. 
6.2 E.V.R.M.) 

31 maart 1993 343 

9. - Strafzaken - Miskenning - Ver
dachte - Verhoor onder ede - Toevoe
ging aan het strafdossier - Ve1•der on
derzoek. 

Het, met het oog op verder onderzoek 
hierover, aan het strafonderzoek toevoe
gen van een voor een parlementaire on
derzoekscommissie afgedwongen en on
der ede afgelegde verklaring van de 
verdachte, kan diens recht van ve.rdedi
ging onherstelbaar miskennen. 

6 mei 1993 455 

10. - Strafzaken - Miskenning -
.Eerlijk proces. 

In geval tijdens het vooronderzoek het 
recht van verdediging werd miskend op 
een wijze die niet verenigbaar is met de 
wettelijke bepalingen inzake het vooron
derzoek, vermag de rechter te oordelen, 
oak zonder dat de beklaagde over de on
regelmatig ingezamelde gegevens tegen~ 
spraak heeft gevoerd, dat door die mis
kenning een eerlijk proces onmogelijk is. 
(Artt. 6.1 E.V.R.!Vl. en 14.1 l.V.B.P.R.) 

6 mei 1993 455 

11. - Stl'afzaken - Niet toegevoegde 
stukken. 

Uit de omstandigheid dat bepaalde 
stukken, waarvan het bestaan bekend is 
en waarvan - enkel naar eisers bewe
ring - het verband met reeds in het 
dossier liggende stukken vaststuat, nict 
aan bet tegensprekelijk debat werden 
onderworpen, valt geen miskenning van 
het recht van verdediging of van het 
recht op een eerlijke behandeling in de 
zin van 6.1 E.V.R.M. af te leiden zolang 
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de vermelde stukken geen deel uitmaken 
van bet strafdossier en niet door de 
rechters werden aangewend bij het vor
men van hun oordeel. 

29 juni 1993 644 

12. - Strafzaken - Bewijsvoering -
Verhandelen van dieren waaraan hor
monale of anti-hormonale stoffen wa1·en 
toegediend - Vaststelling der overtre
ding - Proces-verbaal. 

Nu vervolging van een veroordeling 
wegens overtreding van de wet van 15 
juli 1985 betreffende het gebruik bij die
ren van stoffen met hormonale of met 
anti-hormonale werking geen vaststel
ling bij proces-verbaal van een door de 
Koning aangewezen ambtenaar vereist, 
wordt het recht van verdediging niet ge
schonden wanneer de strafbare feiten 
worden bewezen door andere regelmatig 
verkregen en overgelegde gegevens. 

5 oktober 1993 802 

13. - Strafzaken - Deelneming aan 
een misdrijf - Vervolging wegens deel
neming door rechtstreekse medewerking 
of het verlenen van noodzakelijke hulp 
- Veroordeling wegens rechtstreekse 
uitlokking - Wij'ziging van kwalificatie. 

Wanneer een persoon wordt vervolgd 
wegens deelneming aan een in het Straf
wetboek omschreven misdaad of wanbe
drijf volgens een van de bij bet tweede 
of derde lid van art. 66 van hetzelfde 
wetboek bepaalde wijzen, mag de rech
ter hem niet veroordelen wegens recht
streekse uitlokking van die misdaad of 
dat wanbedrijf indien de beklaagde van 
de wijziging van de kwalificatie niet 
werd verwittigd en hij zich ten aanzien 
van de nieuwe kwalificatie niet heeft 
verdedigd. (Art. 66, vierde lid, Sw.) 

26 oktober 1993 889 

BELASTINGZAKEN 

TUCHTZAKEN 
14. - Tuchtzaken - Recht op de 

hoogte te worden gebracht van het ten 
laste gelegde - Begrip. 

Het recht van verdediging vereist 
weliswaar dat een voor een tuchtcollege 
gedaagd persoon voldoende ingelicht 
wordt over hetgeen hem ten laste wordt 
gelegd, maar dit kan gebeuren door de 
stukken van het dossier waarvan hij 
kennis kan nemen. 

24 december 1993 1115 

VERKIEZINGSZAKEN 

DIENSTPLICHTZAKEN 

ALLERLEI 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN 

ALGEMEEN 

GEEN CONCLUSIE 

Algemeen. 
Burgerlijke zaken (handelszaken en so

ciale zaken inbegrepen). 
Strafzaken (geestrijke dranken en dou-

ane en accijnzen inbegrepen). 
Belastingzaken. 
Tuchtzaken. 
Verkiezingszaken. 
Dienstplichtzaken. 
Aller lei. 

OP CONCLUS1E 
Algemeen. 
Burgerlijke zaken (handelszaken en so

ciale zaken inbegrepen). 
Strafzaken (geestrijke dranken en dou-

ane en accijnzen inbegrepen). 
Belastingzaken. 
Tuchtzaken. 
Verkiezingszaken. 
Dienstplichtzaken. 
Aller lei. 

ALLER LEI 

ALGEMEEN 

1. -- Algemeen - Burgerlijke zaken 
- Verschijnende partij - Verzoek tot 
heropening van de debatten - Afwijzing 
- Motivering. 

Regelmatig met redenen omkleed is de 
afwijzing van een verzoek van een ver
schijnende partij tot heropening van de 
debatten, wanneer de rechter erop wijst 
dat de door die partij aangevoerde om
standigheid geen nieuw feit van overwe
gend belang is; hij behoeft bovendien 
niet te antwoorden op de middelen tot 
staving van dat verzoek, nu daarin enkel 
het nieuw stuk of feit nauwkeurig moet 
worden aangegeven zonder nadere toe~ 
lichting. (Art. 97 Gw.; art. 773 Ger.W.) 

22 maart 1993 316 

2. - Algemeen - Strafzaken - Rede
nen - Dictum - Tegenstrijdigheid. 

Tegenstrijdig is de op de strafvorde
ring gewezen beslissing die, enerzijds, de 
beklaagde veroordeelt tot een hogere 
straf dan het wettelijk minimum en die, 
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anderzijds, die strafmaat grondt op de 
overweging dat het wettelijke minimum 
een passende straf is voor de door de be~ 
klaagde gepleegde feiten. (Art. 97 Gw.) 

5 mei 1993 436 

3. - Algemeen - Tegenstrijdigheid -
Begrip - Eerdel' al'rest - Later arl'est. 

De omstandigheid dat een later arrest 
strijdig is met een eerder arrest brengt 
niet mee dat het eerdere arrest een te~ 
genstrijdigheid bevat; dezelfde omstan~ 
digheid brengt ook niet mee dat het late~ 
re arrest door een motiveringsgebrek in 
de zin van art. 97 Gw. is aangetast. (Art. 
97 Gw.) 

21 juni 1993 612 

4. - Algemeen - Stmfzaken - Straf 
- Hof van assisen - Motivel'ing. 

De bijzondere motiveringsplicht be~ 
paald bij art. 195 Sv. is niet van toepas~ 
sing op. de rechtspleging voor het hof 
van ass1sen. 

19 juli 1993 652 

5. - Algemeen - Begrip en aard van 
een reden - Burgel'lijke zaken - Te~ 
genstl'ijdigheid in de redenen - Begrip. 

De aangevocrde tegenstrijdigheid in 
de redenen waarvan het onderzoek on~ 
derstelt dat het Hof wetsbepalingen uit~ 
legt waarvan de bestreden beslissing toe~ 
passing maakt, staat niet gelijk met een 
gebrek aan redenen en houdt dus geen 
verband met het vormvoorschrift van 
art. 97 Gw. 

9 december 1993 1038 

GEEN CONCLUSIE 
BURGERL!JKE ZAKEN (HANDELSZAKEN 

EN SOCIALE ZAKEN INBEGRE-
PEN). 

6. - Geen conclusie - Burgerlijke za~ 
ken - Wettelijke bepalingen - Toepas
sing - Opgave door de I'echter. 

Bij gebrek aan conclusie dienaangaan
de is, in burgerlijke zaken, de rechter in 
de regel niet verplicht om de wettelijke 
bepalingen waarvan hij toepassing 
maakt, op te geven. (Art. 97 Gw.) 

22 maart 1993 304 

STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN 
DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). 

7. - Geen conclusie - Strafzaken -
Vez·oordeling - Vaststelling van de be
standdelen van het misdrijf. 

Niet regelmatig met redenen omkleed 
is de beslissing waarbij de beklaagde 
wordt veroordeeld wegens een misdrijf, 

zonder dat daarbij het bestaan van alle 
bestanddelen van dat misdrijf wordt 
vastgesteld. (Art. 97 Gw.) 

6 januari 1993 14 

8. - Gee~"l conclusie - Strafzaken -
Straivoi·dering - Straf - Rechtvaardi~ 
ging van de keuze van de straf en van 
de strafmaat. 

De rechter moet weliswaar krachtens 
art. 195 Sv. de redenen vermelden waar
om hij dergelijke straf of dergelijke 
maatregel uitspreekt en hij moet welis
waar de strafmaat voor elke uitgespro
ken straf of maatregel rechtvaardigen, 
maar hij is niet verplicht dat te doen in 
een afzonderlijke motivering, wanneer 
de door hem aangegeven redenen zowel 
de keuze van de uitgesproken straf of 
straffen als de strafmaat voor elk ervan 
rechtvaardigen. 

13 januari 1993 39 

Strafzaken -
Toepasselifke 

9. - Geen conclusie 
Vereiste vez·meldingen 
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. 

16 februari 1993 195 

10. - Geen conclusie - Strafzaken -
Veroordeling - Vereiste vermeldingen. 

Om naar recht met redenen te zijn 
omkleed, moet de op de strafvordering 
gewezen veroordelende beslissing opgave 
doen van de wetsbepalingen waarbij een 
straf wordt bepaald alsook van de wets
bepalingen waarbij de bestanddelen van 
het misdrijf worden vastgesteld, 

10 maar! 1993 274 

11. - Geen conclusie - Strafzaken -
Strijdigheid tussen redenen en beschik
kend gedeelte. 

Niet regelmatig met redenen omkleed 
is het vonnis dat tegenstrijdigheid in
houdt tussen de redengeving en het be
schikkend gedeelte. 

23 maar! 1993 324 

12, - Geen conclusie - Strafzaken -
Wapens - Verboden wapen - Dragen 
van een wapen - Veroordeling. 

Niet regelmatig met redenen omkleed 
is de beslissing waarbij een beklaagde 
veroordeeld wordt wegens het dragen 
van een verboden wapen, wanneer de 
rechter aileen maar vaststelt dat de be
klaagde toegaf een « mesje van het type 
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Opinel » bij zich te hebben gehad, zon~ 
der te preciseren waarin dat mes be~ 
stand en waarom het onder de opsom
ming van de wet viel. (Artt. 3 en 4 
Wapenwet; art. 97 Gw.) 

31 maar! 1993 346 

13. - Geen conclusies Strafzaken 
- Strafvordering en burgerlijke rechts
vordering - Tegenstrijdigheid tussen de 
beslissing op de strafvordering en de be
slissing op de burgerlijke rechtsvorde
ring - Begrip. 

Niet tegenstrijdig is de beslissing die 
enerzijds, op de strafvordering, de be
klaagde schuldig verklaart aan opzette
lijke slagen of verwondingen die een 
ziekte of een tijdelijke ongeschiktheid 
tot het verrichten van persoonlijke ar
beid ten gevolge hebben gehad, en an
derzijds, op de burgerlijke rechtsvorde
ring, vaststelt dat de slagen bij het 
slachtoffer een blijvende invaliditeit heb
ben teweeggebracht. 

18 mei 1993 507 

14. - Geen conclusie - Strafzaken -
Straf - Art. 195, tweede lid, Sv. - Keu
ze - Afzonderlifke 111otivering. 

Art. 195, tweede lid, Sv. schrijft voor 
dat de rechter de redenen moet vermel
den waarom hij dergelijke straf of derge
lijke maatregel uitspreekt, en de straf
maat voor elke uitgesproken straf of 
maatregel moet rechtvaardigen; de rech
ter is niet verplicht dit te doen in een af
zonderlijke motivering wanneer de door 
hem aangegeven redenen zowel de keuze 
van de uitgesproken straffen als de straf
maat voor elk ervan betreffen. (Art. 195, 
tweede lid, Sv.) 

7 september 1993 672 

15. - Geen conclusie - Strafzaken -
Straf - Redenen. 

Ter zake van de strafvordering die tot 
de bevoegdheid van de politierechtbank 
behoort, is de bijzondere motiveringsver
plichting i.v.m. de keuze en de duur van 
de straf, in beide instanties beperkt tot 
de beslissing waarbij verval wordt uitge~ 
sproken van het recht een voertuig of 
een luchtschip te besturen of een rijdier 
te geleiden. (Artt. 163 en 195 Sv.) 

21 september 1993 730 

16. - Geen conclusie - Strafzaken -
Straf - Verval van het recht tot sturen 
- Motivering. 

De appelrechters komen hun verplich
ting om de redenen te vermelden waar
om zij voor een vluchtmisdrijf een ver~ 
vallenverklaring van het recht tot sturen 

uitspreken en waarom zij die strafmaat 
toepassen niet na, wanneer zij, zonder 
de overwegingen van het beroepen von
nis over te nemen, enkel erop wijzen 
« dat de door de eerste rechter opgelegde 
straf een wettige en passende straf is 
voor het misdrijf ». (Art. 195, tweede en 
derde lid, Sv.) 

13 oktober 1993 832 

17. - Geen conclusie - Strafzaken -
Bepaling van de strafmaat - Verval van 
het recht tot sturen - Redenen. 

De appelrechters die, na te hebben 
vastgesteld dat de eerste rechter een te 
strenge straftoemeting heeft gedaan voor 
een telastlegging waarvoor hij op grand 
van de ernst van de feiten ook een ver
val van het recht tot sturen heeft uitge
sproken, die vervallenverklaring zonder 
meer verminderen, voldoen niet aan de 
bijzondere motiveringsplicht uit artt. 163, 
tweede lid, en 195, derde lid, Sv., nu de 
door de eerste rechter voor de vervallen
verklaring ingeroepen ernst van de fei
ten door de vaststelling van te strenge 
straftoemeting is aangetast. 

19 oktober 1993 853 

18. -- Geen conclusie - Strafzaken 
Straf -- Gevangenisstraf - Keuze -
Stra.fmaat - Motivering. 

De rechter die, voor een misdrijf waar
op een gevangenisstraf en een geldboete 
staan of een van die straffen alleen, het 
wettelijke minimum van de gevangenis
straf uitspreekt, is niet verplicht de straf
maat te rechtvaardigen; daarentegen is 
hij wel verpiicht nauwkeurig de redenen 
te vermelden waarom hij die straf heeft 
uitgesproken, aangezien hij evengoed 
slechts een geldboete had kunnen opleg
gen. (Art. 195, tweede lid, Sv.; art. 207 
Rechtspleging bij de Landmacht; artt. 2 
en 3 wet van 27 april Hl87 .) 

1 december 1993 1011 

19. - Geen conclusie - Strafzaken -
Straf- Art. 195, tweede lid, Sv. 

Art. 195, tweede, Sv. schrijft voor dat 
de rechter de redenen moet vermelden 
waarom hij dergelijke straf of dergelijke 
maatregel uitspreekt en de strafmaat 
voor elke uitgesproken straf of maatre
gel moet rechtvaardigen; de rechter is 
niet verplicht dit te doen in een afzon
derlijke motivering wanneer de door 
hem aangegeven redenen zowel de keuze 
van de uitgesproken straf of straffen als 
de strafmaat voor elk ervan betreffen. 

21 december 1993 1089 



BELASTINGZAKEN. 

TUCHTZAKEN. 

20. - Geen conclusie - Tuchtzaken -
Advocaat - Tuchtraad van beroep -
Beslissing - Motivering. 

De tuchtraad van beroep van de Orde 
van Advocaten, die de tuchtstraf ten las
te van een advocaat, wegens uitoefening 
van een met zijn beroep onverenigbare 
werkzaamheid, in casu handel drijven, 
motiveert door de feiten te beschrijven 
en bovendien erop te wijzen dat de te
lastleggingen zijn bewezen, behoeft, bij 
ontstentenis van conclusie, niet uitdruk
kelijk vast te stellen dat de eiser in ei
gen naam of voor eigen rekening daden 
van koophandel heeft gesteld, noch dat 
zijn werkzaamheid bezoldigd was. 

14 januari 1992 43 

21. - Geen conclusie - Tuchtzaken -
Orde van Geneesheren - Raad van be
roep - Buitenvervolgingstelling. 

De raad van beroep van de Orde van 
Geneesheren die, op het enkele beroep 
van de vervolgde geneesheer, de beslis
sing van de provinciale raad van de Orde 
wijzigt en bij een feitelijke beoordeling 
van de gegevens van de zaak beslist dat 
de in de telastleggingen aangegeven fei
ten niet bewezen zijn gebleven, behoeft 
de gegevens van het onderzoek van de 
zaak en die van het medisch dossier 
waarop hij zijn beslissing, steunt, niet 
aan te wijzen. 

14 januari 1993 46 

22. - Geen conclusie - Tuchtzaken -
Orde van Apothekers - Beslissing van 
de raad der Orde - Vermelding van de 
elementen voor de toepassing van de 
wet. 

De raad van beroep van de Orde van 
Apothekers die de tuchtsanctie ten laste 
van een apotheker wegens het niet nale
ven van een regelmatig opgestelde 
wachtrol motiveert door vast te stellen 
dat de miskenning door eiser van de 
door de representatieve beroepsvereni
ging getroffen regeling ontegenzeglijk de 
toepassing ervan bemoeilijkt en een te
kortkoming uitmaakt aan de verplichtin
gen door de confraterniteit en de deonto
logie opgelegd, behoeft bij ontstentenis 
van een daartoe strekkende conclusie, 
niet uitdrukkelijk te vermelden waarin 
eisers gedrag de getroffen regeling moei
lijk maakte. (Art. 97 Gw.) 

29 oktober 1993 906 
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VERKIEZINGSZAKEN. 

DIENSTPLICHTZAKEN. 

23. - Geen conclusie - Dienstplicht
zaken - Herkeuringsraad - Verschij
ning na inobservatiestelling - Deskundi
genveTslag - Betwisting - Redenen. 

Wanneer een door de herkeuringsraad 
in observatie gestelde dienstplichtige, na 
neerlegging van het deskundigenverslag, 
voor die raad verschijnt, en geen conclu
sie heeft genomen waarin hij dat verslag 
betwist, is de beslissing van de herkeu
ringsraad tot verwerping van de aan
vraag regelmatig met redenen omkleed 
als daarin wordt gezegd dat de dienst
plichtige niet lijdt aan de vermelde aan
doeningen. (Art. 48 Dienstplichtwet.) 

28 juni 1993 642 

ALLERLEI. 

24. - Geen conclusie - Allerlei -
Jeugdbescherming - Jeugdrechter -
Maatregel in het belang van de minder
jarige - Motivering. 

De jeugdrechter die met toepassing 
van art. 36, 2°, Jeugdbeschermingswet 
een van de maatregelen neemt bepaald 
in de artt. 37, 50 of 52 van die wet, is ver
plicht in feite te oordelen naar het be
lang van de minderjarige, maar is niet 
verplicht bij zijn uitspraak formeel te 
zeggen dat hij dit doet. 

9 november 1993 937 

OP CONCLUSIE 
ALGEMEEN. 

BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN 
EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). 

25. - Op conclusie - BuTgerlijke za
ken - Verzoek tot heropening der de
batten tijdens het geding - Afwijzing 
zonder opgave van reden - Regelmatig
heid. 

Het door een partij in de loop van het 
geding gedane verzoek om de debatten 
te heropenen ingeval de rechter zou me
nen dat het tot dan toe geleverde bewijs 
ontoereikend is, is geen punt van de vor
dering in de zin van art. 1138, 3°, Ger.W., 
zodat de rechter dat verzoek kan afwij
zen door het geding voort te zetten en 
uitspraak te doen over de vordering, zon
der die afwijzing met redenen te omkle
den. 

21 mei 1993 519 
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STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN 
DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). 

26. - Op conclusie - Strafzaken -
Strafvordering - In hager beroep -
Verwijzing naar het beroepen vonnis -
Onderzoek ter zitting - Terechtzitting 
van de eerste rechter - Wettigheid -
Vereiste. 

Niet regelmatig met redenen ornkleed 
is de beslissing van de appelrechters 
waarbij het aan de beklaagde verweten 
misdrijf bewezen wordt verklaard op 
grand dat « de eerste rechter de feiten 
van de zaak degelijk heeft beoordeeld en 
hij om oordeelkundige en door de recht
bank overgenomen gronden van de wet 
een juiste toepassing heeft gemaakt », 
terwijl de eerste rechter zich uitsluitend 
had gebaseerd op een onderzoek, ter zit
ting, waarvan de inhoud niet kan wor
den nagegaan aan de hand van de pro
cesstukken. (Art. 97 Gw.) 

10 februari 1993 175 

27. - Op conclusie - Strafzaken -
Eenvoudige bankbreuk - Facultatieve 
oorzaken van bankbreuk - Rechter die 
gebruik maakt van zijn beoordelings~ 
recht - Desbetreffende conclusie - Mo
tivering. 

Alhoewel de rechter die, gebruik ma
kend van het hem door de wet verleende 
beoordelingsrecht, oordeelt over de 
schuldigverklaring van een beklaagde 
wegens eenvoudige bankbreuk. in de re
gel niet verplicht is zijn beslissing spe
ciaal te motiveren, dient hij echter wel 
te antwoorden op de conclusies die de 
partijen desaangaande voor hem hebben 
genomen. 

6 april 1993 361 

28. - Op conclusie Strafzaken -
Aanvraag om uitstel - Verwerping. 

De rechter die beslist dat de in het be
streden vonnis uitgesproken straf wettig 
is en aangepast is aan de ernst van de 
feiten alsook aan de persoonlijkheid van 
de beklaagde en diens gerechtelijk verle~ 
den, antwoordt aldus op de conclusie van 
de beklaagde die zich tot staving van 
zijn aanvraag om uitstel beriep op aller~ 
lei omstandigheden betreffende zijn per~ 
soonlijkheid. (Artt. 195 Sv.) 

30 juni 1993 647 

29. - Op conclusie - Strafzaken -
Beroepsconclusies - Verwijzing naar 
conclusies genomen voor eerste rechter 
- Antwoord van de eerste rechter - Af
wezigheid van grieven hiertegen in ho~ 
ger beroep - Antwo01·d van de appel~ 
rechter. 

Wanneer de eerste rechter een in con
clusie voorgedragen verweer beant
woordt en tegen het beroepen vonnis ter 
zake geen nauwkeurig bepaalde grieven 
worden ingebracht, is de appelrechter 
niet meer gehouden dit verweer te be~ 
antwoorden al wordt in appelconclusie 
de eerste conclusie in algemene termen 
hernomen. (Art. 210 Sv.) 

7 december 1993 1028 

30. - Op conclusie - Strafzaken -
Verzoek om opschorting van de uit
spraak - Afwijzing - Oplegging van 
een straf. 

De conclusie waarin de beklaagde de 
redenert aanvoert waarom hem de gunst 
van de opschorting van de uitspraak zou 
moeten worden verleend, wordt bean:t
woord door het arrest dat de rederten 
vermeldt waarom de rechters een E!traf, 
met name een geldboete, opleggen. (Art. 
97 Gw.) 

21 december 1993 1090 

BELASTINGZAKEN. 

TUCHTZAKEN. 

VERKIEZINGSZAKEN. 

DIENSTPLICHTZAKEN. 

ALLERLEI. 

ALLERLEI 
31. - Allerlei - Strafzaken - Straf

vordering - Burgerlijke rechtsvordering 
- Opzettelijk toebrengen van slagen en 
verwondingen - Veroordeling - Des
kundigenonderzoek - Tegenstrijdigheid 
- Begrip. 

Door tegenstrijdigheid aangetast is de 
beslissing die, enerzijds, op de strafvor
dering, de beklaagde op grand van de 
artt. 392, 398, 399 Sw. veroordeelt wegens 
opzettelijk toebrengen van slagen of ver
wondingen « die een ziekte of onge
schiktheid tot het verrichten van arbeid 
ten gevolge hebben », en die1 anderzijds 
op de burgerlijke rechtsvordering, ee~ 
geneesheer-expert aanstelt met een op
dracht die de eventualiteit insluit dat de 
slagen een blijvende ongeschiktheid tot 
het verrichten van persoonlijke arbeid of 
een andere in art. 400 Sw. vermelde om
standigheid ten gevolge hebben gehad. 
(Art. 97 Gw.) 

10 februari 1993 176 

32. - Allerlei - Tegenstrijdigheid -
Be grip. 

Geen met een gebrek aan motivering 
gelijkstaande tegenstrijdigheid in de re
denen is de tegenstrijdigheid tussen re-
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denen waarvan de ene wegens een ver~ 
schrijving een feitelijke onjuistheid in~ 
houdt waaruit geen gevolg wordt getrok~ 
ken en een andere reden de grond vormt 
voor de beslissing. (Art. 97 Gw.) 

7 mei 1993 479 

33. - Allerlei - Logica - Onverenig~ 
baarheid - Gevolg. 

Een met de logica onverenigbare moti
vering Ievert op zichzelf geen schending 
van art. 97 Gw. op. 

7 mei 1993 479 

34. - Allerlei - Strafzaken Straf-
fen - Motivering - Militair Gerechts
hof. 

De bijzondere motiveringsplicht, be~ 
doeld in art. 207 Rechtspleging bij de 
Landmacht, aangevuld door art. 3 van de 
wet van 27 april 1987 in verband met de 
motivering van de straffen, is van toe
passing op de arresten van het Militair 
Gerechtshof. 

1 december 1993 lOll 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 

ALGEMEEN 

BURGERLIJKE ZAKEN 

STRAFZAKEN 
Algemeen. 
Tussen vonnisgerechten. 
Tussen onderzoeksrechters of onder

zoeksgerechten. 
Tussen onderzoeksgerecht en vonnisge

recht. 
Algemeen. 
Aard van het misdrijf. 
Verschillende misdrijven, samenhang. 
Verzachtende omstandigheden. 
Militair. 
Minderjarige. 
Omstandigheden na verwij zing. 
Aller lei. 

Allerlei. 
ALLER LEI 

ALGEMEEN 

BURGERLIJKE ZAKEN 
1. - Burgerlijke zaken - Faillisse

ment - Territoriale bevoegdheid. 
Wanneer het Hof beslist dat er inzake 

faillissement grand is tot regeling van 
rechtsgebied, wijst het de territoriaal be
voegde rechtbank van koophandel aan 
voor dewelke de rechtspleging zal wor
den voortgezet. (Art. 647 Ger.W.) 

26 februari 1993 228 

STRAFZAKEN 
ALGEMEEN, 

2. - Strafzaken - Algemeen - Be
voegdheidsconflict - Voorwaarde. 

Geen reden van bestaan heeft het ver
zoekschrift tot regeling van rechtsgebied 
dat, benevens de voor een correctionele 
rechtbank hangende zaak, geen hof, 
rechtbank of onderzoeksrechter aanwijst 
waarbij hetzelfde misdrijf als dat waar
van die correctionele rechtbank kennis 
neemt, dan wel een daarmee samenhan
gend misdrijf zou aanhangig zijn. (Art. 
526 Sv.) 

5 januari 1993 10 

TUSSEN VONNISGERECHTEN. 

TUSSEN ONDERZOEKSRECHTERS OF ON
DERZOEKSGERECHTEN. 

TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT EN VON
NISGERECHT. 

Algemeen. 

Aard van het misdrijf. 

3. - Strafzaken - Tussen onderzoeks
gerecht en vonnisgerecht - Aard van 
het misdrijf - Drulrpersmisdrijf - On
bevoegdheid van het hoi van beroep -
Verw1j'zing naar de kamer van inbeschul
digingstelling. 

Wanneer de raadkamer een verdachte 
naar de correctionele rechtbank verwijst 
wegens feiten die als wanbedrijven zijn 
aangemerkt en het hof van beroep zich 
in hager beroep niet bevoegd heeft ver
klaard omdat bepaalde van die feiten 
een persmisdrijf zijn en de andere daar
mee samenhangen, en wanneer er geen 
rechtsmiddel openstaat tegen de beschik
king tot verwijzing en tegen het arrest 
van onbevoegdverklaring, dat in kracht 
van gewij sde is gegaan en gegrond lijkt, 
dan vernietigt het Hof, tot regeling van 
het rechtsgebied, de beschikking van de 
raadkamer en verwij st het de zaak naar 
de kamer van inbeschuldigingstelling. 

29 september 1993 777 

Verschillende misdrijven, samenhang. 

Verzachtende omstandigheden. 

Militair. 

4. - Strafzaken - Tussen onderzoeks
gerecht en vonnisgerecht - Militair. 

Wanneer een beschikking van de raad
kamer de beklaagde naar de politierecht~ 
bank heeft verwezen, de correctionele 
rechtbank in hoger beroep de beslissing 
heeft bevestigd waarbij genoemde recht-
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bank zich onbevoegd verklaarde, omdat 
de beklaagde onder het militair gerecht 
viel, er tegen de beschikking van de 
raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel 
kan worden ingesteld, het vonnis van de 
correctionele rechtbank kracht van ge
wijsde heeft verkregen en de onbevoegd
verklaring gegrond lijkt, regelt het Hof 
het rechtsgebied, vernietigt het de be
schikking van de raadkamer en verwij st 
het de zaak naar de krijgsauditeur. 

2 juni 1993 553 

Minderjarige. 

Omstandigheden na verwijzing. 

Allerlei. 

5. - Strafzaken - Tussen onderzoeks
gerecht en vonnisgerecht - Allerlei -
Taal van de rechtspleging - Franse taal 
- Beschikking van de raadkamer -
Verwijzing naar de correctionele recht
bank - Misdaad - CorrectionaliseTing 
- Vonnis - Wijziging van taal - Duit
se taal - Verwijzing naar de Correctio
nele Rechtbank te Eupen - Vonnis van 
die rechtbank - Onbevoegdheid - Ver
nietiging van de beschikking - Verwij
zing - Gerecht waarnaar de zaak wordt 
verwezen. 

W anneer de raadkamer in een in het 
Frans gevoerde rechtspleging verdachten 
naar de correctionele rechtbank verwe
zen heeft, o.m. wegens een misdaad, zon
der verzachtende omstandigheden te 
hebben aangenomen, de correctionele 
rechtbank, op een vordering die ertoe 
strekt de rechtspleging in het Duits te 
doen voortzetten, de zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Eupen verwijst 
en die rechtbank zich onbevoegd ver
klaart, omdat de misdaad niet is gecor
rectionaliseerd, regelt het Hof het rechts
gebied en, na de gebruikelijke toetsingen 
te hebben verricht en na te hebben over
wogen dat de onbevoegdverklaring ge
grond is, vernietigt het de beschikking 
van de raadkamer en verwijst het de 
zaak naar de kamer van inbeschuldiging
stelling van het Hof van Beroep te Luik, 
zitting houdende in het Duits. 

28 april1993 414 

6. - Strafzaken - Tussen onderzoeks
en vonnisgerecht - Allerlei - Vonnisge
recht waarbij door afzonderlijke beschik
kingen, enerz1)'ds, niet gecorrectionali
seerde misdaden, anderzijds, feiten 
waarvoor bet bevoegd is, aanhangig zijn 
gemaakt - Arrest waarbij het vonnisge
recht zich wegens het bestaan van sa
menhang onbevoegd verklaart - Vernie-

tiging van de beschikking van de raadka
mer waarin de verzachtende omstandig
heden niet werden aangenomen - Ge
deeltelijke vernietiging van het arrest. 

W anneer de raadkamer bij afzonder
lijke beschikkingen een verdachte naar 
de correctionele rechtbank verwezen 
heeft, enerzijds, wegens als misdaad om
schreven feiten waarvoor zij geen ver
zachtende omstandigheden heeft aange
nomen, en anderzijds, wegens feiten 
waarvoor de rechtbank bevoegd is, en 
het hof van beroep zich op grand van sa
menhang onbevoegd verklaart voor het 
geheel, vernietigt het Hof, op een ver
zoek tot regeling van rechtsgebied, de 
beschikking van de raadkamer waarin 
de verzachtende omstandigheden niet 
werden aangenomen, alsook het arrest 
van het hof van beroep, in zoverre het 
hof zich onbevoegd heeft verklaard t.a.v. 
de misdrijven waarvan het regelmatig 
kennis genomen had. 

8 december 1993 1033 

ALLERLEL 

ALLERLEI 

REGISTRATIE (RECHT VAN) 

Art. 209, 2°, WReg. - Ongedaanma
king van een overeenkomst wegens nie
tigheid - Begrip. 

Art. 448 W.Kh. is een toepassing van 
art. 1167 B.W. tot regeling van de pauli
aanse vordering, op faillissementszaken; 
de beslissing waarbij overeenkomstig 
voormeld art. 448 een handeling « nie
tig )) wordt verklaard, heeft niet tot ge
volg dat de handeling uit hoofde van nie
tigheid ongedaan wordt gemaakt, in de 
zin van art. 209, 2°, W.Reg. 

11 !ebruari 1993 176 

REKENHOF 

Griffiers van het Rekenhof - Art. 
479 Sv. - Bepaling niet van toepassing. 

De griffiers van het Rekenhof zijn 
geen leden van dat hof in de zin van art. 
4 79 Sv. en vallen dus niet onder toepas· 
sing van die bepaling. (Art. 479 Sv.; wijzi
gende bepalingen vervat in art. 3 wet 10 
okt. 1967, art. 156, § 3; en art. 42, § 2, wet 
3 juni 1971.) 

17 !ebruari 1993 199 



s 

SAMENHANG 

Strafzaken - Aanhangigmaking van 
de zaak bij de rechter - Verscheidene 
akten van aanhangigmaking - Bevoegd
lleid van de rechter om uitspraak te 
doen over de feiten aanhangig gemaakt 
door een van de alden - Onbevoegdheid 
voor de feiten van de andere aide - Ge
volg. 

Wanneer bij een vonnisgerecht door 
afzonderlijke verwijzingsbeschikkingen 
feiten aanhangig zijn gemaakt waarvan 
sommige wei en andere niet tot zijn be
voegdheid behoren, kan dat gerecht zich 
niet wettig onbevoegd verklaren voor de 
gehele zaak, tenvijl het zelf vaststelt dat 
de verschillende feiten samenhangend 
zijn. 

8 december 1993 1033 

SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN 

1. - Schenking - Ondankbaarheid -
Herroeping - Eis - Termijn - Ver
trekpunt - Vordering iot echtscl1eiding. 

De vordering tot echtscheiding op 
grand van bepaalde feiten die door de 
echtgenote, de schenkster, tegen haar 
echtgenoot, de begiftigde, wordt inge
steld, is gelijk te stellen met de eis tot 
herroeping van de schenking, wegens on
dankbaarheid, in de zin van art. 957 
B.W., luidens hetwelk de eis moet wor
den ingesteld binnen een j aar, te reke
nen van de dag van het misdrijf waar
van de schenker de begiftigde beschul
digt, of van de dag waarop het misdrijf 
de schenker bekend kon zijn. (Artt. 299 
en 957 B.W.) 

18 !ebruari 1993 208 

2. - Schenking - Schenking van een 
onroerend goed - Inkorting - Invloed 
op de pacht. 

De inkorting van een schenking van 
een onroerend goed die het beschikbaar 
gedeelte overschrijdt, laat de door de be
giftigde toegekende pacht bestaan. 

9 december 1993 1035 

166-

3. - Testament - Legaat - Legaat 
onder algemene titel - Legaat onder bij
zondere titel - Begrippen. 

Wanneer een erflater zijn nalaten
schap heeft verdeeld onder legatarissen, 
met toekenning aan een ieder van een 
eventueel tot een maximumbedrag be
perkt erfdeel, is het niet mogelijk dat op 
de dag van het overlijden reeds wordt 
vastgesteld waarop de legatarissen recht 
hebben, aangezien het bedrag van het 
aan een ieder toekomend erfdeel eerst 
na de vereffening en verdeling kan wor
den bepaald; zodanige legaten zijn der
halve geen legaten onder bijzondere ti
tel, maar wel legaten onder algemene 
lite!. (Artt. 1010 en 1014, eerste lid, B.W.) 

9 december 1993 1038 

SCIUP, SCHEEPVAART 

1. - Beslag - Bewarend beslag -
ZeevordeTing - Zeeschip - Zeeschuld 
- Schuldenaa.r - AndeTe persoon dan 
de eigenaar. 

De artt. 1468 en 1469 Ger.W. brengen 
mee dat er altijd bewarend beslag kan 
worden gelegd op het zeeschip waarop 
de vordering betrekking heeft, ook inge
val een ander persoon dan de eigenaar 
van het schip instaat voor de zeeschuld. 

1 oktober 1993 788 

2. - Aanvaring - Art. 270 Zeewet -
Rechtsvordering tot vergoeding van 
schade - Draagwijdte. 

Rechtsvorderingen tot vergoeding van 
door aanvaring veroorzaakte schade, 
waarop de tweejarige verjaring toepasse
lijk is, zijn niet uitsluitend de rechtsvor
deringen gericht tegen het aanvarend 
vaartuig maar ook alle rechtsvorderin
gen die beogen herstel te verkrijgen van 
de schade geleden ingevolge een aanva
ring. (Art. 270 Zeewet.) 

17 december 1993 1073 

3. - Zeeschepen - Wet van 3 nov. 
1967 - Loodsdienst - Havenkapitein -
Aanwijzing van een Jigplaats - Aan
sprakelijkheid. 

De enkele aanwijzing van de ligplaats 
van een schip door een havenkapitein is 
geen loodsdienst waarvoor de aansprake~ 
lijkheidsbeperking uit art. 3bis wet van 3 
nov. 1967 bet.reffende het loodsen van 
zeevaartuigen geldt. 

17 december 1993 1073 



SCHULDVERGELIJKING 

1. - Wettelifke schuldvergelijking 
Zichtrekening - Schuld van de bank -
Fout van de klant - Schuldvordering 
van de bank. 

Wettelijke schuldvergelijking is moge~ 
lijk tussen de schuld van de bank jegens 
een klant die geld op een zichtrekening 
heeft geplaatst, en de schuldvordering 
die de bank op die klant bezit wegens 
diens fout uit misdrijf of oneigenlijk tnis
drijf, nu de zichtrekening geen bewaar
geving is in de zin van art. 1293, 2o, B.W .. 

16 september 1993 703 

2. - Wettelijke schuldvergelijking -
Ve1jaring - Burgerlijke zaken - Stui
ting. 

De in rechte vastgestelde wettelijke 
schuldvergelijking stuit de verjaring 
niet. (Artt. 1290 en 2244 B.W.) 

25 oktober 1993 876 

SLAGEN EN VERWONDINGEN, 
DOD EN 

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VER
WONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DO
DEN 

OPZE'ITELIJK TOEBRENGEN VAN VER
WONDINGEN EN OPZEITELIJK DODEN 

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN 

EN ONOPZETTELIJK DODEN 

OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN 

EN OPZETTELIJK DODEN 
1. - Opzettelijk toebrengen van ver

wondingen en opzettelijk doden - Ver
zwarende omstandigheid - Ongeschikt
heid tot het verrichten van persoonlijke 
arheid - Blijvende ongeschiktheid tot 
het verrichten van persoonlijke arbeid -
Arbeidsongeschiktheid - Begrip. 

Hoewel de begrippen invaliditeit en ar
beidsongeschiktheid wezenlijk van el
kaar verschillen, aangezien de tweede 
niet noodzakelijk volgt uit de eerste, die
nen de appelrechters van geval tot geval 
op grand van de omstandigheden van de 
zaak die zij in feite en dus op onaantast
bare wijze beoordelen, na te gaan of 
door de slagen veroorzaakte invaliditeit 
al dan niet een ongeschiktheid tot het 

167-

verrichten van persoonlijke arbeid ten 
gevolge heeft gehad. (Artt. 392, 398, 399 
en 400 Sw.) 

31 maart 1993 342 

2. - Opzettelijk toebrengen van ver
wondingen en opzettelifk doden - Ver
zwarende omstandigheid - Ongeschikt
heid tot het verrichten van persoonlijke 
arbeid - Blifvende ongeschiktheid tot 
het verrichten van persoonlifke arbeid
Arbeidsongeschiktheid - Invaliditeit -
Onderscheid. 

Hoewel de begrippen invaliditeit en ar
beidsongeschiktheid wezenlijk van el
lmar verschillen, aangezien de tweede 
niet noodzakelijk volgt uit de eerste, die
nen de appelrechters van geval tot geval 
op grond van de omstandigheden van de 
zaak die zij in feite en dus op onaantast
bare wijze beoordelen, na te gaan of 
door de slagen veroorzaakte invaliditeit 
al dan niet een ongeschiktheid tot het 
verrichten van persoonlijke arbeid ten 
gevolge heel! gehad. (Artt. 392, 398, 399 
en 400 Sw.) 

31 maar! 1993 342 

3. - Opzettelifk toebrengen van ver
wondingen en opzettelifk doden - Ver
zwarende omstandigheid - Tijdelijke 
ongeschiktheid tot het verrichten van 
pel'soonlifke arbeid - Blijvende invalidi
teit - Geen tegenstrijdigheid. 

Niet tegenstrijdig is de beslissing die 
enerzijds, op de strafvordering, de be
klaagde schuldig verklaart aan opzette
lijke slagen of verwondingen die een 
ziekte of een tijdelijke ongeschiktheid 
tot het verrichten van persoonlijke ar
beid ten gevolge hebben gehad, en an
derzijds, op de burgel'lijke rechtsvorde~ 
ring, vaststelt dat de slagen bij het 
slachtoffer een blijvende invaliditeit heb
ben teweeggebracht. 

18 mei 1993 507 

SOCIALE ZEI{ERHEID 
ALGEMEEN 

WERKNEMERS 

MIJNWERKERS 

SCHEPELINGEN 

ZELFSTANDIGEN 

OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID 

ALLER LEI 



ALGEMEEN 
WERKNEMERS 

1. - Werlrnemers - Bijdragen 
Schuld jege.ns de Rijksdienst voor So
ciale Zekez'heid - Betaling - Niet gere
gistreerde aannemer - Werkzaamheden 
- Uitgevoerde werken - Hoofdel~jke 
aansprakelijkheid van de opdrachtgever 
- Terugvordering van het onverschul
digd betaalde door de opdrachtgever. 

Degene die een beroep heeft gedaan 
op een niet geregistreerde medecontrac
tant voor de uitvoering van werkzaamhe
den met het oog op het verbouwen, het 
inrichten, het herstellen, het onderhou
den of het reinigen van een bestaande 
individuele woongelegenheid, en die bij 
elke betaling aan die medecontractant 15 
pet. van het door hem verschuldigde be
drag, exclusief B.T.W., heeft ingehouden 
en ten onrechte gestort aan de Rijks
dienst voor Sociale Zekerheid, kan tegen 
die instelling een vordering instellen om 
het onverschuldigd betaalde terug te vor
deren. (Artt. 1235 en 1376 B.W.; art. 
30bis, §§ 1, 3 en 6, Sociale-Zekerheidswet 
Werknemers 1909.) 

11 januari 1993 34 

2. - Werknemers - Am·d van de wet 
- Bijdragen - Berekeningsgrondsla
gen. 

De wettelijke bepalingen waarbij de 
berekeningsgrondslagen van de sociale
zekerheidsbijdragen worden vastgesteld, 
zijn van openbare orde. 

1 februari 1993 137 

3. - Werknemers - Werken uitge
voerd door niet geregistreerde aannemer 
- Hoofdelijke aansprakelijkheid van de 
opdrachtgever ·- Verplichte inhouding 
- Aftrek van het bedrag waarvoor de 
opdrachtgever aansprakelijk is. 

Wanneer een opdrachtgever werken 
laat uitvoeren door een niet geregistreer
de aannemer, worden de bedragen die 
hij verplicht heeft ingehouden en aan de 
R.S.Z. heeft gestort met toepassing van 
art. 30bis, § 3, eerste lid, Sociale-Zeker
heidswet Werknemers 1969, in mindering 
gebracht op de door de aannemer ver
schuldigde bedragen voor de betaling 
waarvan de opdrachtgever hoofdelijk 
aansprakelijk is krachtens § 1 van dit ar
tikel, indien de door aannemer verschul
digde bedragen lager zijn dan de helft 
van de kostprijs van de werken. 

8 februari 1993 170 

168-

4. Werknemers - BiJdragen -
Loon - Kosten ten Jaste van de werkge
ver - Buitenlandse werknemer - Te
werkstelh'ng in Belgifi - Meerkosten. 

Geen sociale-zekerheidsbijdragen zijn 
verschuldigd op de bedragen die de 
wer kg ever a an een tij delijk in Belgie te
werkgestelde buitenlandse werknemer 
terugbetaalt als vergoeding voor werke
lijke meerkosten die deze als gevolg van 
die tewerkstelling te dragen heeft. (Art. 
19, § 2, 4o, K.B. 28 nov. 1969.) 

17 mei 1993 499 

5. - Werknemers Toepassingsge-
bied - Vervoerders van goederen. 

Voor de toepassing van art. 3, 5o, K.B. 
28 nov. 1969, dat de voorwaarden bepaalt 
waaronder vervoerders van goederen on
der de sociale zekerheid voor werkne
mers vallen, is niet vereist dat de onder
nemer de vervoerder tot het verrichten 
van vervoersopdrachten kan verplichten 
en kan bepalen welk vervoer de vervoer
der moet verrichten en onder welke 
voorwaarden hij het moet verrichten; die 
opdracht van de ondernemer kan alge
meen zijn. (Art. 3, 5°, K.B. 28 nov. 1969.) 

21 juni 1993 613 

6. - Werknemers - Werken uitge
voerd door niet geregistreerde aannemer 
- Verplichte storting van verschuldigde 
bedragen - Niet-nakoming - Bijslag -
Vordering van de R.S.Z. - Aard. 

Wanneer een opdrachtgever werken 
laat uitvoeren door een niet geregistreer
de aannemer en de bedragen die hij ver
schuldigd is, met toepassing van art. 
30bis, § 3, eerste lid, Sociale-Zekerheids
wet Werknemers 1969, niet aan de R.S.Z. 
start, is de vordering van de Rijksdienst 
tot betaling van de bijslag als bepaald in 
het derde lid van dit art. 30bis, § 3, geen 
burgerlijke rechtsvordering volgend uit 
een misdrijf, als bedoeld in art. 26 
V.T.Sv. 

6 september 1993 663 

7. - Werknemers - Bijzondere bij
drage - Werkloosheidsverzekering -
Bijdrageplicht - lnkomsten - Bedrag 
- Roerende inkomsten - Niet aangege
ven 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 
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inkomsten meegerekend worden. (Artt. 
60 en 70 wet van 28 dec. 1983.) 

15 november 1993 944 

8. - Werknemers - Bijzondere bij~ 
drage - Werkloosheidsverzekering -
Bijdrageplicht - Inlwmsten - Bedrag 
- Roerende inkomsten - Aangegeven 
roerende inkomsten. 

De roerende inkomsten waarvan een 
bevrijdende voorheffing is afgehouden 
en die de belastingplichtige in zijn aan
gifte heeft vermeld, moeten meegere
kend worden wat betreft de verplichting 
tot betaling van de bijzondere sociale-ze
kerheidsbijdrage voor de werkloosheids
verzekering. (Artt. 60 en 70 Wet van 28 
dec. 1983.) 

15 november 1993 944 
9. - Werlrnemers Bijzondere bif-

drage - Werkloosheidsverzekering -
Bifdrageplicht - Inkomsten - Bedrag 
- Roerende inkomsten - Aangegeven 
roerende inkomsten - Niet aangegeven 
roerende inkomsten - Art. 6bis Gw. -
Overeenstemming. 

Er bestaat geen onderscheid tussen de 
belastingplichtigen wat betreft de bijzon
dere sociale-zekerheidsbijdrage voor de 
werkloosheidsverzekering, naargelang zij 
hun roerende inkomsten al dan niet heb
ben vermeld in hun aangifte in de perso
nenbelastingen. (Art. 6 en 6bis Gw.; artt. 
60 en 70 wet van 28 dec. 1983.) 

15 november 1993 944 
10. - Werknemers - Sociale docu

menten - Art. llbis Sociale-Documen
tenwet - Vergoeding - Ambtshalve 
veroordeling - Voorwaarden - Wijzi
ging - Nieuwe wet - Werking in de 
tijd. 

Het in art. 2, tweede lid, Sw., vastge
legde beginsel volgens hetwelk de minst 
strenge strafwet terugwerkende kracht 
heeft, geldt voor alles wat de toestand 
van de beklaagde verbetert, als niet 
blijkt dat de bescherming van de maat~ 
schappij, ter vrijwaring waarvan bepaal
de feiten gedurende een welbepaalde pe
riode moesten worden gestraft, nog Ian· 
ger de bestraffing van gelijksoortige 
feiten vereist wanneer die zich tijdens 
de daaropvolgende periode voordoen; dat 
is het geval met de voorwaarden voor de 
veroordeling tot de vergoeding die de 
strafrechter krachtens art. llbis Sociale
Documentenwet ambtshalve moet uit
spreken, welke voorwaarden zijn gewij
zigd bij art. 112 wet van 26 juni 1992 
houdende sociale en diverse bepalingen. 

17 november 1993 957 

11. - Werknemers - Bifdragen -
Herverdeling sociale fasten - Teruggave 
werkgeversbijdragen - Nieuwe wel'kge
ver - Voorwaarden. 

De werkgever die, in een gewijzigde 
vorm, in de rechten en verplichtingen is 
getreden van een werkgever kan geen 
aanspraak maken op de voordelen be
paald bij het K.B. van 18 juni 1976 dan 
indien hij voldoet aan de bij dat besluit 
bepaalde voorwaarden. (Art. 46 wet 30 
maart 1976; artt. 2, eerste lid, en 4, twee~ 
de lid, K.B. 18 juni 1976.) 

22 november 1993 974 

12. - Werknemers Bijdragen -
Loon - Kosten ten laste van de werkge~ 
ver - Buitenlandse werknemer - Te
wel'kstelling in BelgiiJ - Meerkosten. 

Geen sociale-zekerheidsbijdragen zijn 
verschuldigd op de bedragen die de 
werkgever aan een tijdelijk in BelgH~ te
werkgestelde buitenlandse werknemer 
terugbetaalt als vergoeding voor werke
lijke meerkosten die deze als gevolg van 
die tewerkstelling te dragen heeft. (Art. 
19, § 2, 4°, K.B. 28 nov. 1969.) 

29 november 1993 1001 

13. - Werknemers Bijdrageplicht 
- Rijksuniversiteit - Rijksuniversitair 
ziekenhuis - Wetenschappelifk en aca
demisch personeel - Samenwerking -
Statutaire toestand. 

De openbare instelling met rechtsper
soonlijkheid « Universitair Ziekenhuis 
Gent » is verplicht de aan de sociale-ze
kerheidsinstelling verschuldigde bijdrage 
te betalen voor het personeel bedoeld in 
art. 6, § 1, 11°, K.B. nr. 542 van 31 maart 
1987, oak al ontbreekt ten aanzien van 
dit personeel een regelmatig uitgevaar
digde regeling; dit heeft niet tot gevolg 
dat de rechtsverhouding tussen overheid 
en werknemers niet statutair is. (Art. 11, 
§ 2, K.B. 28 nov. 1969.) 

20 december 1993 1080 

MIJNWERKERS 

SCHEPELINGEN 

ZELFSTANDIGEN 

OVERZEESE 
SOCIALE ZEKERHEID 

14. ·- Werknemers - Bijdra.geplicht 
- Bepe1•kte bijdrage inzake verplichte 
verzekering tegen ziekte en invaliditeit 
- Sector geneeskundige verzorging -



-170-

Rustpensioenregeling - Statutaire per~ 
soneelsleden - Instelling van openbaar 
nut. 

Krachtens de bepalingen van art. 11, 
§ 2, tweede lid, K.B. 28 nov. 1969 geldt de 
beperkte bijdrageplicht inzake verplichte 
verzekering tegen ziekte en invaliditeit 
- sector van de geneeskundige verzor
ging - wanneer statutaire personeelsle~ 
den van instellingen van openbaar nut 
op een welbepaald rustpensioen aan
spraak kunnen maken, anders dan de 
pensioenregeling voor werknemers; die 
wetsbepaling vereist geenszins dat de 
toekenning van dit pensioen zou geschie~ 
den op grand van een activiteit bij de
zelfde instelling als die waarvoor de be
trokken prestaties, voorwerp van de 
bijdrageplicht, werden geleverd. 

20 december 1993 1080 

ALLERLEI 

Sl;'ELEN EN WEDDENSCHAPPEN 

Kansspel - Begrip. 
Wat een loterij van een kansspel on

derscheidt is dat bij een loterij de win
naars louter door het lot, het toeval of 
enige andere kansbepaling, waarop zij 
geen overwegende invloed hebben, wor
den aangewezen, zonder dat zij daarbij 
op enige wijze actief optreden of mede
werken. (Art. 43 W.I.G.B.) 

3 mei 1993 429 

STEDEBOUW 
ALGEMEEN 

VERKAVELING 

BOUWVERGUNNING 

ONTEIGENING - ZIE : ONTEIGENING TEN 
ALGEMENEN NUTTE 

SANCTIES 

HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE 
STAAT, BETALING VAN EEN MEER
WAARDE 

RUIMTELIJKE ORDENING, PLAN VAN 
AANLEG 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 

VERKAVELING 

BOUWVERGUNNING 

ONTEIGENING 
(ZIE : ONTEIGENING 

TEN ALGEMENEN NliTTE) 

SANCTIES 
1. - Sancties - Waals Wetboek -

Werking in de tijd. 
De artt. 41, 42, 66 en 67 Waals Wetboek 

Ruimtelijke Ordening en Stedebouw zijn 
van toepassing op feiten, die zijn ge
pleegd v66r 14 mei 1984, datum van het 
besluit van de Waalse Gewestexecutieve 
houdende de bovengenoemde codificatie, 
doch na 15 feb. 1971, dag van inwerking~ 
treding van de artt. 44, 45, 64 en 65 Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, ge
wijzigd bij de wet van 22 dec. 1970, met 
dien verstande dat de bovengenoemde 
artt. 41, 42, 66 en 67 van het Waalse Wet
hoek overeenkomen met, respectievelijk, 
de artt. 44, 45, 64 en 65 van bovenge~ 
noemde wet. (Derde zaak.) 

20 januari 1993 74 

HERSTEL VAN PLAATS IN DE 
VORIGE STAAT, BETALING 
VAN EEN MEERWAARDE 
2. - Herstel van plaats in de vorige 

staat - Strafzaken - Vordering van de 
gemachtigde ambtenaar - Maatregel be
volen door de strafrechter - Aard van 
de beslissing. 

Wanneer de gemachtigde ambtenaar 
inzake ruimtelijke ordening het strafge
recht heeft gevorderd om ter vrijwaring 
van het algemeen belang van de ge
meenschap, het herstel van de plaats in 
de vorige staat te bevelen, eventueel met 
dwangsom, valt de beslissing van de 
strafrechter waarbij die vordering wordt 
t~egewezen, onder de strafvordering, 
mettegenstaande het burgerlijk karakter 
van de maatregel, waarvan de uitspraak 
in een dergelijk geval door de wet wordt 
voorgeschreven als verplichte aanvulling 
van de strafrechtelijke veroordeling. 
(Artt. 44, § 1, 64 en 65 Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw; artt. 41, § 1, 66 
en 67 Waals Wetboek Ruimtelijke Orde~ 
ning en Stedebouw.) (Eerste en derde 
zaak.) 

20 januari 1993 74 

3. - Herstel van de plaats in de vorige 
staat - Strafzaken - Vordering van de 
gemachtigde ambtenaar - Dwangsom 
- Beslissing van de strafrechter -
Straf - Onwettigheid - Vernietiging -
Omvang. 
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Wanneer de gemachtigde ambtenaar 
inzake ruimtelijke ordening het strafge
recht heeft gevorderd om het herstel van 
de plaats in de vorige staat te bevelen en 
een dwangsom op te leggen, en de straf
rechter, benevens de straf, die vorderin
gen heeft toegewezen, heeft vernietiging 
van de beslissing waarbij de beklaagde 
tot een straf wordt veroordeeld de ver
nietiging tot gevolg van de beslissing 
waarbij het herstel van de plaats in de 
vorige staat wordt bevolen, welke maat
regel door de wet wordt voorgeschreven 
als verplichte aanvulling van de straf
rechtelijke veroordeling, alsook van de 
beslissing waarbij de beklaagde een 
dwangsom wordt opgelegd. (Art. 1, § 1, 
Eenvormige wet behorende bij de Bene
lux-Overeenkomst houdende eenvormige 
wet betreffende de dwangsom, te 's-Gra
venhage ondertekend op 26 nov. 1973 en 
goedgekeurd bij de wet van 31 jan. 1980; 
art. 1385bis, eerste 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.) (Eerste zaak.) 

20 januari 1993 74 

4. - Herstel van plaats in de voTige 
staat - Betaling van een meerwaarde -
Derde benadeelde - Recht op herstel -
Herstel in natura - Wettigheid - Voor
waarde. 

Ofschoon de wetten inzake stedebouw 
de rechten van de burgerlijke partij in 
geval van rechtstreeks herstel beperken 
tot de door de bevoegde overheid geko
zen wijze van herstel, is het de derde be
nadeelde daarom niet verboden herstel 
in natura te eisen, wanneer het bestuur 
heeft nagelaten een van de maatregelen 
te vorderen waartoe die wetten hem het 
recht geven. (Artt. 1382 en 1383 B.W.; art. 
65, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening en Ste
debouw, art. 67, § 1, Waals Wetboek van 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.) 
(Tweede zaak.) 

20 januari 1993 74 

5. - Herstel van plaats in de vorige 
staat - Bevoegde bestuurlijke overheid 
- Vordel'ing - Vorm. 

Ofschoon de vordering van de gemach
tigde ambtenaar inzake ruimtelijke orde
ning tot herstel van de plaats in de vori
ge staat aan geen vormvereisten is 
onderworpen, is het hem nochtans verba· 
den zich daartoe burgerlijke partij te 
stellen; de strafrechter zou die burger
lijke-partijstelling niet ontvankelijk moe
ten verklaren; de gemachtigde ambte-

naar zou immers niet kunnen beweren 
persoonlijk te zijn benadeeld door het 
misdrijf en dus partij in het geding zijn, 
aangezien zijn vordering tot herstel van 
de plaats in de vorige staat slechts de 
uitoefening is van een keuze die de wet 
hem in zijn hoedanigheid gelaten heeft. 
(Art. 65, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening 
en Stedebouw; art. 67, § 1, Waals Wet
hoek Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw.) (Derde zaak.) 

20 januari 1993 74 

6. - Herstel van plaats in de vorige 
staat - Gemachtigde ambtenaar - Vor
dering - Vorm - Burgerlijke-partijstel
ling - Ontvankelijkheid. 

Ofschoon de vordering van de gemach
tigde ambtenaar inzake ruimtelijke orde
ning tot herstel van de plaats in de vori
ge staat aan geen vormvereisten is 
onderworpen, is het hem nochtans verba
den zich daartoe burgerlijke partij te 
stellen; de strafrechter zou die burger
lijke partijstelling niet ontvankelijk moe
ten verklaren; de gemachtigde ambte
naar zou immers niet kunnen beweren 
persoonlijk te zijn benadeeld door het 
misdrijf en dus partij in het geding zijn, 
aangezien zijn vordering tot herstel van 
de plaats in de vorige staat slechts de ui
toefening is van een keuze die de wet 
hem in zijn hoedanigheid gelaten heeft. 
(Art. 65, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening 
en Stedebouw; art. 67, § 1, Waals Wet
hoek Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw.) (Derde zaak.) 

20 januari 1993 74 

7. - Herstel van plaats in de vorige 
staat - Betaling van een meerwaarde -
Vordering van de gemachtigde ambte
na.ar - Derde-benadeelde - Burgerlijke 
partij - Recht - Rechstreeks herstel. 

Art. 65, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening 
en Stedebouw doet geen afbreuk aan het 
recht van de burgerlijke partij om naast 
de bevoegde overheid en binnen de per
ken van de door die over heid gekozen 
wij ze van herstel, eveneens rechtstreeks 
herstel te vorderen. {Artt. 65, § 1, Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, 
1382 en 1383 B.W.) 

20 april 1993 376 

8. - Herstel van plaats in de vorige 
staat - Strafzaken - Burgerlijke partij 
- Dwangsom. 

Wanneer de strafrechter inzake stede
bouw op vordering van een burgerlijke 
partij beveelt de plaats in de vorige staat 
te herstellen, kan hij daaraan een aan 
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die burgerlijke partij 
dwangsom verbinden. (Artt. 
Ruimtelijke Ordening en 
1385bis Ger.W.) 

20 april 1993 

toekomende 
65, § 1, Wet 
Stedebouw, 

376 

9. - Herstel van plaats in de vo1•ige 
staat - Betaling van een meerwaarde -
Vordering tot herstel van de plaats -
Verjaring - Schorsing. 

Wanneer de vordering tot herstel van 
de plaats in de vorige staat te bekwamer 
tijd voor de strafrechter is ingesteld, 
loopt de verjaring ervan niet meer totdat 
een in kracht van gewijsde gegane be
slissing het geding beeindigd heeft. (Art. 
65, § 2, Stedebouwwet). 

27 april 1993 403 

10. - Herstel van plaats in de vorige 
staat_ betaling van een meerwaarde -
Herstel van plaats in de vorige staat -
Strafzaken Burgerlijke part1j 
Dwangsom - Aard van de vordering, 

De inzake stedebouw door de burger
lijke partij voor de strafrechter ingestel
de vordering strekkende tot de veroorde
ling van de beklaagde tot het betalen 
van een dwangsom ten einde de tenuit
voerlegging van de verplichting tot her
stel van de plaats in de vorige staat te 
verzekeren, behoort tot de civielrechte
lijke vordering. (Art. 1385bis Ger.W. en 
art. 65, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw.) 

21 september 1993 724 

RUIMTELIJKE ORDENING, 
PLAN VAN AANLEG 

11. - Ruimtelijke ordening - Plan 
van aanleg - Bouw- of verkavelingsver
bod - Recht op schadevergoeding -
Aard. 

Het bij art. 37, eerste lid, Wet Ruimte
lljke Ordening en Stedebouw toegekende 
recht op schadevergoeding ingeval bet 
bouw- of verkavelingsverbod volgend uit 
een plan dat bindende kracht heeft ver~ 
kregen, een einde maakt aan het ge
bruik waarvoor een goed client of nor
maal bestemd is, is een burgerlijk recht. 

22 januari 1993 94 

12. - Ruimteiljke ordening - Plan 
van aanleg - Bouw- of verkavelingsver
bod - Schadeloosstelling - Waardever
mindering van het goed - Raming -
Schatting - 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
mend met de waardevermindering van 
het goed, schenden de artt. 92 Gw. en 38 
Wet Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw. 

22 januari 1993 94 

ALLERLEI 

STRAF 

ALGEMEEN, S'l'RAF EN MAATREGEL, WET-
TIGHElD 

VRIJHEIDSSTRAFFEN 

GELDBOETE EN OPDECIEMEN 

VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF 

ANDERE STRAFFEN 

ZW AARSTE STRAF 

SAMENLOOP 

Algemeen. 
Meerdaadse. 
Eendaadse. 
Gescheiden berechting 
Aller lei. 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN, VER

ZACHTENDE VERSCHONINGSGRONDEN 
-- ZIE OOK : MISDRIJF 

VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN 
ZIE OOK : MISDRIJF 

ALLERLEI 

ALGEMEEN, STRAF 
EN MAATREGEL, WETTIGHEID 

1. - Algemeen - Straf en maatregel 
- Wettigheid - Maatregel - Gewoon 
uitstel - Duur - Onwettigheid - Ver~ 
nietiging - Omvang. 

In de regel heeft de vernietiging we
gens onwettigheid van het uitstel, een 
maatregel die betrekking heeft op de 
tenuitvoerlegging van de straf, vernieti
ging van de volledige veroordeling tot ge
volg wegens de band tussen de strafmaat 
en die maatregel. (Probatiewet.) (Eerste 
zaak.) 

20 januari 1993 74 
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2, - Algemeen, straf en maatregel, 
wettigheid - Aanvraag om uitstel -
Verwerping - Redengeving. 

De rechter die beslist dat de in het be
streden vonnis uitgesproken straf wettig 
is en aangepast is aan de ernst van de 
feiten alsook aan de persoonlijkheid van 
de beklaagde en diens gerechtelijk verle
den, antwoordt aldus op de conclusie van 
de beklaagde die zich tot staving van 
zijn aanvraag om uitstel beriep op aller
lei omstandigheden betreffende zijn per
soonlijkheid. (Artt. 195 Sv.) 

30 juni 1993 647 

3. - Algemeen, straf en maatregel -
Wettigheid - Hof van assisen - Moti
vering. 

De bijzondere motiveringsplicht be
paald bij art. 195 Sv. is niet van toepas
sing op de rechtspleging voor het hof 
van assisen. 

19 juli 1993 652 

4. - Algemeen, straf en maatregel, 
wettigheid - Bijzondere motiveringsver
plichting - Strafvordering die tot de be
voegdheid van de politierecl1tbank be
hoort. 

Ter zake van de strafvordering die tot 
de bevoegdheid van de politierechtbank 
behoort, is de bij zondere motiveringsver
plichting i.v.m. de keuze en de duur van 
de straf, in beide instanties beperkt tot 
de beslissing waarbij verval wordt uitge
sproken van het recht een voertuig of 
een luchtschip te besturen of een rijdier 
te geleiden. (Artt. 163 en 195 Sv.) 

21 september 1993 730 

5. - ..(llgemeen, straf en maatregel, 
wettighe1d - Algemeen - Persoonlijk 
karakter van de straffen - Beginsel -
Begrip. 

Geen enkele wettelijke bepaling ver
biedt de rechter om, bij de veroordeling 
van een beklaagde wegens een verkeers
overtreding, zijn overtuiging, benevens 
op de tijdens het onderzoek ter zitting 
verzamelde gegevens, oak te gronden op 
een geheel van vermoedens, waaronder 
de niet betwiste identiteit van de houder 
van de nummerplaat van het betrokken 
voertuig en diens omstandig stilzwijgen 
tijdens het opsporingsonderzoek. 

13 oktober 1993 837 

VRIJHEIDSSTRAFFEN 
6. - Vrijheidsstraffen - Gevangenis-

straf Keuze van die straf - Straf-
maat - Motivering. 

De rechter die, voor een misdrijf waar
op een gevangenisstraf en een geldboete 
staan of een van die straffen aileen, het 
wettelijke minimum van de gevangenis
straf uitspreekt, is niet verplicht de straf
maat te rechtvaardigen; daarentegen is 
hij wei verplicht nauwkeurig de redenen 
re vermelden waarom hij die straf heeft 
uitgesproken, aangezien hij evengoed 
slechts een geldboete had kunnen opleg
gen. (Art. 195, tweede lid, Sv.; art. 207 
Rechtspleging bij de Landmacht; artt. 2 
en 3 wet van 27 april 1987 .) 

1 december 1993 lOll 

GELDBOETE EN OPDECIEMEN 

VERVANGENDE 
GEVANGENISSTRAF 

7. - Vervangende gevangenisstraf 
Samenloop - Meerdaadse - Straffen 
Samenvoeging - Beperking. 

Behoudens bijzondere wettelijke bepa
ling mogen de vervangende gevangenis
straffen, die worden uitgesproken in ge
val van samenloop van wanbedrijven, de 
duur van zes maanden niet te hoven 
gaan. (Artt. 40 en 60 Sw.) 

23 februari 1993 221 

8. - Vervangende gevangenisstraf -
Samenloop - Meerdaadse - Straiten -
Samenvoeging - Beperking. 

Behoudens bijzondere wettelijke bepa
ling mogen de vervangende gevangenis
straffen, die worden uitgesproken in ge
val van samenloop van wanbedrijven, de 
duur van zes maanden niet te hoven 
gaan. (Artt. 40 en 60 Sw.) 

7 december 1993 1030 

ANDERE STRAFFEN 
9. - Andere straiten - Vervallenver

klaring van het recht een voertuig te be
sturen - Onwettigheid - Vernietiging 
- Omvang. 

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

23 maart 1993 324 

10, - Andere straffen - Vervallenver
klaring van het recht tot sturen - On
wettigheid - Vernietiging - Omvang. 

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

20 april 1993 381 

11. - Andere stndfen Vervallenver-
klaring van het recld tot sturen - Moti
vering. 

De appelrechters komen hun verplich
ting om de redenen te vermelden waar
om zij voor een vluchtmisdrijf een ver
vallenverklaring van het recht tot sturen 
uitspreken en waarom zij die strafmaat 
toepassen niet na, wanneer zij, zonder 
de overwegingen van het beroepen von
nis over te nemen, enkel erop wij zen 
« dat de door de eerste rechter opgelegde 
straf een wettige en passende straf is 
voor het misdrijf ». (Art. 195, tweede en 
derde lid, Sv.) 

13 oktober 1993 832 

12. - Andere straffen Vervallenver-
lclaring van het recht tot sturen - On
wettigheid - Vernietiging - Omvang. 

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

13 oktober 1993 832 

13. - Andere straiten - Verval van 
het recht tot sturen - Motivering. 

De appelrechters die, na te hebben 
vastgesteld dat de eerste rechter een te 
strenge straftoemeting heeft. gedaan voor 
een telastlegging waarvoor hij op grand 
van de ernst van de feiten oak een ver
val van het recht tot sturen heeft uitge
sproken, die vervallenverklaring zonder 
meer verminderen, voldoen niet aan de 
bijzondere motiveringsplicht uit artt. 163, 
tweede lid, en 195, derde lid, Sv., nu de 
door de eerste rechter voor de vervallen
verklaring ingeroepen ernst van de fei
ten door de vaststelling van te strenge 
straftoemeting is aangetast. 

19 oktober 1993 853 

14. - Andere straffen Bijkomende 
straf - Bijzondere verbeurdverklaring 
- Verbeurdverldaring van de vermo
gensvoordelen uit een misdrijf - Nieu
we wet - Toepassing in de tijd. 

Onwettig is de krachtens art. 42, 3°, 
Sw., zoals aangevuld bij de wet van 17 
juli 1990, uitgesproken verbeurdverkla
ring van de vermogensvoordelen die 
rechtstreeks zijn verkregen uit een mis-

drijf dat gepleegd is voor de inwerking
treding van voornoemde wet. (Artt. 2, 42, 
3°, en 43bis Sw.) 

23 november 1993 979 

ZW AARSTE STRAF 
15. - Zwaarste straf- Nieuwe wet -

Zelfde maximumgevangenisstraf en zelfs 
maximumgeldboete - Hogere minimum
gevangenisstraf - Gevolgen t.a. v. de 
geldboete. 

Van twee wetten die dezelfde maxi
mumgevangenisstraf en dez.elfde maxi
mumgeldboete bepalen, is de strengste 
wet diegene die de hoogste minimumge
vangenisstraf bepaalt; als een nieuwe 
wet, die minder streng is dan die welke 
ten tijde van het misdrijf van kracht 
was, ten tijde van het vonnis een geld
boete bepa,alt met een hager minimum
bedrag, mag de rechter geen geldboete 
opleggen die lager is dan dat minimum
bedrag. (Art. 2, tweede lid, Sw.) 

29 september 1993 774 

SAMENLOOP 

ALGEl\!EEN. 

MEERDAADSE. 

16. - S'amenloop - Meerdaadse -
Vervangende gevangenisstraf - Samen-
voeging - Beperking. 

Behoudens bijzondere wettelijke bepa
ling mogen de vervangende gevangenis
straffen, die worden uitgesproken in ge
val van samenloop van wanbedrijven, de 
duur van zes maanden niet te hoven 
gaan. (Artt. 40 en 60 Sw.) 

7 december 1993 1030 

EENDAADSE. 

17. - Samenloop - Eendaadse -
Eenheid van feit - Vereisten. 

De toepassing van art. 65 Sw., dat de 
eenheid van feit vereist, sluit niet nood
zakelijk misdrijven in waarvan alle be
standdelen dezelfde zijn en die tot een 
zelfde tijd en plaats behoren. (Art. 65 
Sw.) 

7 september 1993 672 

18. - Samenloop Eendaa.dse sa-
menloop. 

De veroordeling tot onderscheiden 
straffen is onwettig wanneer de rechter 
heeft geoordeeld dat de feiten de uiting 
zijn van een en hetzelfde opzet. (Art. 65 
Sw.) 

28 september 1993 771 

GESCHEIDEN BERECHTING 
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ALLERLEI. 

VERZACHTENDE OMSTANDIG-
HEDEN, VERZACHTENDE VER
SCHONINGSGRONDEN 
(ZIE OOK : MISDRIJF) 

19. - Verzachtende verschoningsgron
den. 

Art. 78 Sw., krachtens hetwelk geen 
misdaad of wanbedrijf verschoonbaar is 
dan in de gevallen bij de wet bepaald, 
houdt in dat de strafrechter geen andere 
verschoningsgronden kan aanvaarden 
dan die welke wettelijk voorgeschreven 
zijn. (Art. 78 Sw.) 

16 februari 1993 191 

20. - Verzachtende omstandigheden, 
verschoningsgronden Verzachtende 
omstandigheden - Tewerkstelling van 
werknemers van vreemde nationaliteit 
- Geldboete - Bedrag. 

Uit art. 31 K.B. nr. 34 van 20 juli 1967 
betreffende de tewerkstelling van werk
nemers van vreemde nationaliteiten, ge
wijzigd bij art. 9 wet van 22 juli 1976, 
blijkt dat ter zake van misdrijven tegen 
genoemd koninklijk besluit verzachtende 
omstandigheden niet in aanmerking 
kunnen worden genomen, zodat een 
geldboete van minder dan 1.000 frank 
onwettig is. 

1 juni 1993 539 

VERZWARENDE 
OMSTANDIGHEDEN 
(ZIE OOK : MISDRIJF) 

ALLERLEI 
21. - Allerlei - Rechtvaardiging van 

de keuze van de straf en van de straf
maat - Motivering. 

De rechter moet weliswaar krachtens 
art. 195 Sv. de redenen vermelden waar
om hij dergelijke straf of dergelijke 
maatregel uitspreekt en hij moet welis
waar de strafmaat voor ellre uitgespro
ken straf of maatregel rechtvaardigen, 
maar hij is niet verplicht dat te doen in 
een afzonderlijke motivering, wanneer 
de door hem aangegeven redenen zowel 
de keuze van de uitgesproken straf of 
straffen als de strafmaat voor elk ervan 
rechtvaardigen. 

13 januari 1993 39 

22. - Allerlei - Motivering - Ge
rechtelijk verleden - Uitwissing van 
veroordelingen. 

Dat in het strafregister van een be
klaagde veroordelingen zijn vermeld die 

hadden moeten uitgewist zijn, maakt de 
straf niet onwettig wanneer de rechter 
niet naar die veroordelingen verwezen 
heeft. (Art. 195 Sv.) 

17 maart 1993 302 

23. - Allerlei - Strafrechterlijke ver
oordeling - Verplichte aanvulling -
Kosten van beheer - Vaste vergoeding 
- Aard - Gevolg - Toepassing in de 
tijd. 

De veroordeling tot betaling van de va
ste vergoeding van 500 frank, die voor 
elk criminele, correctionele en politie
zaak een verplichte aanvulling is van de 
strafrechterlijke veroordeling, heeft een 
eigen karalcter en is geen straf; zij moet 
worden uitgesproken ongeacht de datum 
van de bewezen verklaarde feiten, in het 
bijzonder ongeacht de omstandigheid dat 
de feiten dagtekenen van v66r de inwer
kingtreding van de wetsbepalingen die 
de rechter ertoe verplichten die vergoe
ding aan iedere veroordeelde op te leg
gen. (Art. 11 wet 1 juni 1989; art. 71 wet 
28 juli 1992; art. 91 K.B. 28 dec. 1950; art. 
1 K.B. 29 juli 1992). 

31 maart 1993 346 

24. - Allerlei - Bijdrage aan het Bij
zonder Fonds tot Hulp aan de Slachtof
fers van Opzettelijke Gewelddaden -
Wet die de verhoging invoert na het ple
gen van het misdrijf - Gevolg. 

De verhoging van de bijdrage aan het 
Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slacht
offers van Opzettelijke Gewelddaden, die 
de rechter dient op te Ieggen aan een ie
der die veroordeeld is tot een criminele 
of correctionele hoofdgevangenisstraf, 
gaat in vanaf de inwerkingtreding van 
de wet die haar voorschrijft, ongeacht de 
dag waarop het misdrijf is gepleegd. 
(Art. 29 wet 1 aug. 1985 houdende fiscale 
en andere bepalingen.) 

30 juni 1993 647 

25. - Allerlei - Art. 195, tweede lid, 
Sv. - Redenen - Keuze - Afzonder
lifke motivering. 

Art. 195, tweede lid, Sv. schrijft voor 
dat de rechter de redenen moet vermel
den waarom hij dergelijke straf of derge
lijke maatregel uitspreekt, en de straf
maat voor elke uitgesproken straf of 
maatregel moet rechtvaardigen; de rech
ter is niet verplicht dit te doen in een af
zonderlijke motivering wanneer de door 
hem aangegeven redenen zowel de keuze 
van de uitgesproken straffen als de straf-
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maat voor elk ervan betreffen. (Art. 195, 
\weede lid, Sv.) 

7 september 1993 672 

26. - Allerlei - Strafmaat - Criteria 
- Motivering - Vroegere minnelijke 
schikkingen - Bewijswaarde. 

De omstandigheid dat « minnelijke 
schikkingen » geen bewezenverklaring 
van enig strafbaar feit inhouden belet de 
strafrechter niet dit « soort vervvittigin
gen » bij de bepaling van de strafmaat in 
aanmerking te nemen. 

7 september 1993 675 

27. - Allerlei - Correctionele recht
bank - Hoger beroep tegen een vonnis 
van de politierechtbank - Motivering -
Verplichting - Grenzen. 

De bijzondere motiveringsverplichting 
die de rechter heeft ingevolge art. 195 
Sv. geldt niet wanneer de correctionele 
rechtbank uitspraak doet in hager be
roep, behoudens ingeval het vonnis het 
verval uitspreekt van het recht een voer
tuig of een luchtschip te besturen of een 
rijdier te geleiden. (Artt. 163 en 195, inz. 
laatste lid, Sv.) 

13 oktober 1993 837 

28. - Allerlei - Motivering van de 
straffen - ABlitair Gerechtshof. 

De bijzondere motiveringsplicht, be
doeld in art. 207 Rechtspleging bij de 
Landmacht, aangevuld door art. 3 van de 
wet van 27 april 1987 in verband met de 
motivering van de straffen, is van toe
passing op de arresten van het Militair 
Gerechtshof. 

1 december 1993 1011 

29. - Allerlei - Art. 195, tweede lid, 
Sv. - Redenen. 

Art. 195, tweede, Sv. schrijft voor dat 
de rechter de redenen moet vermelden 
waarom hij dergelijke straf of dergelijke 
maatregel uitspreekt en de strafmaat 
voor elke uitgesproken straf of maatre
gel moet rechtvaardigen; de rechter is 
niet verplicht dit te doen in een afzon
derlijke motivering wanneer de door 
hem aangegeven redenen zowel de keuze 
van de uitgesproken straf of straffen als 
de strafmaat voor elk ervan betreffen. 

21 december 1993 1089 

30. - Allerlei - Verzoek om opschor
ting van de uitspraak - Afwijzing -
Redenen. 

De conclusie waarin de beklaagde de 
redenen aanvoert waarom hem de gunst 
van de opschorting van de uitspraak zou 
moeten worden verleend, wordt beant-

woord door het arrest dat de redenen 
vermeldt waarom de rechters een straf, 
met name een geldboete, opleggen. (Art. 
97 Gw.) 

21 december 1993 1090 

STRAFVORDERING 
1. - Immuniteit - Minister - Onder

zoek in strafzaken - Onderzoek tegen 
onbekenden - Minister eventueel be
trokken bij de feiten - Wettigheid -
Vereisten. 

Nu op klacht met burgerlijke-partij
stelling een onderzoek is ingesteld tegen 
onbekenden, vormt de omstandigheid dat 
de aanhangigmaking bij de onderzoeks
rechter in rem geschiedt geen beletsel 
voor het openbaar ministerie om de on
derzoeksrechter te vorderen een onder· 
zoek in te stellen tegen personen die ge
beurlijk mededader of medeplichtige van 
een minister zijn, voor zover achteraf 
geen enkele daad van onderzoek en dus 
van vervolging t.a.v. die minister wordt 
verricht. (Artt. 90 en 134 Gw.) 

5 mei 1993 439 

2. - Minister - Art. 90 Gw. - Art. 
134 Gw. - Toepassingsgebied. 

Volgens de artt. 90 en 134 Gw. zijn de 
gewone strafgerechten niet bevoegd t.a.v. 
de ministers, als ze vervolgd worden we
gens misdrijven, gepleegd tijdens en in 
de uitoefening van hun ministerieel 
ambt; derhalve kan de publieke verde
ring te hunnen aanzien niet aanhangig 
worden gemaakt door de benadeelde par
tij door rechtstreekse dagvaarding of 
door aanstelling als burgerlijke partij in 
handen van de onderzoeksrechter, noch 
door het O.M. (Artt. 90 en 134 Gw.) 

5 mei 1993 439 

3. - Diplomatieke ambtenaar - Straf~ 
vordering, ingesteld in de zendstaat. 

Niet naar recht verantwoord is het ar
rest waarbij de kamer van inbeschik
kingstelling verklaart dat er geen grand 
bestaat tot vervolging van een Belgische 
diplomatieke ambtenaar in het buiten
land, op grond dat hij immuniteit geniet 
waardoor de burgerlijke-partijstelling 
niet ontvankelijk is. (Art. 31.4 Verdrag 
van Wenen van 18 april 1961 inzake di
plomatiek verkeer, goedgekeurd bij de 
wet van 10 maart 1968.) 

5 mei 1993 439 

4. - Ontvankelijkheid - G1·ond van 
niet-ontvankelifkheid - Limitatieve op
somming. 
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De strafvordering kan wettig niet ont
vankelijk worden verklaard op andere 
gronden dan die bepaald bij de artikelen 
vervat in hoofdstuk II V.T.Sv., art. 216 
Sv. en de artikelen vervat in titel III, 
hoofdstuk I, Sv. 

6 mei 1993 455 

5. - Niet-ontvankelijkheid Gevo!g. 
De strafrechter die tot het besluit 

komt dat de strafvordering niet ontvan
kelijk is, vermag de bewijswaarde van 
de overige tot staving van de gegrond
heid van die strafvordering aangevoerde 
gegevens niet meer te onderzoeken. 

6 mei 1993 455 

6. - Klachtmisdrijf - Klacht - Bur
gerlijke-partijstelling. 

Art. 14 wet van 1 april 1879 dat de uit
oefening van de strafvordering afhanke
lijk maakt van een klacht van de bena
deelde, vereist niet dat die klacht aan de 
stelling als burgerlijke partij voorafgaat. 

15 juni 1993 586 

T 

TAALGEBRUIK 

ALGEMEEN 

GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) 
In eerste aanleg. 

Algemeen. 
Burgerlijke zaken. 
Strafzaken. 
Andere zaken. 

In hoger beroep. 
Algemeen. 
Burgerlijke zaken. 
Strafzaken. 
Andere zaken. 

In cassatie. 
Algemeen. 
Burgerlijke zaken. 
Strafzaken. 
Andere zaken. 

Betekening en tenuitvoerlegging. 
Algemeen. 
Burgerlijke zaken. 
Strafzaken. 
Andere zaken. 

Vonnissen en arresten, nietigheden. 

Algemeen. 
Burgerlijke zaken 
Strafzaken. 
Andere zaken. 

GERECHTSZAKEN (BUITEN WET 15 JU· 
NI 1935) 

BESTUURSZAKEN 

SOCIALE BETREKKINGEN 

ONDERWIJS 

ALLER LEI 

ALGEMEEN 

1. - A!gemeen - Proces-verbaal 
Overtreding Taalwet Gerechtszaken -
Nietigheid - Gedeeltelijke nietigheid 
van een proces-verbaal - Gevolg. 

De nietigheid die een proces-verbaal 
aantast omdat het opgesteld is in over
treding van de Taalwet Gerechtszaken 
strekt zich niet uit tot de gedeelten van 
dat proces-verbaal, die aan de vereisten 
van de taalwet voldoen. (Art. 31, Taalwet 
Gerechtszaken.) 

27 april 1993 406 

GERECHTSZAKEN 
(WET 15 JUNI 1935) 

IN EERSTE AANLEG. 

Algemeen. 

Burgerlijke zaken. 

2. - Gerechtszaken - In eerste aan
leg - Burgerlijke zaken - Arbeidsonge
val - Herziening - Termijn - Termijn 
van J'echtspleging. 

De termijn voor het instellen van een 
eis tot herziening van de arbeidsongeval
lenvergoedingen is geen termijn van 
rechtspleging in de zin van de wet op 
het gebruik der talen in gerechtszaken. 
(Art. 72, eerste lid, Arbeidsongevallen
wet; art. 48, Ger.W.; art. 40, derde lid, 
Taalwet Gerechtszaken.) 

1 maar! 1993 240 

3. - Gerechtszaken - In eerste aan
leg - Burgerlijke zaken - Vraag tot 
wijziging van de taal der rechtspleging 
- Tijdstip. 

De vraag tot wijziging van de taal der 
rechtspleging dient steeds te worden ge
daan v66r aile verweer of exceptie, zelfs 
van onbevoegdheid, zowel voor de ge
rechten van eerste aanleg waarvan de 
zetel in bet arrondissement Brussel is 
gevestigd als voor de gerechten van eer-
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ste aanleg die hun zetel hebben in een 
ander arrondissement. (Artt. 2, 4 en 7 
Taalwet Gerechtszaken.) 

10 december 1993 1051 

Strafzaken. 

4, - Gerechtszaken - In eerste aan
leg - Strafzaken - Brusselse agglome
ratie - Proces-verbaal - Taal voor het 
opsteJJen - Voorwaarde. 

In de gemeenten van de Brusselse ag
glomeratie worden in strafzaken de pro
cessen-verbaal in het Frans of in het Ne
derlands opgesteld naargelang degene 
die er het voorwerp van is de ene of de 
andere dezer talen voor zijn verklarin
gen gebruikt en, bij gemis van verkla

. ring, volgens de noodwendigheden van 
de zaak. (Art. 11, Taalwet Gerechtsza
ken.) 

27 april 1993 406 

5. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) 
- In eerste aanleg - Strafzaken -
Strafvordering - Taal van de rechtsple
ging - Franse taal -- Regeling van de 
procedure - Besci1ilrking van de raadka
mer - Verw1jzing naar de correctionele 
rechtbank - Niet gecoiTectionaliseerde 
misdaad - Vonnis - Wijziging van taal 
- Duitse taal - Verwijzing naar de Cor
J'ectionele Rechtbank te Eupen - Vonnis 
van die J'echtbank - Onbevoegdheid -
Regeling van rechtsgebied - Vernieti
ging van de beschikking - Verwijzing 
- Gerecht waarnaar de zaak wordt ver
wezen. 

Wanneer de raadkamer in een in het 
Frans gevoerde rechtspleging verdachten 
naar de correctionele rechtbank verwe
z.en heeft, o.m. wegens een misdaad, zon
der verzachtende omstandigheden te 
hebben aangenomen, de correctionele 
rechtbank, op een vordering die ertoe 
strekt de rechtspleging in het Duits te 
doen voortzetten, de zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Eupen verwij st 
en die rechtbank zich onbevoegd ver
klaart, omdat de misdaad niet is gecor
rectionaliseerd, regelt het Hof het rechts
gebied en, na de gebruikelijke toetsingen 
te hebben verricht en na te hebben over~ 
wogen dat de onbevoegdverklaring ge
grond is, vernietigt het de beschikking 
van de raadkamer en verwijst het de 
zaak naar de kamer van inbeschuldiging
stelling van het Hof van Beroep te Luik 
zitting houdende in het Duits. ' 

28 april 1993 414 

6. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) 
- In eei'Ste aanleg - Strafzaken - Ver-

zoek tot verwijzing naar een ander ge
recht van dezelfde rang met een voertaal 
die door een of meer beklaagden is ge
vraagd - Beslissing van de rechter al~ 
Jeen afhankelijk van de omstandigheden 
van de zaak - Onaantastbare beoorde
ling door de feitenrechter. 

De rechtbank die, krachtens art. 23 
Taalwet Gerechtszaken, wegens de om
standigheden van de zaak, verklaart dat 
zij niet kan ingaan op het verzoek van 
een of meer beklaagden om de zaak 
naar een gerecht van dezelfde rang te 
verwijzen, beoordeelt die omstandighe
den in feite en derhalve op onaantastba
re wijze. (Art. 23 wet 15 juni 1935.) 

22 december 1993 1105 

Andere zaken. 

IN HOGER BEROEP 
Algemeen. 
Burgerlijke zaken. 

7. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) 
- In hager beroep - Burgerlijke zaken 
- Akte van hoger beroep - Eiser in ha-
ger beroep - Woonplaats - Straat -
Brussel - Nietigheid. 

In burgerlijke zaken moet de akte van 
hager beroep, op straffe van door de 
rechter van ambtswege uitgesproken nie
tigheid, in de taal van de rechtspleging 
de naam van de straat vermelden waar
aan eiser in hager beroep woont, wan
neer die woonplaats gelegen is in een ge
meente van de Brusselse agglomeratie 
en de rechtspleging in het arrondisse
ment Brussel wordt voortgezet. (Artt. 862 
en 1057, eerste lid, 2°, Ger.W.; artt. 4, § 1, 
24 en 40, eerste lid, wet 15 juni 1935.) 

24 mei 1993 519 

8. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) 
- In hager beroep - Burgerlijke zaken 
- Vonnis van de appelrechters - Eiser 
in hager beroep - Woonplaats - Straat 
- Brussel. 

In burgerlijke zaken meet het vonnis 
van de appelrechters in de taal van de 
rechtspleging de naam van de straat ver
melden waaraan eiser in hoger beroep 
woont, wanneer die woonplaats gelegen 
is in een. gemeente van de Brusselse ag
glomerahe en de rechtspleging in het 
arrondissement Brussel wordt voortge
zet; het vonnis dat die vermelding bevat 
in zijn motivering voldoet aan die ver
plichting. (Artt. 780, eerste lid, 2°, en 862 
Ger.W.; artt. 4, § 1, 24 en 40 eerste lid 
wet 15 juni 1935.) ' ' 

24 mei 1993 519 



Strafzaken. 
Andere zaken. 

IN CASSATIE. 
Algemeen. 
Burgerlijke zaken. 

9. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935} 
- In cassatie - Burgerl1jke zaken -
Eentaligheid van de akte - Aanhaling 
in een andere taal - Toelichting bij het 
middel. 

De aanhaling, in de toelichting bij het 
middel, van een passage die in een ande
re taal dan die van de rechtspleging is 
gesteld, heeft de nietigheid van de voor
ziening niet tot gevolg. (Artt. 27 en 40, 
eerste lid, Taalwet Gerechtszaken.) 

15 februari 1993 184 

Strafzaken. 
Andere zaken. 

BETEKENING EN TENUITVOERLEGGING. 

Algemeen. 

Burgerlijke zaken. 

Strafzaken. 

Andere zaken. 

VONNISSEN EN ARRESTEN, NIETIGHE
DEN. 

Algemeen. 

Burgerlijke zaken 

10. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935} 
- Vonnissen en arresten - Nietigheden 
- Burgerlijke zaken - Eentaligheid van 
de beslissing - Aanha.Jing in een andere 
taal. 

Geheel nietig is het arrest dat beslist 
op grand van een aanhaling in een ande
re taal dan die van de rechtspleging, 
wanneer de vertaling of de zakehjke in
baud ervan niet in de procestaal is weer
gegeven. (Artt. 24, 37 en 40 Taalwet Ge
rechtszaken.) 

15 februari 1993 184 

Strafzaken. 

11. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935} 
- Vonnissen en arresten, nietigheden -
Strafzaken - Processen-verbaal - Brus
selse agglomeratie. 

In de gemeenten van de Brusselse ag
glomeratie worden de processen-verbaal 
betreffende de opsporing van misdrijven 
in het Frans of in het Nederlands ge
steld volgens de noodwendigheden van 
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de zaak, wanneer degene die er het voor
werp van is, geen verklaring heeft afge
legd; de feitenrechter, die in geval van 
betwisting die noodwendigheden in· feite 
beoordeelt, kan daarbij onder meer reke
ning houden met de plaats waar het mis
drijf is vastgesteld. (Art. 11, tweede lid, 
Taalwet Gerechtszaken.) 

30 juni 1993 647 

12. - Gemchtszaken (wet 15 juni 1935} 
- Vonnissen en arresten, nietiglleden -
Strafzaken - Nietigheid gedekt door 
een niet ]outer voorbereidend vonnis op 
tegenspraak gewezen. 

Ten opzicht.e van hen die de nietigheid 
van een proces-verbaal wegens scherr
ding van de Taalwet Gerechtszaken niet 
hadden opgeworpen of daaromtrent geen 
voorbehoud hadden gemaakt, is die nie
tigheid krachtens art. 40 van voormelde 
wet gedekt door een niet louter voorbe
reidend en op tegenspraak gewezen von
nis, mits dit niet zelf lijdt aan een nietig
heid op grand van dezelfde wet. 

19 oktober 1993 856 

Andere zaken. 

13. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935} 
- Vonnissen en arresten_ nietigheden -
Andere zaken - Tuchtzaak - Orde van 
Geneesheren - Art. 40 Taalwet Ge
rechtszaken - Toepasselijkheid. 

Art. 40 Taalwet Gerechtszaken dat be
paalt dat de regels van de wet op straf 
van nietigheid zijn voorgeschreven, is 
niet toepasselijk op de rechtspleging 
voor de raden van de Orde van Genees
heren. (Art. 24, §§ 3, Artsenwet.) 

26 november 1993 994 

GERECHTSZAKE!I. 
(BUITEN WET 15 JUNI 1935) 

BESTUURSZAKEN 

SOCIALE BETREKKINGEN 

ONDERWIJS 

ALLERLEI 

TERUGVORDERING VAN HET 
ONVERSCHULDIGD BETAALDE 

1. - Sociale zekel'heid - Werknemers 
- Bijdragen - Schuld jegens de Rijks
dienst voor Sociale Zekerheid - Beta
ling - Niet geregistreerde aannemer -
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Werkzaamheden - Ultgevoerde werken 
- Hoofdelijke aansprakelijkheid van de 
opdrachtgever - Terugvordering van het 
onversclwldigd betaalde door de op
drachtgever. 

Degene die een beroep heeft gedaan 
op een niet geregistreerde medecontrac
tant voor de uitvoering van werkzaamhe
den met het oog op het verbouwen, het 
inrichten, het herstellen, het onderhou
den of het reinigen van een bestaande 
individuele woongelegenheid, en die bij 
elke betaling aan die medecontractant 15 
pet. van het door hem verschuldigde be
drag, exclusief B.T.W., heeft ingehouden 
en ten onrechte gestort aan de Rijks
dienst voor Sociale Zekerheid, kan tegen 
die instelling een vordering instellen om 
het onverschuldigd betaalde terug te vor
deren. (Artt. 1235 en 1376 B.W.; art. 
30bis, §§ 1, 3 en 6, Sociale-Zekerheidswet 
Werknemers 1969.) 

11 januari 1993 34 

2. - ZLV.-Ve1·zekering Ziektekos-
tenverzekering - Nag niet gedekte per
soon - Vonnis tot aiwijzing van de vor
dering van de verzekeringsinstelling -
Derdenverzet van het R.LZI V: - Ont
vankelijkheid. 

Het R.I.Z.I.V. kan derdenverzet doen 
tegen het vonnis dat de vordering afwij st 
van de verzekeringsinstelling tot terug
betaling van de prestaties van genees
kundige verzorging die ten onrecht wa
ren verleend aan een nag niet gedekte 
persoon, wanneer die vordering volgt op 
een bevinding waarvan de dienst voor 
administratieve controle kennis gegeven 
heeft bij het vervullen van zijn opdracht. 
(Art. 1122, eerste lid, Ger.W.; artt. 10, 91, 
94, 95 en 99 Z.l.V.-wet.) 

1 maart 1993 238 

TUSSENKOMS'll' 
1. - Burgerlijke zaken - Cassatiege

ding - Cassatieberoep niet ontvankelijk 
tegen een verweerder - Oproeping van 
die verweerder in de zaak - Gevolg. 

Wanneer een voorziening niet ontvan
kelijk is tegen een verweerder omdat ei
ser met die verweerder voor de feiten
rechter niet in geding was en de bestre
den beslissing geen veroordeling van de 
eiser ten voordele van die verweerder 
uitspreekt, kan diens oproeping in de 
zaak als een vordering tot bindendver
klaring van het arrest gelden. 

11 juni 1993 576 

2. - Burgerlijke zaken - Cassatiege
ding - Vordering tot bindendverklaring 
van het arrest - Ontvankelijkheid. 

Ontvankelijk is de vordering tot bin
dendverklaring van het arrest van de ei
ser in cassatie, wanneer deze belang er
bij kan hebben dat het arrest van het 
Hof voor de daartoe in de zaak opgeroe
pen partijen bindend wordt verklaard. 
(Artt. 15 en 16 Ger.W.) (Tweede zaak.) 

9 september 1993 682 

3. - Burgerlijke zaken - Cassatiege
ding - Vordering tot bindendverklaring 
van het arrest - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is een door de eiser 
tot cassatie ingediende vordering tot bin
dendverklaring van het arrest, wanneer 
niet blijkt dat die eiser enig belang erbij 
kan hebben dat het arrest van het Hof 
wordt bindend verklaard voor de daartoe 
in de zaak opgeroepen partijen. (Artt. 15 
en 16 Ger.W.) 

9 september 1993 686 

u 

UITLEVERING 

1. - Uitlevering aan Belgie - Rechts
pleging in het buitenland - Onderzoeks
gerecht - Bevoegdheid - Grenzen. 

De Belgische onderzoeksgerechten 
zijn, bij de uitspraak over de voorlopige 
hechtenis, niet bevoegd om onregelma
tigheden na te gaan, die in de uitlever
ingsprocedure in het buitenland zouden 
zijn begaan. (Art. 107 Gw.) 

17 maar! 1993 302 

2. - Stukken tot staving van een ver
zoek om uitlevering - Overzending door 
de minister van Justitie aan het open
baar ministerie - Authenticiteit van de 
stukken - Erkenning. 

De overzending van stukken door de 
minister van J ustitie a an het openbaar 
ministerie tot staving van een verzoek 
om uitlevering houdt de erkenning in 
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door de aangezochte Belgische regering 
van de authenticiteit van de betreffende 
stukken. 

14 september 1993 700 

3. - Vreemdeling in hechtenis op 
grand van een buitenlands vonnis -
Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling 
- Bevoegdheid Rechterlijke Macht. 

De Rechterlijke Macht is niet bevoegd 
om te beslissen omtrent de voorlopige in
vrijheidstelling van een vreemdeling die 
ter beschikking is van de Uitvoerende 
Macht doordat hem het buitenlands von
nis is betekend op grond waarvan om 
zijn uitlevering werd verzocht. (Art. 3 
Uitleveringswet.) 

9 november 1993 938 

4. - Vreemdeling voorlopige aange
houden met het oog op uitlevering -
Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling 
- Betekening van het buitenlands von
nis - Bestaansreden van het cassatiebe
roep. 

Na betekening van het buitenlands 
vonnis op grond waarvan de uitlevering 
van een voorlopig aangehouden vreem
deling is gevraagd, heeft het cassatiebe
roep van die vreemdeling tegen de be
slissing op zijn verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling geen bestaansreden 
meer. (Artt. 3 en 5 Uitleveringswet.) 

9 november 1993 938 

5. - Met het oog op uitlevering aange
houden vreemdeling - Buitenlandse 
rechterlijke beslissing van veroordeling 
tot vrijheidsstraf - Art. 5.4 E. V.R.M. -
Recht om voorziening te vragen bij de 
rechter opdat deze beslist over de wettig
heid van de gevangenhouding. 

Art. 5.4 E.V.R.M. beoogt niet het geval 
waarin een vrijheidsbeneming voor een 
bepaalde tijd het gevolg is van een rech
terlijke beslissing waarbij de door die 
verdragsbepalingen gewilde rechterlijke 
controle in de beslissing zelf is inge
bouwd en de gevolgde procedure aan de 
betrokkene alle waarborgen heeft ver
strekt welk.e de aard van de vrijheidsbe
neming vereist; het heeft derhalve geen 
betrekking op een gevangenhouding wel
ke het gevolg is van veroordelingen uit
gesproken door bevoegde buitenlandse 
rechtsmachten. 

9 november 1993 940 

6. - Overlegging van de buitenlandse 
akte ter uitvoe1·ing waarvan de vreemde
ling kan worden opgesloten - Conti·ole. 

Het ligt op de weg van de regering te 
onderzoeken of voldaan is aan de door 
de wet of het verdrag vereiste overleg
ging van de stukken op grond waarvan 
een vreemdeling met het oog op uit1eve
ring kan worden opgesloten. (Artt. 1 en 
3, eerste lid, Uitleveringswet.) 

9 november 1993 940 

7. - Met het oog op uitlevering voorlo
pig aangehouden vreemdeling - Hoger 
beroep tegen de beschikking van de 
raadkamer die het verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling afwijst - Definitieve 
opsluiting na betekening van de buiten
landse akte - Oordeel over de conformi
teit van de betekende stukken. 

Op het hoger beroep van de vreemde
ling tegen de beschikking van de raadka
mer die zijn verzoek tot voorlopige in
vrijheidstelling na zijn voorlopige aan
houding met het oog op uitlevering heeft 
afgewezen, komt het de kamer van inbe
schuldigingstelling niet toe te oordelen 
of de stukken op grand waarvan hij defi
nitief is opgesloten voor uitlevering, be
antwoorden aan de door de wet of het 
verdrag gestelde voorwaarden. (Artt. 1, 3 
en 5 Uitleveringswet.) 

9 november 1993 940 

8. - Hechtenis - Verzoek tot voorlo
pige invrijheidstelling - Cassatieberoep 
- Te1·mijn voor het indienen van een 
memorie. 

Wanneer een vreemdeling die met toe
passing van art. 5 Uitleveringswet voor
lopig werd aangehouden, cassatieberoep 
aantekent tegen het arrest dat uitspraak 
doet over zijn hager beroep tegen de be
schikking van de raadkamer die zijn ver
zoek tot voorlopige invrijheidstelling af
wijst, 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 zijn in de regel ontvankelijk de 
middelen die de eiser aangeeft in een 
memorie die ter griffie van het Hof van 
Cassatie is ingediend v66r het verstrij
ken van de termijn van twee maanden 
bepaald bij art. 420bis Sv. en ten minste 
acht dagen v66r de terechtzitting. (Impli
ciet.) 

9 november 1993 940 
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VALS GETUIGENIS 

1. - Klacht - Strafvordering - On~ 
mogelijkheid uitspraak te doen - Verja
ring - Schorsing. 

De verj a ring van de strafvordering 
kan geschorst worden door een klacht 
wegens vals getuigenis, indien de rechter 
vaststelt dat die klacht hem in de onmo
gelijkheid stelt over de strafvordering 
uitspraak te doen. (Art. 24 V.T.Sv.) 

8 juni 1993 570 

2. - In correctionele zaken - Beg1ip. 
Als vals getuigenis in correctionele za

ken wordt aangemerkt een onder ede 
ten voordele of ten nadele van de be
klaagde afgelegde verklaring die tot de 
sluiting van de debatten wordt gehand
haafd en van dien aard is dat zij de 
rechter bij zijn beoordeling van de waar
de van de hem voorgelegde bewijsele
menten kan misleiden. (Art. 218 Sw.) 

9 juni 1993 573 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN 

1. - Belastingzaken - Inkomstenbe
Jastingen - Bestanddelen. 

Voor het bestaan van het misdrijf vals
heid in geschriften en gebruik van valse 
stukken inzake inkomstenbelastingen is 
o.m. de vermelding vereist van de over
treding van het W.I.B. of van de uitvoe
ringsbesluiten daarvan die de beklaagde 
bedrieglijk of met opzet zou hebben wil
len overtreden. (Artt. 339 en 340 W.l.B.) 

10 maart 1993 274 

2. - Valsheid in geschrifte - Gebruik 
door een ander dan de vervalser - Ge
bruik door de vervalser gewild of voor
zien - Strafrechtelijke vera.ntwoorde
lijkheid van de ve1valser. 

De dader van valsheid in geschrifte is 
strafrechtelijk verantwoordelijk voor het 
gebruik van het valse stuk dat de door 
hem voorziene en gewilde voortzetting is 
van de valsheid, zelfs indien het valse 
stuk gebruikt wordt door een derde. 

2 november 1993 909 

182-

VENNOOTSCHAPPEN 
ALGEMEEN, GEMEENSCHAPPELIJKE RE· 

GELS 

HANDELSVENNOOTSCHAPPEN 
Algemeen. 
Vennootschappen onder firma. 
Naamloze vennootschappen. 
Besloten vennootschappen met beperkte 

aansprakelijkheid. 
Commanditaire vennootschappen. 
CoOperatieve vennootschappen. 
Eenpersoonsvennootschappen. 
Aller lei. 

BURGERRECHTELIJKE VENNOOTSCHAP
PEN (BIJZONDERE REGELS) 

LANDBOUWVENNOOTSCHAPPEN 

VENNOOTSCHAPPEN NAAR BUITENLANDS 
RECHT 

VENNOOTSCHAPPEN ZONDER RECHTS
PERSOONLIJKHEID 

ECONOMISCH SAMENWERKINGSVERBAND 

ALLERLEI 

ALGEMEEN, 
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS 

HANDELSVENNOOTSCHAPPEN 

ALGEMEEN. 

VENNOOTSCHAPPEN ONDER FIRMA. 

NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN. 

BESLOTEN VENNOOTSCHAPPEN MET BE-
PERKTE AANSPRAKELIJKHEID. 

Handelsvennootschappen - Besloten 
vennootschappen met beperkte aanspra
kelijkheid - Beheer - Zaakvoerder -
Bevoegdheden - Handelshuur. 

Het vonnis dat beslist dat de hoedanig
heid van zaakvoerder van een B.V.B.A. 
niet automatisch de hoedanigheid van 
bijzonder lasthebber insluit met de 
machtiging om een voorwaardelijke in
stemming met de hernieuwing van een 
handelshuur in ontvangst te nemen, be
houdens andersluidende bepaling in de 
statuten, schendt art. 130 Vennootschap
penwet, naar luid waarvan « iedere zaak
voerder van een besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid aile han
delingen kan verrichten die nodig of 
dienstig zijn tot verwezenlijking van het 
doel van de vennootschap, behoudens die 
waarvoor volgens de wet alleen de alge
mene vergadering bevoegd is; iedere 
zaakvoerder de vennootschap jegens der
den vertegenwoordigt ( ... ); de vennoot-
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schap verbonden is door de handelingen 
van de zaakvoerders ( ... ) >>. 

28 oktober 1993 902 

COMMANDITA!RE VENNOOTSCHAPPEN. 

COOPERATIEVE VENNOOTSCHAPPEN. 

EENPERSOONSVENNOOTSCHAPPEN. 

ALLERLEI. 

BURGERRECHTELIJKE 
VENNOOTSCHAPPEN 

(BIJZONDERE REGELS) 

LANDBOUWVENNOOTSCHAPPEN 

VENNOOTSCHAPPEN 
NAAR BUITENLANDS RECHT 

VENNOOTSCHAPPEN ZONDER 
RECHTSPERSOONLIJKHEID 

ECONOMISCH 
SAMENWERKINGSVERBAND 

ALLERLEI 

VERBINTENIS 

1. - Ontbindende vooPwaarde - Ar
beidsovereenkomst - Potestatieve voor
waarde - Geldigheid. 

Uit de enkele omstandigheid dat een 
in een arbeidsovereenkomst bedongen 
ontbindende voorwaarde een potestatie
ve voorwaarde is, kan niet worden afge
leid dat de voorwaarde nietig is. (Art. 32 
Arbeidsovereenkomstenwet; art. 1174 
B.W.) 

18 januari 1993 54 

2. - Ontbindende voorwa.arde - Ar
beidsovereenkomst - Geldigheid. 

Een ontbindende voorwaarde in een 
arbeidsovereenkomst is nietig, wanneer 
zij ertoe leidt dat de overeenkornst uit
sluitend door de wil van een van beide 
partijen kan worden beeindigd zonder 
inachtneming van de door het arbeids
overeenkomstenrecht voorgeschreven 
dwingende ontslagregelen. (Art. 32 Ar
beidsovereenkomstenwet; art. 1174 B.W.) 

18 januari 1993 54 

3. - Voorwaardelijke verbintenis -
OpsclJortende voorwa.arde - Nag niet 
vervulde voorwaal'de - Gevolg. 

De overeenkomst met een verbintenis 
onder een opschortende voorwaarde be
staat zolang de voorwaarde niet is ver
vuld, oak al is de uitvoering van de ver
bintenis opgeschort; zij doet tussen par-

tijen rechten en verplichtingen ontstaan 
en de partij die haar verbintenissen niet 
nakomt, kan tot schadevergoeding zijn 
gehouden. (Art. 1181 B.W.) 

18 februari 1993 202 

4. Opsclwrtende voorwaarde -
Rechtstoesta.nd - Hangende vooTwaar
de. 

Een recht onder opschortende voor
waarde bestaat, hangende de voorwaar
de, oak al i.s de uitvoering van de verbin
tenis geschorst. (Art. 1181, tweede lid, 
B.W.) 

5 april1993 356 

5. - Betaling - Toerekening van de 
betalingen - Schuld die i11terest geeft -
Contractuele zaken - Vergoedende inte
rest - BegTip. 

In contractuele zaken is art. 1254 B.W., 
luidens hetwelk de schuldenaar van een 
schuld die interest geeft of rentetermij
nen opbrengt, buiten de toestemming 
van de schuldeiser, de betaling die hij 
doet, niet kan toerekenen op het kapitual 
eerder dan op de rentetermijnen of de 
interesten, inzonderheid van toepassing 
op de vergoedende interest die verschul
digd is wegens vertraging bij de betaling 
van de vergoeding waarop de benadeelde 
partij op de dag waarop de schade is ont
staan, recht heeft. 

28 oktober 1993 899 

VERDELING 

Gerechtelijke verdeling - Verkoop 
van om·oerend goed - Voorwaa.rde -
Beweringen en zwa.righeden - Notaris 
- Proces-verbaaJ - Neerlegging ter 
griffie van de rechtbank. 

De neerlegging ter griffie van de uit
gifte van het door de notaris opgemaakte 
proces~verbaal van beweringen en zwa
righeden maakt de tussen de partijen in 
het kader van de gerechtelijke verdeling 
gerezen en in dit proces-verbaal opgeno
men bet\~istingen bij de rechtbank 
rechtsgeldig aanhangig, ook al hebben 
die betrekking op de voorwaarden waar
onder de door de rechtbank bevolen ver
koop van de onroerende goederen zal ge
schieden. (Artt. 1209, eerste lid, en 1219, 
§ 2, Ger.W.) 

5 novem!Jer 1993 926 

VERHAAL OP DE RECHTER 
1. - Cassatieberoep - Toepasselijlce 

l'egels - Verzoekschrift. 
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De regels inzake cassatieberoep zijn 
van toepassing op het verhaal op de 
rechter; het verzoekschrift tot verhaal op 
de rechter waarvoor het rolrecht niet is 
betaald binnen de door art. 1079, tweede 
lid, Ger.W. bepaalde termijn, is niet re
gelmatig ingediend. (Art. 1143 en 1145 
Ger.W.) 

5 maart 1993 262 

2. - Gronden van niet-ontvankelijk
heid - Art. 1093, derde lid, Ger. W. 

Het Hof verwerpt het verhaal op de 
rechter wanneer enerzijds de eiser, na 
zijn verzoekschrift te hebben betekend 
aan de rechters op wie verhaal wordt ge
nomen, het niet ter griffie van het Hof 
heeft ingediend overeenkomstig art. 1079 
Ger.W., en anderzijds de verweerders, na 
hun aan de eiser betekende antwnord tij
dig te hebben ingediend, de zaak hebb~n 
ingeleid en hebben gevorderd de voorzie
ning af te wij zen met veroordellng in de 
kosten. {Artt. 1093, derde lid, en 1145 
Ger.W.) 

5 maart 1993 262 

VERJARING 

ALGEMEEN 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Algemeen. 
Termijnen (aard, duur, aanvang en 

einde) 
Schorsing 
Stuiting 
Aller lei. 

STRAFZAKEN 
Algemeen. 
Strafvordering. 

Algemeen, 
Termijnen. 
Schor sing. 
Stuitlng. 
Burgerlijke vordering voor de straf

rechter. 
Aller lei. 

Straf. 
Algemeen. 
Termijnen, 
Schorsing. 
Stuiting, 
Allerlei. 

Allerlei. 

BELASTINGZAKEN 
Algemeen. 
Termijnen (aard, duur, aanvang, einde). 
Schorsing. 

Stuiting. 
Aller lei. 

TUCHTZAKEN 
Algemeen, 
Termijnen (aard, duur, aanvang, einde). 
Schor sing. 
Stuiting. 
Allerlei. 

VERKIEZINGSZAKEN 
Algemeen. 
Termijnen (aard, duur, aanvang, einde). 
Schorsing. 
Stuiting. 
Aller lei. 

DIENSTPLICHTZAKEN 
Algemeen. 
Termijnen {aard, duur, aanvang en 

einde) 
Schorsing 
Stuiting 
Aller lei. 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 

1. - Algemeen - Arbeidsongeval 
Herziening - Termifn - Aard. 

De termijn voor het instellen van een 
eis tot herziening van de arbeidsongevalw 
lenvergoedingen is geen verj aringster· 
mijn en kan gestuit noch geschorst wor
den. (Art. 72, eerste lid, Arbeidsongeval
lenwet.) 

1 maart 1993 240 

BURGERLIJKE ZAKEN 

ALGEMEEN 

2. - Burgerlifke zaken - Algemeen 
-- Verkrifgende verfaring - Nieuwe ei
genaar - Afstand - Gevolg - Art. 2225 
B. W: - « Persoon die er belang b1]' heeft 
dat de verfaring verkregen is » - Be
lang - Begrip. 

Wanneer de Staat de eigendom van 
wallen heeft verloren doordat deze gedu
rende meer dan dertig jaar in het bezit 
waren van een derde, er aan die wallen 
herstellingswerken dienen te worden uit
gevoerd en de nieuwe eigenaar afstand 
doet van de verkregen verjaring, heeft 
de Staat, als vroegere eigenaar, het recht 
om zich te beroepen op die verjaring 
waarbij hij belang heeft om de herstel-
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lingen niet behoeven uit te voeren. {Artt. 
541 en 2225 B.W.) 

28 januari 1993 121 

3. - Burgerlijlce zaken - Algemeen 
- Openbare orde - ZL V.-verzekering 
- Arbeidsongeschiktheidsverzekering -
Ui'tkeringen - Vordering tot betaling. 

De bepaling betreffende de verjaring 
van de vordering tot betaling van de 
prestaties van de uitkeringsverzekering 
is van openbare orde. {lmpliciet.) {Art. 
106, § 1, eerste lid, 1°, en tweede lid, 
Z.I.V.-wet.) 

25 oktober 1993 878 

TERMIJNEN (AARD, DUUR, AANVANG EN 
EINDE) 

4. - Burgerlijke zaken - Termijnen 
- Aanvang - Ziekte- en invaliditeits
verzekering - Terugvordering van ar
beidsongeschiktheidsuitkeringen - Ver
wittiging van de verzekeringsinstelling 
- Verzuim. 

De vordering tot terugbetaling van ten 
onrechte toegekende arbeidsongeschikt
heidsuitkeringen verjaart twee jaar na 
het einde van de maand waarin de uitke
ringen zijn betaald, ook wanneer de ge
rechtigde zijn verzekeringsinstelling, als 
gevolg van een niet bedrieglijk verzuim, 
niet heeft ingelicht over zijn aanvraag 
tot verkrijging van een voordeel waar
door hij geen aanspraak op de arbeids
ongeschiktheidsuitkeringen heeft. {Artt. 
57, § 1, en 106, § 1, eerste lid, 5°, Z.I.V.
wet; art. 240bis K.B. 4 nov. 1963.) 

4 januari 1993 3 

5. - Burgerlijke zaken - Termijnen 
- Duur - Rechtsvordering van genees
heren - Begrip. 

Krachtens art. 2272, eerste lid, B.W. 
bestaat de eenjarige verjaring enkel voor 
de rechtsvordering van geneesheren, 
heelkundigen en apothekers en niet voor 
de rechtsvordering van de ziekenhuizen, 
wanneer die noch als hun lasthebbers 
noch als overnemers van hun schuldvor
deringen optreden. 

21 januari 1993 88 

6. - Burgerlijke zaken Termijnen 
- Aanvang - Ziekte- en invaliditeits
verzekeJ•ing - Arbeidsongeschiktheids
uitkering - Vordering op grand van ha
ger loon - Betwisting over het loon. 

De vordering van een gerechtigde op 
een hogere arbeidsongeschiktheidsuitke
ring op grond van een hoger loon ver
jaart twee jaar na het einde van de 

maand waarin de uitkering is uitbetaald, 
ook wanneer het recht op het hoger loon 
wordt betwist. (Art. 106, § 1, 2°, Z.I.V.
wet.) 

15 februari 1993 188 

7. - Burgerlijke zaken Termijnen 
- Rechtsvordering van verzekeraar te
gen verzekerde - Terugbetaling van uit
kering aan slachtoffers van ongeval. 

Wanneer de verzekeraar op grond van 
de artt. 24 en 25.6 van de W .A.M.-model
polis tegen de verzekerde een rechtsvor~ 
dering instelt tot terugbetaling van de 
door hem aan de slachtoffers van een 
ongeval uitgekeerde bedragen, wordt de 
verjaring van die vordering geregeld bij 
art. 32 Verzekeringswet en niet bij art. 
26 V.T.Sv. 

4 juni 1993 561 

SCHORSING 

8. - Burgerlijke zaken - Sclwrsing 
- Oorzaak van schorsing - Arbeidson
geval - Bijslag wegens verergering -
Rechtsvordering tot betaling - Adminis
tratieve procedure. 

De verjaring van de rechtsvordering 
tot betaling van een aan de getroffene 
van een arbeidsongeval toegekende bij
slag wegens verergering wordt niet ge~ 
schorst door de administratieve onder
zoeksprocedure van de vordering door 
het Fonds voor Arbeidsongevallen. {Artt. 
69, eerste lid, en 70, eerste zin, Arbeids
ongevallenwet; art. 7 K.B. 21 dec. 1971; 
artt. 2251 tot 2259 B.W.) 

1 maart 1993 233 

STUITING 

9. - Burgerlijke zaken - Stuiting -
Dagvaa.rding Burgerlijke-partijstel-
ling. 

De burgerlijke-partijstelling voor de 
strafrechter kan niet worden gelijkge
steld met de dagvaarding waardoor, lui
dens art. 2246 B.W., de verjaring wordt 
gestuit. 

21 januari 1993 85 

10. - Burgerlijke zaken - Stuiting -
Ongeval - Rechtsvordering van de ge
troffene tegen de verzekeraar - Verja
ring van de strafvordering - Gevolgen. 

De verjaring van de rechtsvordering 
van de benadeelde tegen de verzekerde 
die de schade heeft veroorzaakt, en der
halve van dezelfde persoon tegen de ver
zekeraar, wordt door de burgerlijke 
rechtsvordering voor het strafgerecht en
kel gestuit, wanneer die rechtsvordering 
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wordt ingesteld v66r de verj aring van de 
strafvordering. (Art. 27 V.T.Sv.; art. 10 
W.A.M.-wet.) 

21 januari 1993 85 

11. - Burgerlijke zaken - Stuiting -
Ongeval - Rech tstreekse vordering van 
de getroffene tegen de verzeke1'8ar -
Toepasselijke wetsbepalingen. 

In tegenstelling tot de rechtsvordering 
van de door een misdrijf benadeeld per~ 
soon tegen de dader berust de recht~ 
streekse vordering waarover de berra~ 
deelde op grond van art. 6 W.A.M.~wet 
tegen de verzekeraar beschikt, niet op 
het misdrijf; de stuiting van de verjaring 
van die rechtstreekse vordering wordt 
geregeld door art. 10 van die wet en door 
de artt. 2242 e.v. B.W. 

21 januari 1993 85 

12. - Burgerlijke zaken - Stuiting -
Dagvaarding voor het gerecht - Stuiten
de werking - Verstekvonnis dat niet 
binnen een jaar is betekend. 

De regel volgens welke het verstekvon
nis als niet bestaande wordt beschouwd 
indien het niet binnen een j aar is bete
kend, betreft alleen dat vonnis en laat de 
bij verstek gevoerde procedure bestaan; 
de oorspronkelijke dagvaarding voor bet 
gerecht blijft bestaan met de gevolgen 
ervan voor de stuiting van de verjaring. 
(Art. 806 Ger.W.; art. 224 B.W.) 

13 september 1993 692 

13. - Burgerlij1re zaken - Stuiting -
Dagvaarding voor het gerecht - Duur 
van de stuiting. 

In burgerlijke zaken duurt, behoudens 
andersluidende wetsbepaling, de door 
een dagvaarding voor het gerecht ge
vormde stuiting van de verj a ring van 
een rechtsvordering voort tijdens het ge
hele geding. (Art. 2244 B.W.) 

13 september 1993 692 

14. - Burgerlijke zaken - Stuiting -
Dagvaarding voor het gerecht ·- Stuiten· 
de werking - Duur van de stuiting. 

De stuiting van de verjaring van een 
vordering door een dagvaarding voor het 
gerecht sorteert effect tijdens het gehele 
geding. (Art. 2244 B.W.) 

13 september 1993 692 

15. - Burgerlijke zaken - Stuiting -
SchuldvergelJjking - Wettel1jke schuld
vergelijking. 

De in rechte vastgestelde wettelijke 
schuldvergelijking stuit de verjaring 
niet. (Artt. 1290 en 2244 B.W.) 

25 oktober 1993 876 

ALLERLEI. 

STRAFZAKEN 
ALGEMEEN. 

STRAFVORDERING. 

Algemeen. 

Termijnen. 

16. - Strafzaken - Strai'vordering -
Termijn.en - Opschorting van de veroor
deling - Verjaring - Einde. 

De verj a ring van de vordering die 
voortvloeit uit een misdrijf waarvoor op
schorting van de uitspraak is verleend, 
loopt niet meer vanaf de dag waarop de 
beslissing die de opschorting gelast, in 
kracht van gewijsde is gegaan. (Art. 18, 
§ 1, eerste lid, Probatiewet.) 

9 maar! 1993 272 

17. - StJ·afzaken - Strafvordering -
Termijnen - Overtrading van art. 35, 3°, 
KB. van 15 sept. 1976 houdende regle
ment op de politie van personenvervoer 
per tram, premetro, metro, autobus en 
autocar - Duur van de verjaringster
mijn. 

De verjaringstermijn voor een overtre· 
ding van art. 35, 3°, K.B. van 15 sept. 
1976 houdende reglement op de politie 
van personenvervoer per tram, premetro, 
metro, autobus en autocar bedraagt drie 
jaar. 

2 juni 1993 550 

Schorsing. 

18. - Strafzaken - Strafvordering -
Schorsing Probatieopschorting 
Niet-naleving van de vooi·waarden -
Vordering tot hel'l'oeping - Termijn -
Schorsing. 

De verjaringstermijn van de vordering 
tot herroeping van de probatieopschor
ting wegens niet·naleving van de opge
legde voorwaarden en tot uitspraak van 
de veroordeling wegens de feiten die 
aanleiding hebben gegeven tot de proba
tieopschorting kan worden gestuit en ge· 
schorst. (Art. 13, § 6, tweede lid, Proba
tiewet.) 

9 maar! 1993 2'12 

19. - Strafzaken Strafvol'dering -
Schorsing - Onmoge.lijkheid uitspraak 
te doen - Kiacht wegens vals getuige
nis. 

De verjaring van de strafvordering 
kan geschorst worden door een klacht 
wegens vals getuigenis, indien de rechter 
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vaststelt dat die ltlacht hem in de onmo
gelijkheid stelt over de strafvordering 
uitspraak te doen. (Art. 24 V.T.Sv.) 

8 juni 1993 570 

20. - Strafzaken - Strafvordering -
Schorsing - Onderzoek wegens vals ge
tuigenis - Duur van de schol'sing. 

De verjaring van de strafvordering is 
geschorst vanaf de datum van het vonnis 
of arrest dat de behandeling van de zaak 
verdaagt ten einde een onderzoek we
gens vals getuigenis mogelijk te maken 
tot en met de dag waarop over die klacht 
uitspraak is gedaan bij een in kracht 
van gewijsde gegane rechterlijke beslis
sing. (Art. 24 V.T.Sv.) 

8 juni 1993 570 

Stuiting. 

21. - Strafzaken - Strafvol'dering -
Stuiting - Boswetboek - Bosdecreet 13 
juni 1990. 

Bij ontstentenis van afwijkende bepa
lingen wordt de verjaring van de straf
vordering inzake bosmisdrijven, bepaald 
bij art. 145 Boswetboek, gestuit overeen
komstig de V.T.Sv. 

23 februari 1993 219 

22. - Straf'zaken - Strafvordering -
Stuiting - Probatieopschorting - Niet
naleving van de voorwaarden - Vorde
ring tot herroeping - Termijn - Stui
ting. 

De verjaringsterrnijn van de vordering 
tot herroeping van de probatieopschor
ting wegens niet-naleving van de opge
legde voorwaarden en tot uitspraak van 
de veroordeling wegens de feiten die 
aanleiding hebben gegeven tot de proba
tieopschorting kan worden gestuit en ge
schorst. (Art. 13, § 6, tweede lid, Proba
tiewet.) 

9 maart 1993 272 

23. -~· Strafzaken - Strafvordering -
Stuiting - Meerdere beklaagden - Mis
drijven - Samenhangende misdrijven -
Stuitingsdaad - Gevolgen. 

De daden van onderzoek of van vervol
ging ten aanzien van een van de be
klaagden stuiten de verjaring van de 
strafvorde:ring ten aanzien van de mede
beklaagden, wanneer het gaat em het
zelfde feit of om feiten die onder ling ver
bonden zijn door intrinsieke samenhang. 
(Art. 22 V.T.Sv.) 

31 maart 1993 346 

24. - Strafzaken - Strafvordering -
Stuiting - Stuitingsdaad - Handteke
ning - Onleesbaarheid - Gevolg. 

Het feit dat de onder de vermelding 
« De procureur des Konings » met de 
hand aangebrachte handtekening op een 
kantschrift van het O.M. niet leesbaar is 
en dat zij niet gelijkt op de handtekenin
gen op andere kantschriften die van het 
parket van die magistraat uitgegaan 
zijn, belet niet dat de verjaring van de 
strafvordering wordt gestuit door de 
daad van vervolging die in dat 
kantschrift besloten ligt. (Art. 22 V.T.Sv.) 

31 maart 1993 346 

25. - Strafzaken - Stuiting - Be
grip. 

De toezending, door de gerechtelijk 
agent-inspecteur die de procureur des 
Konings bij de politierechtbank bijstaat, 
van een kantschrift aan de politiecom
missaris van de woonplaats van een ver
dachte ten einde deze een kopie van het 
exploot van betekening van het verstek
vonnis en van de betekende stukken af 
te geven, stuit de verjaring van de straf
vordering, oak al werd de rechtspleging, 
die aanleiding gaf tot bedoeld verstek
vonnis, met inbegrip van dit vonnis na
dien nietig verklaard door het op verzet 
gewezen vonnis. (Art. 22 V.T. Sv.) 

21 september 1993 729 

Burgerlijke vordering voor de straf
rechter. 

26. - Strafzaken - Strafvordering -
Burgerlijke rechtsvordering voor de 
strafrechter - Rechtstreekse dagvaar
ding - Strafgerecht - Rechterlijke be
slissing - Bindbeslissing - Cassatiebe
roep - Vernietiging zonder verwijzing 
- Onttrekldng van de zaak aan de straf
rechter - Nieuw geding - Burgerlijk 
gerecht - Vordering in rechte - Nieu
we vordering (neen). 

Niet nieuw en derhalve niet verjaard 
is de burgerlijke rechtsvordering die de 
door een misdrijf benadeelde partij, na 
verloop van de verjaringstermijn, voor 
het burgerlijk gerecht vervolgt, wanneer 
de vordering in het exploot tot inleiding 
van het burgerlijk geding virtueel begre
pen was in de oorspronkelijke vordering 
die door een rechtstreekse dagvaarding 
voor het strafgerecht was ingesteld voor
dat de verjaring was verkregen. (Artt. 3, 
4, 26 en 27, eerste lid, V.T.Sv.) 

11 maart 1993 280 
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27. - Strafzaken - Strafvordering -
Burgerlijke vordering voor de strafrech
ter - Douane en accijnzen - Slijterijen 
van gegiste dranken - Vergunnings
recllt - Overtreding - Verjaring van de 
strafvordering - Burgerll)ke rechtsvor
dering - Ontdoken rechten - Verja
ring. 

De rechtsvordering tot terugbetaling 
van de ontdoken rechten inzake douane 
en accijnzen verjaart door verloop van 
dertig jaar, zodat de verjaring van de 
strafvordering voor de overtredingen van 
K.B. 3 april 1953 inzake de slijterijen 
van gegiste dranken en van de wet van 
28 dec. 1983 betreffende het verstrekken 
van ster ke drank en betreffende het ver
gunningsrecht niet de verjaring van die 
burgerlijke rechtsvordering tot gevolg 
heeft. (Art. 283 gecoOrdineerde wetten 
van 18 juli 1977 .) 

28 september 1993 768 

Aller lei. 

28. - Strafzaken - Strafvordering -
Allel'iei - Slijterij van gegiste dranken 
- Niet-betali.~.1g van de openingsbelas
ting. 

Wanneer de rechter de strafvordering 
wegens niet-betaling van de openingsbe
lasting op een slijterij van gegiste dran
ken verjaard verklaart, mag hij de slui
ting ervan niet bevelen. (Art. 37, § 2, 
K.B. 3 april 1953.) 

3 februari 1993 141 

STRAF 

Algemeen 
Termijnen 
Schor sing 
Stuiting 
Aller lei 
ALLERLEI 

BELASTINGZAKEN 

ALGEMEEN 

TERMIJNEN (AARD, DUUR, AANV ANG, 
EINDE) 

SCHORSING 

STUITING 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 

TUCHTZAKEN 

TERMIJNEN (AARD, DUUR, AANV ANG, 
EINDE) 

SCHORSING 

STUITING 

ALLERLEI 

VERKIEZINGSZAKEN 

ALGEMEEN 

TERMIJNEN (AARD, DUUR, AANVANG, 
EINDE) 

SCHORSING 

STUITING 

ALLERLEI 

DIENSTPLICHTZAKEN 
ALGEMEEN 

TERMIJNEN (AARD, DUUR, AANVANG, 
EINDE) 

SCHORSING 

STUITING 

ALLERLEI 

ALLERLEI 

VERI!:EERSBELASTING OP MO-
TORRIJTUIGEN (MOTORRIJ-
TUIGENBELASTING) 

lngeschreven voertuig - Onweerleg
baar vermoeden dat een voertuig op de 
openbare weg in gebruik is genomen. 

Zolang een motorrijtuig in het reperto
rium van de Dienst van het Wegverkeer 
is of moet ingeschreven zijn, bestaat het 
onweerlegbaar vermoeden dat het op de 
openbare weg in gebruik is genomen. 
(Artt. 36bis en 36\er, § 1, W.I.G.B.) 

13 mei 1993 495 

VERNIELING VAN DOSSIERS 

Strafzaken - Dossier en arrest door 
brand vernield - Cassatieberoep. 

Wanneer een cassatieberoep binnen de 
wettelijke termijn is ingesteld tegen een 
in strafzaken gewezen arrest dat, samen 
met het dossier, door brand is vernield, 
verkeert het Hof in de onmogelijkheid 
na te gaan of de substantii'He of op straf~ 
fe van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen in acht genomen zijn en vernie
tigt het Hof het bestreden arrest. 

24 november 1993 982 
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VEROORDELING MET 
EN OPSCHORTING 
VEROORDELING 

ALGEMEEN 

GEWOON UITSTEL 

PROBATIE-U!TSTEL 

GEWONE OPSCHORTING 

PROBATIEOPSCHORTING 

ALLERLEI 

UITSTEL 
VAN DE 

ALGEMEEN 

GEWOON UITSTEL 
1. - Gewoon uitstel - Duur - On~ 

wettigheid - Vernietiging - Omvang. 
In de regel heeft de vernietiging we

gens onwettigheid van het uitstel, een 
maatregel die betrekking heeft op de 
tenuitvoerlegging van de straf, vernieti
ging van de volledige veroordeling tot ge
volg wegens de band tussen de strafmaat 
en die maatregel. (Probatiewet.) (Eerste 
zaak.) 

20 januari 1993 74 

2. - Gewoon uitstel - Duur - Preci
sering - Noodza.ak. 

Een veroordeling met uitstel is onwet
tig wanneer de beslissing de duur van 
het uitstel niet preciseert. (Art. 8, § 1, 
Probatiewet.) 

17 maart 1993 301 

PRO BATIE-UITSTEL 

GEWONE OPSCHORTING 
3. - Gewone opschorting - Misdrijf 

dat tot de bevoegdheid van de politie
l'eciJtbank behoort - Appelrechte1' die 
de telastlegging bewezen verklaart. 

Wanneer de correctionele rechtbank in 
hager beroep een misdrijf dat tot de be
voegdheid van de politierechtbank be
heart, bewezen verklaart, kan zij de op
schorting van de uitspraak van de ver
oordeling niet gelasten. (Art. 3 Probatie~ 
wet.) 

2 juni 1993 550 

PROBATIEOPSCHORTING 
4. - Probatieopschorting - Strafvor

dering - Verjaring - Einde. 
De verjaring van de vordering die 

voortvloeit uit een misdrijf waarvoor op
schorting van de uitspraak is verleend, 
loopt niet meer vanaf de dag waarop de 

beslissing die de opschorting gelast, in 
kracht van gewijsde is gegaan. (Art. 18, 
§ 1, eerste lid, Probatiewet.) 

9 maart 1993 272 

5. - Probatieopschorting - Niet-nale
ving van de voorwaarden - Vordering 
tot herroeping - Verjaring - Stuiting 
- Schorsing. 

De verjaringstermijn van de vordering 
tot herroeping van de probatieopschor
ting wegens niet-naleving van de opge
legde voorwaarden en tot uitspraak van 
de veroordeling wegens de feiten die 
aanleiding hebben gegeven tot de proba
tieopschorting kan worden gestuit en ge
schorst. (Art. 13, § 6, tweede lid, Proba
tiewet.) 

9 maart 1993 272 

ALLERLEI 

VERVOER 

ALGEMEEN 

PERSONENVERVOER 

GOEDERENVERVOER 
Algemeen. 
Landvervoer, wegvervoer. 
Luchtvervoer. 
Spoorvervoer. 
Gecombineerd vervoer. 
Rivier- en zeevervoer. 
Allerlei. 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 
PERSONENVERVOER 

1. - Personenvervoer - Leerlingen
vervoer - Buitengewoon onderwijs -
Franse Gemeenschap - Verplichting -
Draagwijdte. 

De Franse Gemeenschap is niet ver~ 
plicht om te zorgen voor het vervoer van 
de leerlingen van het buitengewoon on
derwijs derwijze dat elk van hen afge~ 
haald wordt van en teruggebracht wordt 
naar zijn woon- of verblijfplaats. (Art. 2 
wet van 15 juli 1983; art. 20 wet van 6 ju
li 1970; artt. 6 tot 10 K.B. van 7 feb. 
1974). 

13 september 1993 694 

GOEDERENVERVOER 
ALGEMEEN. 

LANDVERVOER, WEGVERVOER. 

2. - Goederenvervoer - Landvervoer 
- Wegvervoer - Verordening (E.E.G.) 
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m·. 3821/85 - Controleapparaat - Ta
chograaf - Gebruik - Afwj_jking. 

De voertu.igen die uitsluitend worden 
gebruikt voor binnenlands vervoer van 
materieel of uit:rusting die de bestuurder 
beroepshalve gebruikt, binnen een straal 
van 50 km rond hun gebruikelijke stand
plaats, hoeven niet met een ta.chograaf 
te worden uitgerust, op voorwaarde dat 
dit vervoer niet de hoofdactiviteit van de 
bestuurder is; die afwijking is niet on
deiworpen aan een individuele vergun
ning. (Art. 13, g, verordening (E.E.G.) 
3820/85 van 20 dec. 1935; artt. 15.2 en 
15.5 verordening (E.E.G.) 3821/85 van 20 
dec. 1985; bijlage 1, B, 8, K.B. van 13 juli 
1984; art. 4 K.B. van 10 nov. 1987.) 

13 oktober 1993 832 

LUCHTVERVOER. 

SPOORVERVOER. 

GECOMBINEERD VEHVOER. 

RIVIER- EN ZEEVERVOER. 

ALLERLEI. 

ALLERLEI 

VERWIJZING NA CASSATIE 

ALGEMEEN 

BURG ERLIJKE ZAKEN 

STRAFZAKEN 

BELASTING2__A.KEN 

TUCHTZAKEN 

VERKIEZINGSZAKEN 

DIENS'l'PLICHTZAKEN 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 

BURGERLIJKF, ZAKEN 
l. - Burgerlijke zaken - Rechtbank 

van kooplwndel - Appeil'echter - Be~ 
slissing - Bevoegdheid - Cassatie -
Verwijzing. 

Wanneer het hof een vonnis vernietigt 
waa:rbij de rechtbank van koophandel 
zich als appdrechter bevoegd verklaart, 
verwijst het de zaak naar de andere 
rechtbank van koophandel zitting hou
dencl in hager beroep. (Art. 1110, Ger.W.) 

5 april 1993 357 

2. - Burgerlijke zaken - Aanilangig
mrildng b1}' de aangewezen rechter 
Dagr,'fJarding - Draagwijdte. 

De dagvaarding waardoor de zaak, na 
uitspraak van de vernietiging, bij de aan
gewezen rechter, aanhangig wordt ge
maakt, is geen gedinginleidende akte, 
maar een alde tot hervatting en voortzet
ting van het geding dat was aangevat 
voor de rechter wiens beslissing is ver
nietigd. (Art. 1110, tweede lid, Ger.W.) 

27 september 1993 762 

3. - Burgerlijke zaken - Beslissing 
van de aangewezen rechter in overeen
stemming met het cassatiean·est - Cas
satiemiddel - Ontvankelijkheid - Be~ 
grip. 

De regel volgens welke een cassatie
middel niet ontvankelijk is in zoverre, 
na een cassatiearrest, de beslissing van 
de aangewezen rechter overeenstemt 
met dat arrest, geldt niet als in het cas
satiemiddel wordt aangevoerd dat niet is 
geantwoord op de conclusie van de eiser 
tot cassatie. (Art. 119, tweede lid, 
Ger.W.). (Impliciet.) 

27 september 1993 762 

STRAFZAKEN 
4. - Strafzaken - Burgerlijke rechts

vm·dering - Beslissing over een burger
lijke rechtsvordering die niet bij de rech
ter aanhangig was - Vernietiging zon
der verwijzing. 

Wanneer een beslissing in hoger be
roep wordt vernietigd omdat de appel~ 
rechter heeft besllst over een burgerlijke 
rechtsvordering die bij hem niet aanhan
gig was gemaakt, wordt de vernietiging 
uitgesproken zonder verwijzing. 

26 januari 1993 111 

5. - Strafzaken - Burgel'iijke rech ts
vordering - Bestreden beslissing -
JWachtsoverscl11·ijding Rechtsmacht 
volledig uitgeoefend - Aanhangigma
king. 

Wa.nneer het Hof het bestreden arrest 
of vonnis vernietigt « in zoverre het de 
zaak sine die verdaagt en de uitspraak 
over de toekomstige kosten aanhoudt >>, 
tenvijl de appelrechters hun rechtsmacht 
volledig hadden uitgeoefend, wordt de 
vernietiging uitgesproken zonder verwij
zing. 

22 september 1993 737 

6. -· Strafzaken - Bestreden beslis
sing - Veroordeling - Niet gecorrecti
onaliseerde misdaad - Overige misdrif
ven - Samenhang Coirectioneel 
recl1tscollege - Bevoegdheid - Vernieti
ging - Omw.mg - Voorafgaande rechts
pleging - Besch1kking tot verwijzing. 
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Wanneer het Hof een arrest vernietigt 
waarbij een veroordeling is uitgesproken 
wegens niet gecorrectionaliseerde misda~ 
den en daarmee samenhangende wanbe~ 
drijven, en het de daaraan voorafgegane 
rechtspleging teniet doet, van de oudste 
nietige akte af, namelijk vanuf de be~ 
schikking van de raadkamer waarbij de 
verdachte naar de correctionele recht~ 
bank wordt verwezen, verwijst het de 
zaak naar de kamer van inbeschuldiging~ 
stelling van een ander hof van beroep. 
(Art. 429 Sv.) 

22 september 1993 742 

BELASTINGZAKEN 

TUCHTZAKEN 

VERKIEZINGSZAKEN 

DIENSTPLICHTZAKEN 

ALLERLEI 

VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE 

BURGERLIJKE ZAKEN 

STRAFZAKEN 

BELASTINGZAKEN 

TUCHTZAKEN 

VERKIEZINGSZAKEN 

DIENSTPLICHTZAKEN 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 

BURGERLIJKE ZAKEN 
1. - Burgerlijke zaken - Gewettigde 

verdenking - Vredegerecht - Onttrek~ 
king ·- Vordering - Verzoek - Ontvan~ 
kelijkl1eid - Ve1·eiste. 

Het Hof wijst het verzoek tot onttrek~ 
king op grand van gewettigde verden~ 
king van een vredegerecht af, wanneer 
uit de bewoordingen van het verzoek 
blijkt dat de verdenking enkel betrek~ 
king heeft op de vrederechter en niet op 
de rechters~plaatsvervangers in dat ge~ 
recht; gesteld dat de aangevoerde motie~ 
ven een of meer gronden tot wraldng 
zouden opleveren t.a.v. de vrederechter, 
staat het niet aan het Hof daarvan ken~ 
nis te nemen. (Artt. 648 e.v. en 828 e.v. 
Ger.W.) 

3 juni 1993 554 

STRAFZAKEN 
2. - Strafzaken - Gewettigde verden~ 

king - Verzoek van de beklaagde - Ar~ 
rest alvorens recht te doen - Medede
ling aan bet O.M. - Last aan het O.M. 
gegeven om de stukken onder bijvoeging 
van zijn advies in te zenden. 

Wanneer het Hof van Cassatie meent 
een door de beklaagde ingediend verzoek 
tot venvijzing op grand van gewettigde 
verdenking niet op staande voet te moe
ten afwijzen of toestaan, beveelt het de 
mededeling van het verzoekschrift met 
de bijlagen aan het O.M., dat van de ver
volging kennis neemt, en gelast het die 
magistraat de stukken onder bijvoeging 
van een met redenen omkleed advies in 
te zenden bij de griffier van het Hof. 
(Art. 546 Sv.) 

17 februari 1993 201 

3. - Strafzaken - Gewettigde verden
king - Hof van assisen - Onttrekking 
- Jury - Sereniteit - Onafhankeiifk
heid - Onpartijdigheid. 

Het op gewettigde verdenking gegron
de verzoek tot verwijzing van de zaak 
naar een ander hof van assisen wordt 
door het Hof afgewezen, wanneer uit de 
door de eisers uiteengezette omstandig
heden niet valt af te leiden dat de jury, 
zoals zij is samengesteld, niet in staat is 
op de nodige serene, onafhankelijke en 
onpartijdige wijze uitspraak te doen of 
dat zij bij de verzoekers of bij de open
bare opinie gewettigde twijfel kan doen 
ontstaan aan haar geschiktheid om op 
die wijze uitspraak te doen; dat is het ge
val, wanneer een van de gezworenen, 
naar aanleiding van doodsbedreigingen 
en intimidatiepogingen tegen sommigen 
onder hen, verklaard heeft dat « de leden 
van de jury na overleg tot de bevinding 
waren gekomen dat ze niet meer in staat 
waren hun ambt valle sereniteit te ver
vullen » en wanneer de juryleden, na 
door de voorzitter van het hof van assi
sen aan hun plichten te zijn herinnerd 
en na, ieder afzonderlijk, door hen te 
zijn aangezocht om zich te bezinnen 
over hun geschiktheid om de afgelegde 
eed na te leven, zich geschikt hebben 
verklaard om op gezegde wijze te hande
len. 

10 maart 1993 276 

4. - Strafzaken - Gewettigde verden
king - Onderzoeksrechter - Vertragin
gen of Jeemten van het onderzoek -
Veronderstellingen - Grieven niet te 
wijten aan de onderzoeksrecilter - Ont
vankelijkheid. 
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Niet ontvankelijk is het op gewettigde 
verdenking gegronde verzoek tot verwij
zing van de zaak van een onderzoeks
rechter naar een andere, wanneer de 
grieven ofwel gebaseerd zijn op beweer
de vertragingen of leemten van het on-, 
derzoek die, gesteld dat ze bewezen wa
ren, geen verdenking zouden kunnen 
wekken tegen de met het onderzoek be
laste magist:aat, dan wel berusten op 
veronderstellmgen aangaande verdenkin
gen die genoemde magistraat zou kun
nen koesteren tegen de schrijver van 
e~n naamloze brief, ofwel niet te wijten 
ZIJn aan de onderzoeksrechter te wiens 
aanzien de onttrekking wordt gevorderd. 

21 april1993 387 

5. - Strafzaken - Gewettigde verden
king - Onderzoeksrechter - Verden
king die n.iet valt af te leiden uit de in 
het verzoekschrift uiteengezette gege
vens - Afwijzing van het verzoek. 

Het Hof wijst het op gewettigde ver
denking gegronde verzoek tot verwijzing 
van een onderzoeksrechter naar een an
dere af, wanneer uit de door eiser uit
eengezette gegevens niet kan worden af
geleid dat de met het onderzoek belaste 
magistraat niet in staat zou zijn de zaak 
met de vereiste onafhankelijkheid en on
partijdigheid te behandelen of dat t.a.v. 
de eiser of bij de openbare opinie gewet
tigde twijfel zou kunnen rijzen aan zijn 
geschiktheid om de zaak op die wijze te 
behandelen. 

21 april 1993 387 

BELASTINGZAKEN 

TUCHTZAKEN 

VERKIEZINGSZAKEN 

DIENSTPLICHTZAKEN 

ALLERLEI 

VERZEKERING 

ALGEMEEN 

LANDVERZEKERING 

ZEEVERZEKERING 

W.A.M.-VERZEKERING 

LEVENSVERZEKERING 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 

LANDVERZEKERING 
1. - Landverzekering - Ongeva.l 

Slachtoffer - Voorrecht - Omvang. 
Art. 20, 9°, Hypotheekwet kent aan het 

slachtoffer van het ongeval dat door de 
schuld van de verzekerde is veroorzaakt 
het recht toe om van de verzekeraar op 
het bedrag dat deze aan de verzekerde 
verschuldigd is, de betaling van zijn ei
gen schuldvordering op de verzekerde te 
vorderen, binnen de perken zowel van de 
door de verzekerde opgelopen aanspra
kelijkheid als van de voorwaarden waar
onder de verzekeringsovereenkomst aan 
de verzekeraar de verplichting oplegt de 
aansprakelijkheid van de verzekerde te 
dekken. 

22 april 1993 391 

ZEEVERZEKERING 

W.A.M.·VERZEKERING 
2. - WA.M-verzekering - Recht

streekse vordering van de getroffene te
gen de verzekema.r - Verjaring. 

In tegenstelling tot de rechtsvordering 
van de door een misdrijf benadeeld per
soon tegen de dader berust de recht
streekse vordering waarover de bena
deelde op grand van art. 6 W.AM.-wet 
tegen de verzekeraar beschikt, niet op 
het mi.sdrijf; de stuiting van de verjaring 
van d1e rechtstreekse vordering wordt 
geregeld door art. 10 van die wet en door 
de artt. 2242 e.v. B.W. 

21 januari 1993 85 

3. - WA.M-verzeke1·ing - Modelcon
tract - Art. 30.1 - Verbindende k1·a.cht 
- Miskenning - Begrip. 

De verbindende kracht van het model
contract W.AM.-verzekering wordt mis
kend door de rechter, die beslist dat de 
opzegging van een dergelijk contract 
door de verzekeraar, waarvan in art. 30.1 
van dat contract sprake is in geval van 
niet-betaling van de premie en de bijko
mende bedragen, « niet rechtsgeldig aan 
derden kan worden tegengeworpen )), op 
grand dat he_t aangetekend schrijven, dat 
de verzekermgsmaatschappij richt aan 
de verzekeringnemer met toepassing van 
art. 12 van hetzelfde contract, geen ge
wag maakt van « de mogelijkheid om de 
dekking te schorsen »; aldus legt de rech
ter aan de verzekeraar een verplichting 
op die niet voorkomt in de overeen
kom?t, nu art. 30.1 i.v.m. het recht tot op
zeggmg enkel bepaalt dat dit recht kan 
worden uitgeoefend « vanaf de dag van 
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het verzenden van de waarschuwing, be
doeld bij art. 12 "· (Artt. 1134 en 1135 
B.W.) 

28 apri11993 408 

4. - W:A.M. -verzekering - Artt. 3 en 
4 W:A.M.-wet voor Belgiii, Luxemburg en 
Nederland gemeenschappelijke rechtsre
gels. 

De regels vervat in de artt. 3 en 4 
W.AM.-wet zijn, met ingang van 1 juli 
1976, voor Belgie, Luxemburg en Neder
land gemeenschappelijke rechtsregels 
geworden die, als dusdanig, zijn aange
wezen krachtens art. 1 Verdrag Benelux
Gerechtshof. 

6 mei 1993 448 

5. - W.A.M.-verzekering Gemeen-
schappelijk Motorwaarborgfonds - In
deplaatsstelling van de aansprakelijke 
persoon - Voorwaarden - Arbeidsover
eenkomst - Werknemer, getroffene van 
een ongeval - Arbeidsongeschiktheid -
Gewaarborgd loon - Rechtsvordering 
van de werkgever tot terugbetaling. 

De werkgever die het gewaarborgd 
loon heeft betaald aan een werknemer 
die arbeidsongeschikt is geworden ten 
gevolge van een ander ongeval dan een 
arbeidsongeval of een ongeval op de weg 
naar of van het werk, kan de terugbeta
ling daarvan niet krijgen van het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds, 
wanneer het ongeval is veroorzaakt door 
de geldentificeerde bestuurder van een 
niet verzekerd voertuig. (Art. 50, § 1, wet 
9 juli 1975; art. 52, § 4, Arbeidsovereen
komstenwet.) 

1 juni 1993 545 

6. - W.A.M.-verzekering - Uitkering 
aan schadelijder - Rechtsvordering van 
verzekeraar tegen verzekerde - Verja
ringstermijn. 

Wanneer de verzekeraar op grond van 
de artt. 24 en 25.6 van de W.AM.-model
polis tegen de verzekerde een rechtsvor
dering instelt tot terugbetaling van de 
door hem aan de slachtoffers van een 
ongeval uitgekeerde bedragen, wordt de 
verj aring van die vordering geregeld bij 
art. 32 Verzekeringswet en niet bij art. 
26 V.T.Sv. 

4 juni 1993 561 

7. - W.A.M-verzekering Exceptie 
- Handelaarskentekenplaat - Voertuig 
- Maximum cilinderinhoud - Tegen-
werpelijkheid - Benadeelde. 

De verzekeraar die een verzekerings
overeenkomst heeft gesloten ter dekking 

van de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid waartoe in het verkeer ieder motor
voertuig aanleiding kan geven dat van 
de in de overeenkomst omschreven han
delaarskentekenplaat is voorzien, kan 
niet aan de benadeelde tegenwerpen dat 
het motorvoertuig een grotere cilinderin
houd had dan die welke als maximumin
houd in de overeenkomst was vermeld. 
(Art. 11 van de Gemeenschappelijke Be
palingen bij Benelux-Overeenkomst 24 
mei 1966 verplichte aansprakelijkheids
verzekering motorrijtuigen; art. 11 
W.A.M.-wet van 1 juli 1956; art. 16 
W.A.M.-wet van 21 nov. 1989). 

12 oktober 1993 832 

LEVENSVERZEKERING 
ALLERLEI 

8. - Allerlei - Controle der verzeke
ringsondernemingen - Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds - Verplichting 
tot het vergoeden van de stoffelijke scha
de - Voorwaarden. 

De op het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds rustende verplichting tot 
het vergoeden van de stoffelijke schade 
in de gevallen vermeld in art. 17, § .2, 
K.B. houdende inwerkingstelling en utt
voering van de artt. 49 en 50 wet van 9 
juli 1975 betreffende de controle der ver
zekeringsondernemingen van 16 dec. 
1981 - namelijk wanneer geen erkende 
verzekeringsonderneming verplicht is t~t 
vergoeding om reden van een toevalhg 
feit waardoor de bestuurder van het 
voertuig dat het ongeval heeft veroor
zaakt vrijuit gaat - verdwijnt niet door
dat het ongeval waaruit de schade ont
stond ook veroorzaakt werd door een 
motorrijtuig waarvan de identiteit niet is 
vastgesteld. 

16 maart 1993 297 

VERZET 

1. - Tuchtzaken - Rechterlijke tucht 
- Ontvankelijkhejd, 

De ontvankelijkheid van het verzet te
gen een verstekbeslissing inzake rechter
lijke tucht wordt geregeld door art. 425 
Ger.W. met uitsluiting van de bepalingen 
betreffende het cassatieberoep en het 
verzet in burgerlijke zaken of in :strafza
ken. (Impliciet.) 

8 januari 1993 31 

2. - Strafzaken Strafvordering -
Beslissing wa.arbij het verzet ongedaan 
wordt verklaard - Aanvoering dat de ei-
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ser in verzet tijdens de terechtzitting zou 
zijn aangekomen. 

De rechter die vaststelt dat de verzet
doende partij niet is verschenen toen de 
zaak werd opgeroepen en behandeld op 
de terechtzitting waarvoor was gedag
vaard, kan het verzet wettelijk ongedaan 
verklaren ook indien de eiser in verzet 
in de loop van die terechtzitting zou zijn 
aangekomen. (Art. 208 Sv.) 

26 januari 1993 113 

3. - Politierechtbank - Twee of meer 
vonnissen - Een enkel deurwaarders
exploot - Geldigheid. 

Het verzet van de veroordeelde tegen 
twee of meer door dezelfde politierecht
bank bij verstek gewezen vonnissen, kan 
bij een en hetzelfde deurwaardersexploot 
worden betekend. (Artt. 151 en 187 Sv.) 

20 april 1993 384 

4. - Strafzaken - Strafvordering -
Uitoefening - Openbaar ministerie -
Bevoegdheid - Arbeidsauditeur - Cor
rectionele rechtbank - Verstekvonnis -
Verzet - Exploot - Exploot van ge
rechtsdeurwam·der - Betekening aan de 
procureur des Konings -- Wettigheid -
Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het verzet van de 
beklaagde tegen het vonnis van de cor
rectionele rechtbank dat hem op de 
strafvordering bij verstek veroordeelt 
wegens overtredingen die tot de be
voegdheid van de arbeidsauditeur beho
ren, wanneer dat verzet is gedaan bij 
een aan de procureur des Konings bete
kend exploot van gerechtsdeurwaarder. 
(Art. 187 Sv.) 

28 april 1993 412 

5. - Burgerlijke zaken Vonnis op 
verzet - Bevestiging van verstekvonnis 
- Nietigheden - Overname - Gevol
gen. 

Het verzet in burgerlijke zaken heeft 
niet tot gevolg dat het vonnis waartegen 
verzet vervalt zodat, door het ongegrond 
verklaren van het verzet, de oorspronke
lijke beslissing wordt gehandhaafd met 
inbegrip van de nietigheden waardoor zij 
is aangetast. 

25 juni 1993 630 

6. - Strafzaken - Betekening na het 
verstrijken van de wettelijke termijn -
Fout vtm de gerechtsdeurwaarder - Ge
volgen. 

Het verzet in strafzaken is niet ont
vankelijk wanneer het is betekend na 
het verstrijken van de termijn, zelfs als 
de vertraging te wijten is aan de fout 

van de gerechtsdeurwaarder, die op
treedt als lasthebber van de verzetdoen
de partij. 

7 september 1993 676 

7. - Strafzaken Verstekvonnis -
Veroordeling - Bevel tot onmiddellijke 
aanhouding - Verzet van de veroordeel
de - Termijn - Buitengewone termijn 
- Ontvankelijheid - Gevolgen. 

De voorlopige kracht van gewijsde dat 
een verstekvonnis verkrijgt bij het ver
strijken van de gewone termijn van ver
zet, vervalt op de datum van de akte van 
het ontvankelijk verklaarde verzet, die 
binnen de buitengewone termijn van ver
zet is betekend; als het verstekvonnis 
een bevel tot onmiddellijke aanhouding 
bevat, wordt benevens het vonnis oak 
die titel van hechtenis vernietigd. (Artt. 
151, 187 en 208 Sv.) 

22 september 1993 744 

8. - Strafzaken Verstekvonnis 
waartegen het O.M. niet in hager beroep 
is gekomen - Vonnis op verzet - Ho
ger beroep van het O.M en van de be
klaagde - Gevolgen. 

Wanneer het O.M. tegen een verstek
vonnis geen hager beroep heeft inge
steld, mag de appelrechter, die uitspraak 
doet op het hager beroep van de be
klaagde en het O.M. tegen het op verzet 
gewezen vonnis, de toestand van de be
klaagde niet verergeren. 

6 oktober 1993 811 

9. - Strafzaken - Voorwerp. 
Het verzet van de veroordeelde heeft 

enkel tot doel dat hij van de tegen hem 
uitgesproken veroordelingen geheel of 
ten dele wordt outlast; dat verzet kan 
niet tot gevolg hebben dat zijn toestand, 
zoals die voortvloeit uit het verstekvon
nis, te zijnen nadele wordt gewijzigd. 

6 oktober 1993 811 

10. - Strafzaken Strafvordering -
Verstekvonnis - Verzet - Beklaagde -
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 6.1 
- Onafhankelijke en onpartifdige rech
ter - Begrip. 

Uit de enkele omstandigheid dat het 
vonnis op verzet van de beklaagde door 
dezelfde rechters is gewezen als bet von
nis bij verstek, valt niet af te leiden dat 
het op verzet gewezen vonnis niet is ge
veld door een onafhankelijke en onpar
tijdige rechterlijke instantie in de zin 
van art. 6.1 E.V.R.M. 

2 november 1993 913 



VONNISSEN EN ARRESTEN 

ALGEMEEN 
BURGERLIJKE ZAKEN 

Algemeen. 
Sociaal procesrecht. 
Aller lei. 

STRAFZAKEN 
Algemeen. 
Strafvordering 
Burgerlijke rechtsvordering 
Aller lei. 
Allerlei. 

BELASTINGZAKEN 

TUCHTZAKEN 

VERKIEZINGSZAKEN 

DIENSTPLICHTZAKEN - ZIE 
PLICHT 

ALLERLEI 

DIENST-

ALGEMEEN 

BURGERLIJKE ZAKEN 

ALGEMEEN 

1. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Vordering in rechte - Oorzaa_k . -
Fout buiten overeenkomst - Beslzssmg 
- Grondslag - Fout uit overeenkomst 
- Wettigheid - Voorwaarde. 

Onder voorbehoud van inachtneming 
van het recht van verdediging, wordt de 
oorzaak van de vordering door de rech
ter niet geschonden, wanneer deze be
slist dat een partij een contractuele fout 
heeft begaan, oak al was de andere par
tij, in haar conclusie, van oorde~.l dat de 
handelswijze van de eerste partiJ slechts 
de aquilische aansprakelijkheid van ~ie 
partij meebracht, voor zover de besh~~ 
sing niet is gegrond op ander~ rechtsfe1~ 
ten dan die waarop de vordermg was ge~ 
grond. (Art. 807 en 1138, 2°, Ger.W.) 

18 februari 1993 202 

2. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Vonnis alvorens recht te doen - Le~ 
vensonderhoud - Uitkering - Voorlopi~ 
ge maatregel - Wijziging - Bevoegd~ 
heid. 

Aileen de rechter, die bij voorlopige 
maatregel uitspraak heeft gedaan over 
de gevorderde uitkering tot levensonder~ 
houd, is bevoegd om die voorlopige rege~ 
ling te wijzigen. (Art. 19 Ger.W.) 

19 februari 1993 211 
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3. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
verzoek tot heropening van de debatten 
- Nieuw feit - Begrip - Advies van 
het O.M 

Het advies van het O.M. in burgerlijke 
zaken, zij het aangaande feitenkwesties, 
is geen nieuw feit van overwegend be~ 
lang dat gedurende het beraad is ont
dekt. (Artt. 764 en 772 Ger.W.) 

22 maart 1993 316 

4. - Burgerlijke za.ken - Algemeen 
- Verschijnende partij - Verzoek tot 
he1vpening van de debatten - Afwl)'zing 
- Motivering. 

Regelmatig met redenen omkleed is de 
afwijzing van een verzoek van een ver
schijnende partij tot heropening van de 
debatten, wanneer de rechter erop wijst 
dat de door die partij aangevoerde om
standigheid geen nieuw feit van ove~e~ 
gend belang is; hij behoeft bovend1en 
niet te antwoorden op de middelen tot 
staving van dat verzoek, nu daarin enkel 
het nieuw stuk of feit nauwkeurig moet 
worden aangegeven zonder nadere toe
lichting. (Art. 97 Gw.; art. 773 Ger.W.) 

22 maart 1993 316 

5. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Vonnis van de appelrechters - Eiser 
in hoger beroep - Woonplaats - Straat 
- Brussel - Taalgebruik - Gerechtsza~ 
ken. 

In burgerlijke zaken moet het vonnis 
van de appelrechers in de taal van de 
rechtspleging de naam van de straat ver~ 
melden waaraan eiser in hoger beroep 
woont, wanneer die woonplaats gelegen 
is in een gemeente van de Brusselse ag
glomeratie en de rechtspleging in het 
arrondissement Brussel wordt voortge
zet· het vonnis dat die vermelding bevat 
in 'zijn motivering voldoet aan die ver
plichting. (Artt. 780, eerste lid, 2°, en 862 
Ger.W.; artt. 4, § 1, 24 en 40, eerste lid, 
wet 15 juni 1935.) 

24 mei 1993 519 

6. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Gemengd vonnis - Eindvonnis - Be~ 
grip. 

Het vonnis dat beslist dat een verde
ring ontvankelijk is, en voor het overige 
een gerechtelijke deskundige aanstelt, is 
ten opzichte van die beslissing een eind
vonnis. (Art. 19, eerste lid, Ger.W.). 

18 juni 1993 604 

7. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Verstekvonnis dat niet binnen een 
jaar is betekend - Verval - Draagwijd~ 
te. 
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De regel volgens welke het verstekvon
nis als niet bestaande wordt beschouwd 
indien het niet binnen een jaar is bete
kend, betreft aileen dat vonnis en laat de 
bij verstek gevoerde procedure bestaan; 
de oorspronkelijke dagvaarding voor het 
gerecht blijft bestaan met de gevolgen 
ervan voor de stuiting van de verjaring. 
(Art. 806 Ger.W.; art. 224 B.W.) 

13 september 1993 692 

8. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Eindvonnis - Begrip. 

De rechter die uitspraak doet over een 
geschilpunt dat bij hem niet meer aan
hangig is doordat hij reeds vroeger in 
dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen 
over dat zelfde geschilpunt uitspraak 
heeft gedaan en aldus zijn rechtsmacht 
te dien aanzien geheel heeft uitgeoefend, 
pleegt machtsoverschrijding. (Art. 19, 
eerste lid, Ger.W.) 

22 november 1993 974 

9. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Art. 751 Ger. W. - Vonnis dat gea.cht 
wordt op tegenspra.a.k te zijn gewezen -
Voorwaarden. 

Art. 751 Ger.W., als gewijzigd bij de 
wet van 3 aug. 1992 die op 1 jan. 1993 in 
werking getreden is, wordt geschonden 
door de rechtbank die een vonnis, uitge
sproken v66r het verstrijken van de in 
dat artikel vastgestelde termijnen, op te
genspraak gewezen acht t.a.v. de niet 
verschenen partij, zelfs als de rechtsple
ging v66r 1 januari 1993 is ingesteld. 

23 december 1993 1110 

SOCIAAL PROCESRECHT. 

ALLERLEI. 

10. - Burgerlijke za.ken - Allerlei -
Beslissing - Aard. 

Dat de rechter zijn beslissing bestem
pelt als een vonnis of arrest op tegen
spraak, als een vonnis of arrest dat ge
acht wordt als op tegenspraak te zijn 
gewezen of als een vonnis of arrest bij 
verstek, wijzigt niet de ware aard van 
die beslissing. 

5 november 1993 929 

STRAFZAKEN 
ALGEMEEN. 

11. - Strafzaken - Algemeen -
Maa.tregel van inwendige aard - Ger. W. 
- Toepassing. 

Bij ontstentenis van een andersluiden
de niet opgeheven wetsbepaling of van 
een rechtsbeginsel waarvan de toepas-

sing onverenigbaar is met de in art. 1046 
Ger.W. vervatte regel betreffende a.m. de 
maatregelen van inwendige aard, is ge
noemd artikel krachtens art. 2 van dat
zelfde wetboek van toepassing op de 
strafrechtspleging. 

22 september 1993 734 

12. - Stra.fza.ken Algemeen -
Maatregel van inwendige aard - Begrip. 

De uitspraak over een rechtsvraag kan 
niet worden beschouwd als een maatre
gel van inwendige aard. 

22 september 1993 734 

13. - Stra.fza.ken - Algemeen Uit-
spra.a.k over een rechtsvraag - Begrip. 

Wanneer het hof van beroep regelma
tig kennis genomen heeft van het hager 
beroep o.m. tegen de beslissing van de 
correctionele rechtbank waarbij de ver
volgingen ontvankelijk verklaard wor
den, is oak het onderzoek van het door 
de eerste rechter aan een van de partij
en gerichte verzoek om een stuk neer te 
leggen wettig, als het arrest vaststelt dat 
een andere partij voor het hof van be
roep de overlegging van het litigieuze 
stuk als een voorwaarde voor de ontvan
kelijkheid van de vervolgingen heeft be
schouwd; onder die omstandigheden kan 
het verzoek van de eerste rechter niet 
worden beschouwd als een maatregel 
van inwendige aard, maar blijkt het een 
uitspraak over een rechtsvraag te zijn. 
(Art. 1046 Ger.W.) 

22 september 1993 734 

14. - Strafzaken Algemeen -
Laattijdige conclusie - Conclusie uit de 
debatten geweerd - Voorwaa.rden. 

Ofschoon geen enkele wetsbepaling de 
beklaagde verbiedt conclusies of stukken 
over te leggen tot de sluiting van de de
batten of hem verplicht om ze, v66r de 
neerlegging ervan, mede te delen aan 
het O.M. en aan de burgerlijke partij be
houdens het recht van laatstgenoemden 
om de mededeling ervan te vragen, kan 
de rechter, zonder het recht van verdedi
ging van de beklaagde te schenden, neer
legging van conclusies of stukken weige
ren, als ze enkel als een vertragingsma
neuver bedoeld is; wanneer hij om die 
reden conclusies of stukken uit de debat
ten weert, is hij verplicht in zijn beslis
sing vast te stellen dat het de enige be
doeling van de beklaagde was om de 
behandeling van de zaak te vertragen. 

6 oktober 1993 809 
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15. - Stmfzaken - Algemeen - Dos
sier en arrest door brand vernield -
Cassatieberoep. 

Wanneer een cassatieberoep binnen de 
wettelijke termijn is ingesteld tegen een 
in strafzaken gewezen arrest dat, samen 
met het dossier, door brand is vernield, 
verkeert het Hof in de onmogelijkheid 
na te gaan of de substanti€le of op straf
fe van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen in acht genomen zijn en vernie
tigt het Hof het bestreden arrest. 

24 november 1993 982 

16. - StJ·afzaken Proces-verbaal 
van de terechtzitting. 

Het opstellen van een proces-verbaal 
van de terechtzitting is niet op straffe 
van nietigheid voorgeschreven; het ont
breken van een regelmatig proces-ver
baal leidt niet tot nietigheid van de be
slissing, als deze zelf alle vereiste ver
meldingen inhoudt die de regelmatigheid 
van de gevoerde procedure bewijzen. 

7 december 1993 1027 

17. - Strafzaken - Algemeen - PJ·o
ces-verbaal van de terechtzitting - Niet 
goedgekeurde doorhaling - Mogelijk
heid om de beslissing op haar wettigheid 
te toetsen. 

De omstandigheid dat het proces-ver
baal van de terechtzitting wegens niet 
goedgekeurde doorhalingen tegenstrijdi
ge vermeldingen bevat, leidt niet tot nie
tigheid van de bestreden beslissing, in
dien de overige stukken van de rechts
pleging het Hof van Cassatie in de 
mogelijkheid stellen die beslissing op 
haar wettigheid te toetsen. (Artt. 78, 190 
en 211 Sv.) 

14 december 1993 1065 

STRAFVORDERING 

18. - Strafzaken - Strafvordering -
Heropening van de debatten - Onaan
tastbare beoordeling door de feitenrech
ter. 

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 om de 
debatten niet te heropenen, met redenen 
te omkleden. 

5 mei 1993 439 

19. - Strafzaken - Strafv01·dering -
Onderzoek ter terechtzitting in Jaatste 
aanleg - Gegevens verkregen tijdens 

het onderzoek - Vermelding ervan in 
proces-veJ·baal van terechtzitting - Ver
plichting. (Art. 155 Sv.) 

Geen enkele wettelijke bepaling 
schrijft voor dat het strafgerecht, dat in 
laatste aanleg uitspraak doet, in het pro
ces-verbaal van de terechtzitting de ge
gevens vermeldt die het heeft verkregen 
tijdens het onderzoek van de zaak. 

11 mei 1993 484 

20. - Strafzaken - Strafvorden'ng -
Afzonderlijke beslissing over schuld en 
straf. 

In strafzaken is de beoordeling van de 
schuld en van de straf zo nauw met el
kaar verbonden dat de strafrechter over 
een en ander niet bij afzonderlijke be
slissingen uitspraak mag doen. 

18 mei 1993 509 

21. - Strafzaken Strafvordering -
Voorlopige hechtenis - Onderzoeksrech
ter - Beschikking - Bevel tot aanhou
ding - Tenuitvoerlegging - Toepasse
Jijke regels. 

Het bevel tot aanhouding wordt, als 
beschikking van de onderzoeksrechter, 
ten uitvoer gelegd door toedoen van de 
procureur des Konings, overeenkomstig 
de bij zondere regels van het Wetboek 
van Strafvordering. (Art. 28 Sv.) 

22 september 1993 7 4 7 

22. - Strafzaken - Strafvordering -
Hoger beroep - Strafverzwaring - Een
stemmigheid - Begrip. 

De vermelding door de appelrechters 
dat de als bijkomende straf uitgesproken 
geldboete met eenparige stemmen wordt 
verhoogd, impliceert dat de appelrech
ters met eenparige stemmen hebben be
slist tot de gehele uitgesproken straf. 

5 oktober 1993 802 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 

23. Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Eindbeslissing - Be
grip. 

De in strafzaken en in hager beroep 
gewezen beslissing waardoor de appel
rechters hun rechtsmacht volledig heb
ben uitgeoefend is, ondanks het feit dat 
de zaak voor onderzoek van een voorbe
houd sine die werd verdaagd, een eind
beslissing en dus onmiddellijk vatbaar 
voor cassatieberoep, wanneer dat voorbe
houd geen betrekking heeft op een reeds 
voor de strafrechter ingestelde vordering 
waarvoor onderzoeksmaatregelen moe
ten worden bevolen, doch enkel op de 
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burgerlijke rechtsvordering die achteraf 
eventueel voor de bevoegde rechter zal 
worden ingesteld. (Art. 416 Sv.) 

22 september 1993 737 

ALLERLEI. 

24. - Strafzaken - Allerlei - Kamer 
van inbeschuldigingstelling - AITest na 
beraadslaging - Proces-verbaal van de 
terechtzitting - Ontbreken van handte
kening onder het arrest - Gevolg. 

Het ontbreken, onder het arrest, van 
de handtekening van een lid van de ka
mer van inbeschuldigingstelling die het 
arrest heeft gewezen, heeft geen nietig
heid van het arrest tot gevolg wanneer 
enerzijds het proces-verbaal van de te
rechtzitting vaststelt dat het arrest werd 
gewezen na beraadslaging door de drie 
daarin vernoemde rechters, de bestreden 
beslissing anderzijds niet met eenparig
heid van stemmen moest worden gena
men, en uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, niet blijkt dat de 
bestreden beslissing niet bij volstrekte 
meerderheid van stemmen werd gena
men overeenkomstig de artt. 193bis en 
211 Sv. 

7 september 1993 

BELASTINGZAKEN 

TUCHTZAKEN 

674 

25. - Tuchtzaken - Orde van Genees
heren - Vorm van onderzoek ter te
rechtzitting - Openbaarheid - Proces
verbaal van de terechtzitting - Tegen
strijdigheid. 

Er bestaat geen tegenstrij digheid tus
sen de vermeldingen van het proces-ver
baal van de terechtzitting waarbij ener
zijds wordt gesteld dat, op het ogenblik 
dat eisers zaak werd opgeroepen, de zit
ting van de raad van beroep van de Orde 
van Geneesheren openbaar was, en an
derzijds dat de zaak op verzoek van ei
ser verder met gesloten deuren werd be
handeld. 

19 november 1993 968 

26. - Tuchtzaken - Nietigheid van de 
beroepen beslissing - Beslissing in ho~ 
ger beroep gegrond op eigen redenen -
Gevolg. 

Oak al zou de beroepen tuchtrechte
lijke beslissing nietig zijn, het rechtscol
lege in hoger beroep neemt die nietighe~ 
den niet over als op grand van een eigen 
motivering, en zonder de redenen van de 

beroepen beslissing over te nemen of er
naar te verwijzen, de beroepen beslis
sing wordt bevestigd. 

24 december 1993 1115 

VERKIEZINGSZAKEN 

DIENSTPLICHTZAKEN 
ZIE : DIENSTPLICHT 

ALLERLEI 

VOORLOPIGE HECHTENIS 

ALGEMEEN 

AANHOUDING 

BEVEL TOT MEDEBRENGING 

BEVEL TOT AANHOUDING 

BEVEL TOT AANHOUDING BIJ VERSTEK 

HANDHAVING 

SAMENV ATTENDE ONDERVRAGING 

OPHEFFING 

VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING 

INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOOR~ 
WAARDEN 

INZAGE VAN HET DOSSIER 

REGELING VAN DE RECHTSPLEGING 

GEVANGENNEMING 

VONNISGERECHT 

HOGER BEROEP 

CASSATIEBEROEP 

VERLENGING VAN DE TERMIJNEN 

ONMIDDELLIJKE AANHOUDING 

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ 

DOUANE EN ACCIJNZEN 

MILITAIRE RECHTSPLEGING 

ONVVE'ITIGE EN ONVVERKZAME HECHTE-
NIS 

Algemeen. 
Onwettige. 
Onwerkzame. 
Schadeloosstelling. 
Aller lei. 
ALLERLEI 

ALGEMEEN 

AANHOUDING 
1. - Aanhouding - Aanhouding bui~ 

ten het geval van ontdekking op heter
daad van een misdaad of wanbedrijf -
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Bewarende maatregelen - Onregelma~ 
tigheid - Gevolg. 

Uit het enkele feit dat de politie ten 
onrechte toepassing heeft gemaakt van 
art. 2, 2o, Wet Voorlopige Hechtenis 1990 
volgt niet de nietigheid van het nadien 
overeenkomstig de wettelijke voorschrif~ 
ten verleende bevel tot aanhouding. 

10 november 1990 943· 

2. - Aanhouding - Aanhouding bui~ 
ten het geval van ontdekking op heter~ 
daad van een misdaad of wanbedl'l]'f -
Proces~verbaal - Vermeldingen - Pre~ 
cieze uur van de effectieve vrijheidsbew 
neming - Verzuim - Gevolg. 

De verplichting van de politie om in 
het proces~verbaal van aanhouding het 
precieze uur van de effectieve vrijheids~ 
beneming te vermelden, heeft pas dan 
een weerslag op de wettigheid van het 
aanhoudingsbevel als ten gevolge van 
dat verzuim niet kan worden nagegaan 
of het bevel is verleend binnen de bij 
art. 1 Wet Voorlopige Hechtenis 1990 be
paalde termijn van 24 uren. (Art. 2, 4o, b, 
Wet Voorlopige Hechtenis 1990.) 

10 november 1990 943 

BEVEL TOT MEDEBRENGING 

BEVEL TOT AANHOUDING 
3. - Bevel tot aanhouding - Beteke

ning - Afgifte van een afschrift - Af
schrift - Begrip. 

Het afschrift van het bevel tot aanhou
ding, dat bij de betekening van dat bevel 
wordt afgegeven aan de verdachte, hoeft 
niet door de onderzoeksrechter onderte
kend of met zijn zegel bekleed te zijn. 
(Artt. 16, § 6, en 18, § 1, derde lid, Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990.) 

20 januari 1993 84 

4. - Bevel tot aanhouding - Bevel tot 
medebrenging - Betekening - Onregel
matigheid - Gevolg. 

Eventuele onregelmatigheden bij de 
betekening van het bevel tot medebren
ging vormen geen hinderpaal voor de af
levering, binnen de vanaf de feitelijke 
vrijheidsbeneming te rekenen wettelijke 
termijn, van een regelmatig bevel tot 
aanhouding. 

23 februari 1993 221 

5. - Bevel tot aanhouding - Proces
verbaal van verhoor van de verdachte -
Geen vermelding van het uur van ilet 
einde van de ondervraging - Gevolg. 

Wanneer in strijd met art. 16, § 7, Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990 een proces-

verbaal van een verhoor dat van de ver
dachte werd afgenomen tussen het tijd
stip van zijn vrijheidsbeneming en het 
tijdstip waarop hij naar de onderzoekn
rechter werd verwezen, het uur van bet 
einde van de ondervraging niet vermeldt, 
vormt die onregelmatigheid op zichzelf 
geen hinder voor de aflevering door de 
onderzoeksrechter, binnen de vanaf de 
feitelijke vrijheidsbeneming te rekenen 
wettelijke termijn, van een bevel tot aan
houding, noch voor de regelmatigheid 
daarvan, noch voor de daaropvolgende 
procedure. 

15 april 1993 363 

8. - Bevel tot aanhouding Formu-
lier van tenuitvoerlegging. 

Het formulier van tenuitvoerlegging, 
zoals vastgesteld in art. 1, § 1, K.B. van 9 
aug. 1993, geldt niet voor de bevelen tot 
aanhouding. 

22 september 1993 747 

7. - Bevel tot aanhouding Tenuit-
voerlegging - Toepasselijke regels. 

Het bevel tot aanhouding wordt, als 
beschikldng van de onderzoeksrechter, 
ten uitvoer gelegd door toedoen van de 
procureur des Konings, overeen1mmstig 
de bijzondere regels van het Wetboek 
van Strafvordering. (Art. 28 Sv.) 

22 september 1993 747 

8. - Bevel tot aanhouding - « In vrij
heid gelaten » verdachte - Begrip. 

De « in vrijheid gelaten verdachte » in 
de zin van art. 28 Wet Voorlopige Hech
tenis 20 juli 1990 is de verdachte tegen 
wie geen rechtsgeldige titel van hechte
nis is verleend door een rechter; daaren
tegen is niet « in vrijheid gelaten », in de 
zin van genoemd artikel, degene tegen 
wie er wel zodanige titel bestaat, onge
acht of die al dan niet ten uitvoer gelegd 
is door het O.M. 

22 september 1993 

BEVEL TOT AANHOUDING 
BIJ VERSTEK 

748 

9. - Bevel tot aanhouding bij verstek 
- Uitlevering aan Belgijj - Nieuw bevel 
t-ot aanhouding - Geldigheid - Vereis
ten. 

Wanneer een verdachte tegen wie in 
Belgie een bevel tot aanhouding bij ver
stek is uitgevaardigd, vervolgens door 
een vreemde Staat aan Belgie is uitgele
verd en er tegen hem wegens dezelfde 
feiten een nieuw bevel tot aanhouding is 
uitgevaardigd, heeft de eventuele nietig-
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heid van het eerste bevel geen invloed 
op de geldigheid van het tvveede. (Art. 
34, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis 20 juli 
1990.) 

17 maart 1993 302 

HAND HAVING 
10. - Handhaving - Beschikking van 

de raadkamer -- Geldigheidsduur. 
De termijn van een maand gedurende 

dewelke de beschikking van de raadka
mer tot handhaving van de voorlopige 
hechtenis geldig is, gaat in de dag na die 
van de beschilddng. (Art. 21, § 6, Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990.) 

16 februari 1993 197 

11. - Handhaving - Cassatiemidde
Jen - Grief - Redelijke tel'lnijn -
Overschrijding - Middel niet voorgelegd 
aan de feitem·echter - Gevolg. 

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

16 juni 1993 595 

12. - Handhaving Ona'erzoeksge-
redlten - Beoordeling in feite - On
aantastbare beoordeling - Cassatiebe
roep - Toezicht door het hoi - Toepas
singsgebied - Grenzen. 

Al staat het aan de onderzoeksgerech
ten in feite en dus op onaantastbare wij
ze de omstandigheden van de zaak te be
oordelen, tach client het Hof na te gaan 
of die omstandigheden de handhaving 
van de voorlopige hechtenis regelmatig 
motiveren en naar recht verantwoorden. 
(Artt. 16, § 1, 21, § 4, en 30, § 4, Wet Voor
lopige Hechtenis 20 juli 1990.) 

16 juni 1993 595 

13. - Handhaving - Noodzakelijk
heid - Criteria - Openbare veiligheid 
- Volstrekte noodzakelijkheid - Be
grip. 

De handhaving van de voorlopige 
hechtenis van een verdachte wordt naar 
recht verantwoord door het onderzoeks
gerecht dat, op grond van de feitelijke 
omstandigheden van de zaak die het in 
zijn beslissing preciseert, beslist dat de 
handhaving van de voorlopige hechtenis 
van die verdachte volstrekt noodzakelijk 
is voor de openbare veiligheid en dat die 
volstrekte noodzakelijkheid hieruit volgt 
« dat er te dezen ernstige redenen be
staan om te vrezen dat de in vrijheid ge~ 
laten (verdachte) nieuwe misdaden of 

wanbedrijven zal plegen ». (Artt. 16, § 1, 
21, § 4 en 30, § 4, Wet Voorlopige Hechte
nis 20 juli 1990.) 

16 juni 1993 595 

14. - Handhaving Raadkamer -
Rechterlifke beslissing - Van maand tot 
maand - Termijn - Een maand - Be
rekening. 

De maand waarbinnen uitspraak moet 
worden gedaan over de handhaving van 
de voorlopige hechtenis wordt gerekend 
van de zoveelste tot de dag v66r de zo
veelste; de dag van de alde vanaf welke 
de termijn begint te !open is daarin niet, 
de vervaldag daarentegen wel begrepen. 
(A.rtt. 21, § 6, en 22, eerste lid, Wet Voor
lopige Hechtenis 20 juli 1990; artt. 52, 53 
en 54 Ger.W.) 

16 juni 1993 597 

15. - Handhaving Cassatieberoep 
- ll-fiddel dat de v:raag opwerpt, bedoeld 
in art . .26 Bijzondere Wet Arbitragehof
Art. 5.3 E. V.R.M. - Redelijke termijn -
Gevolg. 

In de context van art. 5.3 E.V.R.M., 
naar luid waarvan eenieder het recht 
heeft berecht te worden binnen een rede
lijke termijn of hangende het proces in 
vrijheid te worden gesteld, staan de in 
de wet op de voorlopige hechtenis dwin
gend vastgestelde zeer korte termijnen 
om over de handhaving van de voorlopi
ge hechtenis te beslissen, het stellen 
door het Hof van Cassatie van een preju
dicii:\le vraag aan het Arbitragehof in de 
weg. 

21 september 1993 731 

16. - Handhaving Noodzakelijk-
heid - Criteria. 

Niets belet de rechter, die de voorlopi
ge hechtenis op grand van een bepaald 
feit handhaaft, bij de beoordeling van de 
feitelijke omstandigheden van de zaak 
en die eigen zijn aan de persoonlijkheid 
van de verdachte, gewag te maken van 
andere strafbare feiten die in de stukken 
van het onderzoek vermeld zijn. (Art. 21, 
§§ 4 en 5, wet 20 juli 1990.) 

14 december 1993 1067 

17. - Handhaving - Onde!'zoeksge
rec.bt - Redengeving - Ander strafbaar 
feit. 

Niets belet de rechter, die de voorlopi
ge hechtenis op grand van een bepaald 
feit handhaaft, bij de beoordeling van de 
feitelijke omstandigheden van de zaak 
en die eigen zijn aan de persoonlijkheid 
van de verdachte, gewag te maken van 
andere strafbare feiten die in de stukken 
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van het onderzoek vermeld zijn. (Art. 21, 
§§ 4 en 5, wet 20 juli 1990.) 

14 december 1993 1067 

18. - Handhaving Onderzoeksge~ 
recht - Beoordeling - Feiten uit hoofde 
waarvan de verdachte naar de correctio~ 
nele rechtbank werd verwezen. 

Het onderzoeksgerecht dat bij de be~ 
oordeling van de noodzaak om de voorlo· 
pige hechtenis van de verdachte te hand· 
haven, acht slaat op een beschikking tot 
verwij zing van die verdachte naar de 
correctionele rechtbank die nog niet 
heeft gevonnist, oordeelt daardoor niet 
dat hij de feiten heeft gepleegd waarvoor 
hij werd verwezen. 

14 december 1993 1067 

19. - Handhaving - Artt. 21 en 30 
Wet Voorlopige Hechtenis 1990 - Ernsti· 
ge aanwijzingen van schuld - Toezicht 
van het Hoi - Grenzen - Oorspronke· 
Jijk proces-verbaal - Wettigheid. 

I.v.m. de ernstige aanwijzingen van 
schuld beperkt de kamer van inbeschul
digingstelling die, overeenkomstig art. 30 
Wet Voorlopige Hechtenis 1990, kennis 
neemt van het hager beroep tegen de in 
art. 21 van die wet bedoelde beschikking, 
zich ertoe na te gaan of ze bestonden zo
wel op het ogenblik waarop het bevel tot 
aanhouding is verleend, als op dat van 
de uitspraak; binnen de perken van de 
rechtspleging inzake voorlopige hechte
nis reikt het toezicht van het Hof niet 
verder; het strekt zich a.m. niet uit tot de 
wettigheid van de daden van onderzoek, 
zij het een oorspronkelijk proces-verbaal, 
op grand waarvan de kamer van inbe
schuldigingstelling heeft beslist dat er 
ten aanzien van de verdachte ernstige 
aanwijzingen van schuld bestonden. 
(Artt. 21 en 30 Wet Voorlopige Hechte
nis.) (Impliciet.) 

22 december 1993 1106 

SAMENV ATTENDE 
ONDERVRAGING 

OPHEFFING 

VOORLOPIGE 
INVR!JHEIDSTELLING 

20. - VOOl'lopige invrijheidstelling 
Verzoek - Afwijzing - Redenen - Toe
passelijke wet. 

Art. 97 Gw. is, in zoverre het betrek
king heeft op de motivering van de be
slissing, niet van toepassing op de von-

nisgerechten die uitspraak doen over een 
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling. 

19 januari 1993 73 

21. - Voorlopige invrijheidstelling -
Samenstelling van het vonnisgerecht dat 
uitspraak doet over het verzoek tot voor
lopige invrijheidstelling. 

Een magistraat die als lid van het OII

derzoeksgerecht uitspraak heeft gedaan 
over de voorlopige hechtenis, kan zitting 
nemen in het vonnisgerecht dat uit
spraak moet doen over een verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling. 

19 januari 1993 73 

22. - Voorlopige invrijheidstelling ·
Art. 6.1 E. V.R.M - Draagwijdte. 

Art. 6.1 E.V.R.M. is niet van toepassing 
op de vonnisgerechten die uitspraak 
doen over een verzoek tot voorlopige in
vrijheidstelling. 

19 januari 1993 73 

23. - Voorlopige invrijheidstelling 
Onderzoelrsgerecht - Internering - Ho
ger beroep - Verzoek tot invrijheidstel
ling - Kamer van inbeschuldigingstel
ling - Bevoegdheid. 

De kamer van inbeschuldigingstelling 
die krachtens art. 8 van de wet tot be
scherming van de maatschappij bevoegd 
is om te oordelen over het hoger beroep 
tegen een internering, is, in de zin zowel 
van voornoemde wet als van de Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990, de kamer be~ 
last met de correctionele zaken in hager 
beroep die bevoegd is om uitspraak te 
doen over een verzoek tot invrijheidstel~ 
ling. (Art. 27, § 1, 2o, Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990, 7 en 8 Wet Bescherming 
Maatschappij.) 

19 januari 1993 73 

24. - Voorlopige invrijheidstelling -
Verzoek na cassatieberoep tegen arrest 
van veroordeling - Motivering. 

Wanneer een aangehoudene, na cassa
tieberoep te hebben ingesteld tegen het 
arrest van veroordeling waarbij zijn on
middellijke aanhouding werd bevolen, 
een verzoek tot voorlopige invrijheidstel
ling heeft ingediend, client de beslissing 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling waarbij dat verzoek wordt verwor~ 
pen, aan de bijzondere motiveringsver~ 
plichting bepaald bij art. 16, §§ 1 en 5, 
Wet Voorlopige Hechtenis 1990 te vol~ 
doen. (Art. 27, §§ 2 en 3, Wet Voorlopige 
Hechtenis.) 

19 juli 1993 653 
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INVR!.JHEIDSTELLING 
ONDER VOORWAARDEN 

25. - Invrijlleidstelling onder voor
waarden - Betaling van een borgsom -
Bedrag - Motivering. 

De rechter bepaalt vrij het bedrag van 
de borgsom bedoeld bij art. 35, § 4, Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990 en bij gebre
ke van conclusie is hij niet verplicht zijn 
beslissing dienaangaande te motiveren. 

12 oktober 1993 832 

INZAGE VAN HET DOSSIER 
2{i. - Inzage van het dossier - Raad

kamer - Onregelmatigheid - Hoger be~ 
roep - Kamer van inbeschuldigingstel
ling - Inzage van het dossier - Regel
matig - C.-evolg. 

Niet ontvankelijk, bij gemis aan be
lang, is het middel met beroep op scherr
ding van art. 22, derde lid, Wet Voorlopi
ge Hechtenis 1990, betreffende de mede
deling van het dossier aan de verdachte 
en diens raadsman v66r de verschijning 
voor de raadkamer, wanneer de door die 
wetsbepaling voorgeschreven rechtsvor~ 
men in acht werden genomen voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling die 
uitspraak moest doen over het hager be
roep tegen de beschikking van de raad
kamer waarbij de voorlopige hechtenis 
werd gehandhaafd. (Art. 22, derde lid, 
Wet Voorlopige Hechtenis.) 

20 april 1993 386 

REGELING VAN 
DE RECHTSPLEGING 

27. - Regeling van de J'echtspleging 
Verwijzing naar de correctionele 

recl1tbank - Afzonderlijke beschikking 
- Handhaving - Hoger beroep - Ont
vankelijlfheid. 

Geen hager beroep staat open tegen de 
beschikldng van de raadkamer die, wan
neer zij bij het regelen van de rechtsple
ging de verdachte naar de correctionele 
rechtbank verwijst, zijn voorlopige hech
tenis handhaaft. (Art. 26, § 3, Wet Voorlo
pige Hechtenis.) 

25 mei 1993 525 

28. - Regeling van de rech tspleging 
- Verwijzing van de verdachte naar de 
correctionele rechtbank - Beschikking 
van de raadkamer waaruit de invl'ij
heidstelling van de verdach te volgt -
I-Ioger beroep van de procureur des Ko
nings tegen die beschikking - Kamer 
van inbeschuldigingstelling - 1-Iandha-

ving van de hechtenis - Motivering -
Verwijzing naar het bevel tot aanhou
ding - Wettigheid. 

Geen enkele wetsbepaling staat eraan 
in de weg dat de kamer van inbeschuldi
gingstelling, die de handhaving van de 
hechtenis van de verdachte beveelt, ver
wij st naar de redenen van het in de zaak 
verleende bevel tot aanhouding, mits zij 
haar beslissing motiveert naar het vereis 
van de wet. (Art. 26, §§ 3 en 4, Wet Voor
lopige Hechtenis 1990.) 

20 oktober 1993 858 

29. - Regeling van de rechtspleging 
Verwijzing van de verdachte naar de 

correctionele I'echtbank - Beschikking 
van de raadkamer waaruit de invrij
heidstelling van de verdachte volgt -
Hoger beroep van de procureur des Ko
nings tegen die beschikking - Kamer 
van inbeschuldigingstelling - Handha
ving van de hechtenis - Omstandighe
den van de zaak op het ogenblik van de 
beslissing. 

De regel volgens welke het appelge
recht uitspraak doet rekening houdend 
met de omstandigheden van de zaak op 
het moment van de beslissing, is van 
toepassing in het geval dat de procureur 
des Konings tegen de beslissing van de 
raadkamer waaruit de invrijheidstelling 
van de verdachte volgt, hoger beroep 
heeft ingesteld, in zoverre zij betrekking 
heeft op de voorlopige hechtenis. (Artt. 
26, § 4, en 30, § 4, eerste zin, Wet Voorlo
pige Hechtenis 1990.) 

20 oktober 1993 858 

GEVANGENNEMING 
30. - Gevangenneming - Gevolgen 
Uit de omstandigheid dat het O.M. een 

b~schikking tot gevangenneming niet ten 
Ultvoer gelegd heeft bij een paging tot 
samenstelling van de jury, maar pas en
kele maanden later, kart v66r de eigen
lijke op~ning van de debatten, valt niet 
af te le1den dat genoemde beschikking 
tot gevangenneming niet Ianger effect 
sorteerde. (Artt. 134, 231, 232, 233 Sv.) 

22 september 1993 748 

VONNISGERECHT 

HOGER BEROEP 

CASSATIEBEROEP 

31. - Cassatieberoep - Opheffing van 
het bevel tot aanhouding - Verzet van 
de procureur des Konings. 
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Niet van toepassing op het geval waar
in een voorziening aanhangig is voor het 
Hof van Cassatie, is art. 25, § 2, zevende 
lid, Wet Voorlopige Hechtenis 20 juli 
1990 naar luid waarvan de beschikking 
van de onderzoeksrechter tot opheffing 
van het bevel tot aanhouding geen ge
volg heeft, wanneer de procureur des 
Konings ertegen regelmatig verzet heeft 
gedaan en een hager beroep tegen de be
schikking van de raadkamer waarbij uit
spraak is gedaan over de handhaving 
van de voorlopige hechtenis reeds aan
hangig is voor de kamer van inbeschuldi
gingstelling. 

19 mei 1993 516 

VERLENGING 
VAN DE TERMIJNEN 

ONMIDDELLIJKE AANHOUDING 

BESCHERMING 
VAN DE MAATSCHAPPIJ 

32. - Bescherming van de maatschap
pij - Onderzoeksgerecht - Internering 
- Hoger beroep - Verzoek tot invrij
heidstelling - Kamer van inbeschuldi
gingstelling - Bevoegdheid. 

De kamer van inbeschuldigingstelling 
die krachtens art. 8 van de wet tot be
scherming van de maatschappij bevoegd 
is om te oordelen over het hager beroep 
tegen een internering, is, in de zin zowel 
van voornoemde wet als van de Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990, de kamer be
last met de correctionele zaken in hager 
beroep die bevoegd is om de uitspraak te 
doen over een verzoek tot invrijheidstel
ling. (Artt. 27, § 1, 2°, Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990, 7 en 8 Wet Bescherming 
Maatschappij.) 

9 februari 1993 174 

DOUANE EN ACCIJNZEN 

M!L!TAIRE RECHTSPLEGING 

ONWETTIGE 
EN ONWERKZAME HECHTENIS 

ALGEMEEN. 

OI\'WE'ITIGE. 

ONWERKZAME. 

SCHADELOOSSTELLING. 

ALLERLEI. 

ALLERLEI 

VOOJRRECHTEN EN HYPOTHE
KEN 

ALGEMEEN 

ALGEMEEN VOORRECHT 

BIJZONDER VOORRECHT 

HYPOTHEKEN 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 

ALGEMEEN VOORRECHT 

B!JZONDER VOORRECHT 
1. - Bijzonder voorrecht - Werken 

voor rekening van de Staat - Onderaan
nemer. 

Het voorrecht van de onderaannemer 
van de voor rekening van de Staat wer~ 
kende aannemer op de door de Staat aan 
de aannemer voor die werken verschul
digde bedragen, gaat, bij ontstentenis 
van grondslag, aileen teniet wanneer de 
gelden uit de staatskas zijn gehaald en 
aan de aannemer of zijn rechthebbenden 
zijn betaald; het derdenbeslag op die be
dragen is slechts facultatief voor de 
schuldeiser. {Art. 3 wet van 3 jan. 1958.) 

25 maart 1993 325 

2. - Bijzonder voorrecht - Voorrecht 
op bepaalde roerende goederen - Onge
val - Slachtoffer - VoorJ"echt - Om
vang. 

Art. 20, go, Hypotheekwet kent aan het 
slachtoffer van het ongeval dat door de 
schuld van de verzekerde is veroorzaakt 
het recht toe om van de verzekeraar op 
het bedrag dat deze aan de verzekerde 
verschuldigd is, de betaling van zijn ei
gen schuldvordering op de verzekerde te 
vorderen, binnen de perken zowel van de 
door de verzekerde opgelopen aanspra
kelijkheid als van de voorwaarden waar
onder de verzekeringsovereenkomst aan 
de verzekeraar de verplichting oplegt de 
aansprakelijkheid van de verzekerde te 
dekken. 

22 april 1993 391 

3. -- B~jzonder voorrecht - Voorrech
ten op bepaalde roerende goederen -
Bestaansvereisten. 

Het bij art. 20, 1°, Hypotheekwet ge
vestigde voorrecht van de verhuurder op 
al hetgeen het verhuurde goed stoffeert, 
bestaat zodra de roerende goederen die 
ter uitvoering van de huurovereenkomst 
daarin zijn ondergebracht, maar niet 
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wanneer dit is geschied om een andere 
reden en met name ingevolge een precai
re toelating. 

25 november 1993 991 

HYPOTHEKEN 

ALLERLEI 

VORDERING IN RECHTE 

1. - Burgerlijke zaken - Oorzaak 
Fout buiten overeenkomst - Besh:Ssing 
- Grondslag - Fout uit overeenkomst 
- Wettigheid - Voorwaarde, 

Onder voorbehoud van inachtneming 
van het recht van verdediging, wordt de 
oorzaak van de vordering door de rech
ter niet geschonden, wanneer deze be
slist dat een partij een contractuele fout 
heeft begaan, oak al was de andere par
tij, in haar conclusie, van oordeel dat de 
handelswijze van de eerste partij slechts 
de aquilische aansprakelijkheid van die 
partij meebracht, voor zover de beslis
sing niet is gegrond op andere rechtsfei
ten dan die waarop de vordering was ge
grond. (Art. 807 en 1138, 2°, Ger.W.) 

18 februari 1993 202 

2. - Moratoire interest Gevolg, 
Een vordering in rechte staat gelijk 

met een aanmaning tot betaling in de 
zin van art. 1153 B.W. 

25 februari 1993 222 

3. - Gemeenschap en gewest - Ge
westen - Instellingen van openbaar nut 
- Overneming - Gewest, rechthebben
de -- Voorwaarde. 

De overneming door de gewesten van 
de instellingen van openbaar nut heeft 
van rechtswege plaats door de recht
streekse werking van de wet en onder de 
daarin vastgestelde voorwaarden; elke 
hervatting van geding en elke vordering 
tot tussenkomst zijn dienaangaande 
doelloos. (Artt, 57, § 5, eerste lid, en 61, 
§ 3, Bijzondere wet van 16 jan. 1989; artt. 
15, 16 en 815 Ger.W.) (Eerste en tweede 
zaak.) 

9 september 1993 682 

4. - Aanstelling van een naamlener 
- Geldigheid - Voorwaarden. 

Naamlening ten einde een vordering 
in rechte in te stellen, is aileen dan on
geoorloofd als ze afbreuk doet aan de 
rechten van de tegenpartij of een wets
ontduiking verbergt. 

25 ncvember 1993 936 

VREEMDELINGEN 
1. - Vreemdelingenwet - Art. 70bis 

- Beroep bij de voorzitter van de recht
bank van eerste aanleg - Bevoegdheid 
van de voorzitter van die rechtbank. 

Luidens art. 70bis Vreemdelingenwet, 
gew. bij wet van 14 juli 1987, zoals het 
van kracht was v66r de wijziging ervan 
bij wet van 18 juli 1991 wanneer de met 
toepassing van art. 52 van dezelfde wet 
genomen beslissing tot doe! had de 
vreemdeling terug te leiden naar de 
grens van het land waaruit hij gevlucht 
is en waar, volgens zijn verklaring, zijn 
Ieven of zijn vrijheid gevaar loopt, de 
vreemdeling ( ... ) beroep kan instellen bij 
de voorzitter van de rechtbank van eer
ste aanleg, die nagaat of er ernstige aan
wijzingen zijn dat een dergelijke bedrei
ging bestaat, blijft de krachtens die 
wetsbepaling aan de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg verleende 
bevoegdheid beperkt tot het nagaan of er 
ernstige aanwijzingen zijn dat het Ieven 
of de vrijheid van de vreemdeling gevaar 
loopt als hij wordt teruggeleid naar de 
grens van het land waaruit hij is ge
vlucht, hetzij de grens van zijn land van 
oorsprong, hetzij de grens van een land 
van waaruit hij het gevaar loopt naar 
zijn land van oorsprong te worden terug
gestuurd en waar dienaangaande het te
rugleiden systematisch gebeurt. 

4 februari 1993 148 

2. - Vreemdelingenwet - Art. 70bis 
- Beroep bij de voorzitter van de recht
bank van eerste aanleg - Beslissing 
waarbij het beroep wordt aangenomen 
- Gevolgen. 

Wanneer het beroep van de vreemde
ling, als bedoeld in art. 70bis Vreemde
lingenwet (zoals het van kracht was v66r 
de wijziging ervan bij de wet van 18 juli 
1991) wordt aangenomen, moet voor hem 
een ander onthaalland worden gezocht 
en de minister van Justitie of diens afge
vaardigde mag hem niet terugleiden of 
doen terugleiden naar de grens van het 
land waaruit hij is gevlucht; de voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg kan 
dat verbod vaststellen, doch het staat 
hem evenwel niet, op grand van de voor
melde wetsbepaling, de vreemdeling 
voorlopig te machtigen op het grondge
bied van het Rijk binnen te komen en er 
te verblijven met de documenten ad hoc. 

4 februari 1993 148 

3. - TeweJ·kstelling van werknemers 
van vreemde nationaliteit - Geldboete 
- Bedrag. 
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Uit art. 31 K.B. nr. 34 van 20 juli 1967 
betreffende de tewerkstelling van werk~ 
nemers van vreemde nationaliteiten, ge~ 
wijzigd bij art. 9 wet van 22 juli 1976, 
blijkt dat ter zake van misdrijven tegen 
genaemd koninklijk besluit verzachtende 
omstandigheden niet in aanmerldng 
kunnen worden genomen, zodat een 
geldboete van minder dan 1.000 frank 
onwettig is. 

1 juni 1993 539 

4. - Art. 27, derde IicL Vreemdelingen~ 
wet - Opsluiting - Begrip. 

De in art. 27, derde lid, Vreemdelin~ 
genwet bedaelde opsluiting van de 
vreemdeling die bevel gekregen heeft om 
het Rijk te verlaten, is een administra~ 
tieve veiligheidsmaatregel en geen straf. 

9 juli 1993 649 

5. - Artt. 27, derde lid, en 29 Vreem~ 
delingenwet - Opsluiting - Termijn -
Wijziging -Art. 5 wet van 6 mei 1993 -
Werking in de tijd. 

Art. 5 wet 6 mei 1993 waarbij de maxi~ 
mumduur van de apsluitingstermijn be~ 
doeld in artikel 29 Vreemdelingenwet 
wordt verdubbeld, is van toepassing op 
de krachtens art. 27, derde lid, van die 
wet genomen veiligheidsmaatregelen 
waarvan de termijn bij de inwerkingtre~ 
ding van de wet van 6 mei 1993 nag niet 
is verstreken. 

9 juli 1993 649 

6. - Artt. 27, derde lid, en 29 Vreem~ 
delingenwet - Opsluiting - Invrijheid~ 
stelling - Nieuwe maatregel van opslui~ 
ting - Wettigheid - Voorwaarden. 

In overeenstemming met de wet en 
geldig voor de duur van de termijn be· 
paald in art. 29 Vreemdelingenwet is de 
maatregel van opsluiting die t.a.v. een 
vreemdeling werd getroffen met toepas~ 
sing van art. 27, derde lid, van voormel~ 
de wet, nadat een eerste maatregel van 
opsluiting werd opgeheven en de vreem~ 
deling door het bestuur in vrijheid was 
gesteld en niet meer ter beschikking was 
van de Dienst Vreemdelingenzaken. 

9 juli 1993 649 

7. - Vrijheidsbeneming - Adminis~ 
tratieve maatregel - Arrest van de ka~ 
mer van inbescl1uldigingstelling 
Handhaving van de hechtenis - Nieuwe 
administratieve maatregel - Cassatiebe~ 
roep doelloos. 

Doelloos wordt het cassatieberoep van 
een vreemdeling tegen een arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling waar~ 
bij is beslist dat hij, overeenkomstig art. 

27, derde lid, Vreemdelingenwet, opgeslo~ 
ten zal blijven, als v66r de uitspraak van 
het Hof op het cassatieberoep, met toe~ 
passing van dezelfde wetsbepaling, tegen 
eiser een nieuwe administratieve maat~ 
regel van vrijheidsbeneming werd getrof~ 
fen. 

30 juli 1993 654 

8. - Vrijheidsbeneming Adminis~ 
tratieve maatregel - Arrest van de ifa~ 
mer van inbeschuldigingstelling 
Handhaving van de hechtenis - Repa~ 
triering - Cassatieberoep doelloos. 

Doelloas wordt het cassatieberoep van 
een vreemdeling tegen een arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling waar
bij is beslist dat hij, overeenkomstig art. 
27, derde lid, Vreemdelingenwet opgeslo~ 
ten zal blijven, als, v66r de uitspraak 
van het Hof op het cassatieberoep, de te
gen de eiser genomen maatregel van 
vrijheidsbeneming een einde heeft gena~ 
men doordat hij is gerepatrieerd. 

30 juli 1993 655 

9. - Bevel hetland te verlaten - Mo~ 
tivering. 

Het bevel het land te verlaten dat aan 
een vreemdeling gegeven wordt onder 
verwijzing naar art. 7.2° en 7.3o Vreem~ 
delingenwet en dienvolgens in overeen~ 
stemming is met het bepaalde in art. 8 
van dezelfde wet, bevat de juridische en 
feitelijke overwegingen die aan de beslis~ 
sing ten grondslag liggen en schendt 
artt. 1 en 2 van de wet van 29 juli 1991 
betreffende de uitdrukkelijke motivering 
van de bestuurshandelingen niet. 

21 december 1993 1102 

VREEMDE WET 
1. - Huwelijksvermogensstelsels 

Wettelijlr: stelsel - Wetsconflict - Wer~ 
king in de tijd. 

Het wettelijk huwelijksvermogensstel~ 
sel waaraan de zonder contract gehuwde 
echtgenoten onderwarpen zijn, is zo 
nauw met het huwelijksinstituut verbon~ 
den dat meet worden beschouwd dat op 
het ogenblik dat het feit waaruit de ver~ 
mogensrechtelijke gevolgen zijn ant~ 
staan, te weten de huwelijksvoltrelddng, 
definitief wordt bepaald welke wet op de 
vermagensrechtelijke gevalgen van toe~ 
passing is. 

9 september 1993 678 

2. - Adoptie - Geadopteerde Per~ 
soonlijk statuut - Amerikaanse nationa~ 
liteit - Toestemming - Regels - Toe~ 
passelijife wet. 
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De staat van een persoon van Ameri~ 
kaanse nationaliteit wordt niet door zijn 
nationale wet geregeld, maar door die 
van zijn woonplaats; daaruit volgt dat de 
wet van de woonplaats van de geadop
teerde wordt toegepast voor de toestem~ 
rning in z.ijn adoptie. (Art. 344, § 3, B.W.). 

4 november 1993 919 

VRUCHTGEBRUIK, GEBRUIK EN 
BEWONING 

Vruchtgebruik - Pacllt - Einde -
Opzegging - Opzegging door de blote ei
genaar - Nietigheid - Bevestiging door 
de vruchtgebruiker - Geldigheid - Ver~ 
eiste. 

De rechter die oordeelt, enerzijds, dat 
een opzegging van een pachtovereen~ 
komst nietig is omdat ze aileen door de 
blote eigenaar is gegeven, anderzijds, 
dat die nietigheid, daar zij betrekkelijk 
is, aileen kan worden aangevoerd door 
de beschermde persoon, te weten, res~ 
pectievelijk, door de vruchtgebruiker en 
door de pachters, beslist wettig dat zowel 
de vruchtgebruiker als de pachters af~ 
stand ervan hebben gedaan zich op de 
nietigheid van de litigieuze opzegging te 
beroepen, wanneer uit de rechterlijke be~ 
slissing blijkt dat de vruchtgebruiker de 
opzegging heeft bevestigd en dat de 
pachters erin hebben berust, wel wetend 
dat ze gebrekkig was. (Artt. 1044 en 1045 
Ger.W.) 

9 december 1993 1035 

w 

WAPENS 
1. - Verboden wa.pen - Begrip. 

De wettelijke opsomming van de ver~ 
baden geachte wapens omvat, ofschoon 
zij niet beperkend is, niet aile messen 
ongeacht de aard ervan; enkel de dolk
messen worden erin vernoemd, terwijl 
de jachtmessen uitdruldrelijk worden uit~ 
gesloten. (Art. 3 Wapenwet.) 

31 1no.art 1993 346 

2. - Verboden wapen - Dragen van 
een wapen - Veroordeling - Wettigheid 
- Motivering. 

Niet regelmatig met redenen omkleed 
is de beslissing waarbij een beklaagde 
veroordeeld wordt wegens het dragen 
van een verboden wapen, wanneer de 
rechter alleen maar vaststelt dat de be~ 
klaagde toegaf een « mesje van het type 
Opinel » bij zich te hebben gehad, zon~ 
der te preciseren waarin dat mes be~ 
stand en waarom het onder de epsom~ 
ming van de wet viel. (Artt. 3 en 4 
Wapenwet; art. 97 Gw.) 

31 maart 1993 346 

WEGEN 

Overheid - Onderhoudsplicht. 
De overheid, zoals een gemeente, mag 

voor het openbaar verkeer aileen val~ 
doende veilige wegen aanleggen en open~ 
stellen; de overheid moet, tenzij een 
vreemde oorzaak haar dat verhindert, ie
der abnormaal gevaar, zichtbaar of niet, 
voorkomen. 

21 oktober 1993 867 

WEGVERKEER 

WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER 
HET WEGVERKEER (ALGEMEEN). 

WET BETREFFENDE DE 
HET WEGVERKEER 
GEN). 

Art. 1 
Art. 2 
Art. 2bis. 
Art. 3 

Art. 68 

POLITIE OVER 
(WETSBEPALIN· 

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 1-12-1975 
(ALGEMEEN). 

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 1-12-1975 
(REG LEMENTSBEP ALING EN}. 

Art. 1 
Art. 2 

Art. 87 

WEGVERKEERSREGLEMENT 14-03-1968 

INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN 

ALLERLEI 
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WET BETREFFENDE DE PO LITlE 
OVER HET WEGVERKEER 

(ALGEMEEN) 
1. - Wet betreffende de politie over 

het wegverkeer - Alcoholintoxicatie en 
dronkenschap - Bloedproef - Vorde
ring tot analyse - Ondertekening -
Cassatiemiddel - Ontvankelijkheid. 

Voor het Hof kan niet voor de eerste 
maal worden aangevoerd dat het dossier 
geen ondertekende vordering tot analyse 
van het alcoholgehalte van het bloed
staal bevat. 

21 september 1993 729 

WET BETREFFENDE DE POLITIE 
OVER HET WEGVERKEER 

(WETSBEPALINGEN) 

ART. 1. 
ART. 2. 

ART. 2BIS. 

ART. 3. 

ART. 33. 

2. - Wet betreffende de politie over 
het wegverkeer (wetsbepalingen) - Art. 
33 - Vluchtmisdrijf - Paging. 

Paging tot vluchtmisdrijf is niet straf
baar. (Art. 53 Sw. en 33 Wegverkeers
wet.) 

20 april 1993 384 

ART. 33.1. 

3. - Wet betreffende de politie over 
het wegverkeer - Art. 33.1 - Vlucht
misdrijf - Aanvang. 

Veroordeling wegens vluchtmisdrijf 
vereist niet dat de vlucht een aanvang 
neemt op de plaats van het ongeval; die 
vlucht kan aanvangen op de plaats waar 
de bevoegde agenten de dader kunnen 
aantreffen om tot de dienstige vaststel~ 
lingen op zijn persoon over te gaan. (Art. 
33, § 1, Wegverkeerswet.) 

2 maart 1993 245 

ART. 33.2. 

ART. 34. 

4. ~ Wet betreffende de politie over 
het wegverkeer - Alcoholintoxicatie en 
dronkenschap - Bloedproef - Mini~ 
mumhoeveelheid - Afneming van een 
kleinere hoeveelheid - Analyse - Be~ 
w1]'swaarde. 

Afneming van een kleinere hoeveel
heid bloed dan het bij art. 3 K.B. van 10 
juni 1959 voorgeschreven minimum tast 
de bewijswaarde van de bloedanalyse ai
leen aan als het recht van verdediging is 
geschonden doordat er geen tweede ana
lyse kan worden verricht. (Art. 3 K.B. 
van 10 juni 1959.) 

12 mei 1993 490 

ART. 35. 

ART. 47. 

5. - Wet betreffende de politie over 
het wegverkeer (wetsbepalingen) - Art. 
47 - Verval van het recht tot sturen -
Herstel in het recht tot sturen - Onder
gaan van het opgelegde onderzoek -
Bromfiets klasse A - Bestuurder ontsla
gen van rijbewijs - Gevolg. 

Nu de bestuurder van een bromfiets 
van de klasse A geen drager noch hou
der van een rijbewijs hoeft te zijn, heeft 
de aan een vroegere vervallenverklaring 
van het recht tot sturen verbonden ver
plichting om proeven af te leggen alva
reus een motorvoertuig te besturen geen 
reden van bestaan meer inzoverre die 
verplichting de bromfietser van de klas
se A betreft. (Art. 3, 3°, K.B. 6 mei 1988 
betreffende de indeling van de voertui
gen in categorieen, het rijbewijs, de 
rechterlijke beslissingen inhoudende ver
vallenverklaring van het recht tot sturen 
en de voorwaarden voor erkenning van 
de scholen voor het besturen van motor
voertuigen.) 

30 maart 1993 336 

6. - Wet betreflende de politie over 
het wegverkeer (wetsbepalingen) - Art. 
47 - Verval van het recht tot sturen -
Herstel in het recht tot sturen - AfhanM 
kelijk van het slagen voor een of meer
dez·e ondez'Zoeken - Onwettig uitgesproM 
ken maatregel - Vernietiging - Om
vang. 

Het als straf uitgesproken rijverbod, 
zowel als de maatregel waarbij het her
stel in het recht tot sturen afhankelijk 
wordt gemaakt van het slagen voor een 
of meerdere onderzoeken, maken be
standdelen uit van een en dezelfde 
sanctie, zodat de vernietiging wegens on
wettigheid van de toepassing van de geM 
zegde maatregel niet tot het desbetrefM 
fende beschikkende gedeelte moet wor
den beperkt. 

30 maart 1993 339 
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ART. 48. 

ART. 62. 

7. - Wet betreffende de politie over 
het wegverkeer - Art. 82 - Proces-ver~ 
baa/ - Afschrift - Toezending van het 
afschrift. 

Aan het voorschrift van art. 62, tweede 
lid, Wegverkeerswet is voldaan wanneer 
een afschrift van het proces-verbaal aan 
de overtreder gezonden is binnen een 
termijn van acht dagen, te rekenen van 
de datum van vaststelling van de mis~ 
drijven; het bewijs van de ontvangst 
door de geadresseerde hoeft niet te wor
den geleverd. (Art. 62, tweede lid, Weg
verkeerswet.) 

16 februari 1993 189 

ART. 63. 

ART. 68 

WEGVERKEERSREGLEMENT 
VAN 1-12-1975 
(ALGEMEEN) 

WEGVERKEERSREGLEMENT 
VAN 1-12-1975 

(REGLEMENTSBEPALINGEN) 

ART. !. 

8. - Wegverkeersreglement van 1 de
cember 1975 - Art. 1 - Openbare weg 
- Begrip. 

Niet naar recht verantwoord is de be
slissing dat een weg waarvan niet merk
baar is dat hij geen uitweg heeft en die 
enkel voor de toegang tot een flatgebouw 
bestemd is, niet met een openbare weg 
kan worden gelijkgesteld, als de rechter 
niet nagaat of die weg niet openstaat 
voor het verkeer van het publiek in bet 
algemeen en hij zich beperkt tot de vast
stelling dat die weg, bij ontstentenis van 
een naambord en wegens de bijzondere 
wegbedekking, het uitzicht heeft van een 
binnenweg van een aan de weg palende 
eigendom. (Art. 1 Wegverkeersregle
ment.) 

6 januari 1993 14 

9. Wegverkeersreglement van 
1-12-1975 - Art. 1 - Openbare weg -
Begrip. 

Een openbare weg in de zin van art. 1 
van het W.V.R. is iedere weg die toegan
kelijk is voor het verkeer te land; dit is 

niet het geval wanneer de weg enkel 
voor het verkeer van bepaalde catego
rieen van personen openstaat. 

16 november 1993 954 

ART. 2. 

ART. 12.3. 

10. - Wegverkeersreglement 1.12.1975 
- Reglementsbepalingen - Art. 12.3.1, 
tweede lid - Art. 76.2 - Draagwijdte. 

Naar luid van art. 12.3.1., tweede lid, 
Wegverkeersreglement verplicht een ver
keersbord Bl op de openbare weg of de 
rijbaan waaruit een weggebruiker gere~ 
den komt, laatstgenoemde voorrang te 
verlenen aan iedere bestuurder die rijdt 
op de openbare weg of de rijbaan die hij 
oprijdt; de aanwezigheid van een dwars
streep, gevormd door witte driehoeken, 
als bepaald door art. 76.2 van voormeld 
reglement, op een kruispunt doch voorbij 
de plaats waar die weggebruiker het 
kruispunt oprijdt, brengt niet mee dat 
die weggebruiker eerst vanaf die dwars
streep voorrangplichtig is. 

19 januari 1993 70 

11. - Wegverkeersreglement van 01 
december 1975 (Reglementsbepalingen) 
- Art. 12.3.1, a - Autosnelweg - Van 
een oprit komende weggebruiker -
Voorrang. 

Een op een autosnelweg rijdende voor
ranghebbende bestuurder mag erop re
kenen dat een van een oprit komende 
weggebruiker, oak al is die van ver op te 
merken, zal stoppen om hem voorrang te 
verlenen. 

26 oktober 1993 882 

ART. 12.4. 

12. - Wegverkeersreglement van 1 
dec. 1975 - Art. 12.4 - Maneuver - Be~ 
grip. 

Het vertrek vanuit stilstand bij het 
aangaan van het greene Iicht bij wisse
ling van verkeerslichten is geen maneu
ver in de zin van art. 12.4 Wegverkeers
reglement. 

5 januari 1993 9 

ART. 12.5. 

ART. 15. 

13. 
01-12-1975 
Art. 15 -

Wegverkeersreglement van 
(Regelementsbepalingen) 

Kruisen - Hindernis - Be-
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stuurder - Verplichting - Vertragen -
Stoppen - Voorwaarden - Misdrijf -
Bestanddelen. 

De beslissing dat een bestuurder art. 
15.2, tweede lid, Wegverkeersreglement 
heeft overtreden, wordt naar recht ver· 
antwoord door de rechter die vermeldt 
dat de nadering van de tegenligger niet 
aileen kon worden voorzien, maar ook 
kon worden gezien en dat, gelet op de 
plaats van dat voertuig, kruisen niet Ian· 
ger mogelijk was; de verplichting voor de 
bestuurder waarvan het doorrijden be· 
lemmerd wordt door een hindernis, om 
te vertragen en, zo nodig, te stoppen om 
de tegemoetkomende weggebruikers 
doorgang te verlenen, blijft bestaan, 
zelfs als er theoretisch gezien voldoende 
ruimte is om te kruisen. (Art. 15, inzon
derheid 2, tweede lid, Wegverkeersrege· 
lement.) 

16 juni 1993 593 

ART. 16. 

ART. 19.3. 

14. - Wegverkeersreglement van 1 de
cember 1975 (Reglementsbepalingen) -
Art. 19.3 - Art 19.3.2o, a - Draagwijdte. 

De naar links afslaande bestuurder 
voldoet aan de bij art. 19.3.2°, a, Wegver
keersreglement opgelegde verplichting 
door de beweging die erin bestaat zich 
op een rijbaan met tweerichtingsverkeer 
van rechts naar het midden te begeven, 
zonder dat vereist is dat de uitwijking 
naar links derwijze zou gebeuren dat het 
inhalen links niet meer mogelijk is. 

23 maart 1993 320 

15. Wegverkeersreglement van 
1-12-1975 (Reglementsbepalingen) - Art. 
19.3,3° - Kruispunt - Richtingsveran· 
dering - Links afslaande bestuurder -
Voorrangsplicht - Tegenligger die door 
een oranjegeel Iicht is gereden. 

Krachtens art. 19.3.3° Wegverkeersre
glement moet de bestuurder die op een 
kruispunt naar links afslaat, voorrang 
verlenen aan de tegenligger, wanneer 
laatstgenoemde het oranjegeel Iicht op 
een kruispunt regelmatig is voorbijgere· 
den. 

8 december 1993 1031 

ART. 19.4. 

ART. 25. 

16. Wegverkeersreglement van 
1-12·1975 - Art. 25.J.3o - Inrij voor ei
gendommen - Begrip. 

De bij art. 25.1.3° van het W.V.R. be
doelde inrij voor eigendommen is elke 
naar uiterlijke kenmerken als inrij voor
komende en waarneembare inrit voor 
drie- of meerwielige voertuigen. 

16 november 1993 956 

ART. 26. 

ART. 27. 

17. Wegverkeersreglement van 
1.12.1975 (Reglementsbepalingen) - Art. 
27 - Art. 27.3 - Betalend parkeren. 

Naar recht verantwoord is de beslis
sing waarbij de rechters vaststellen dat 
het niet voldoen aan de gebruiksmodali
teiten van het betalend parkeren door 
het niet betalen van de aangegeven sam 
binnen de voorgeschreven termijn geen 
invloed heeft op het verleende recht te 
parkeren tot het verstrijken van de aan
gegeven tijd. (Art. 27.3.1 Wegverkeersre
glement.) 

30 maart 1993 341 

ART. 27BIS. 

ART. 61. 

18. Wegverkeersreglement van 
1-12-1975 (Reglementsbepalingen) - Art. 
61.1.2° - Kruispunt - Oranjegeel Iicht 
- Regelmatig voorbijrijden van dat Iicht 
- Links afslaande chauffeur - Voor-
rangsplicht. 

Krachtens art. 19.3.3° Wegverkeersre
glement moet de bestuurder die op een 
kruispunt naar links afslaat, voorrang 
verlenen aan de tegenligger, wanneer 
laatstgenoemde het oranjegeel licht op 
een kruispunt regelmatig is voorbijgere
den. 

8 december 1993 1031 

ART. 62. 

ART. 76. 

19. - Wegverkeersreglement 1.12.1975 
- Reglementsbepalingen - Art. 12.3.1, 
tweede lid - Art. 76.2 - Draagwijdte. 

Naar luid van art. 12.3.1., tweede lid, 
Wegverkeersreglement verplicht een ver
keersbord B1 op de openbare weg of de 
rijbaan waaruit een weggebruiker gere· 
den komt, laatstgenoemde voorrang te 
verlenen aan iedere bestuurder die rijdt 
op de openbare weg of de rijbaan die hij 
oprijdt; de aanwezigheid van een dwars
streep, gevormd door witte driehoeken, 
als bepaald door art. 76.2 van voormeld 
reglement, op een kruispunt doch voorbij 
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de plaats waar die weggebruiker het 
kruispunt oprijdt, brengt niet mee dat 
die weggebruiker eerst vanaf die dwars
streep voorrangplichtig is. 

19 januari 1993 

ART. 77. 

ART. 87. 

WEGVERKEERSREGLEMENT 
VAN 14-03-1968 

lNSCHRIJVING 
VAN VOERTU!GEN 

ALLERLE! 

70 

20. - Allerlei - Misdrijf - Bewijs -
Nummerplaat - Persoonlijk karakter 
van de straffen - Begrip. 

Geen enkele wettelijke bepaling ver
biedt de rechter om, bij de veroordeling 
van een beklaagde wegens een verkeers
overtreding, zijn overtuiging, benevens 
op de tijdens het onderzoek ter zitting 
verzamelde gegevens, ook te gronden op 
een geheel van vermoedens, waaronder 
de niet betwiste identiteit van de houder 
van de nummerplaat van het betrokken 
voertuig en diens omstandig stilzwijgen 
tijdens het opsporingsonderzoek. 

13 oktober 1993 837 

WERKLOOSHEID 

ALGEMEEN 

GERECHTIGDE 

RECHT OP UITKERING 

BED RAG 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 

GERECHTIGDE 

RECHT OP UITKERING 
1. - Recht op uitkering - Gewesteiljk 

inspecteur - Beslissing - Oproeping en 
verhoor van de werldoze - Tenlastege
Jegde feiten - Bijkomende inlichtingen 
- Schriftelijk verweer. 

De werkloze kan bij de gewestelijk in
specteur voor de werkloosheid schrifte
lijk verweer voeren over de bijkomende 
inlichtingen waarvan hij kennis heeft ge
kregen en die betrekking hebben op de 

hem ten laste gelegde feiten. (Art. 174, 
eerste en vierde lid, 9°, Werkloosheidsbe
sluit.} 

22 maart 1993 308 

2. - Recht op uitkering - Gewestellj'k 
inspecteur - Beslissing - Oproeping en 
verhoor van de werkloze - Ten Jaste ge
Jegde feiten - Bijkomende inlichtingen 
- Mondeling verweer. 

Alvorens zijn beslissing te nemen, 
waarbij het recht op werkloosheidsuitke
ring wordt ontzegd of beperkt, behoeft 
de gewestelijk inspecteur de werkloze 
niet op te roepen om mondeling verweer 
te voeren over de bijkomende inlichtin
gen die aileen betrekking hebben de 
hem telastgelegde feiten en waarover de 
betrokkene reeds regelmatig is gehoord. 
(Art. 174, eerste en vierde lid, 9°, Werk
loosheidsbesluit.) 

22 maar! 1993 308 

3. - Recht op uitkering - Herstel van 
de werkloze in zijn rechten - Verplich
ting van de rechter. 

De rechter mag de werkloze in zijn 
recht op werkloosheidsuitkering niet met 
terugwerking herstellen dan met inacht
neming van de reglementsbepalingen in
zake werkloosheid. (Art. 260, eerste lid, 
Werkloosheidsbesluit.) 

22 maart 1993 308 

4. - Recht op uitkering - Langdw·ige 
werkloosheid - Criteria - In aann1er
king te nemen periode. 

Om te oordelen of de werkloosheid ab
normaal lang duurt, mag alleen rekening 
worden gehouden met de in aanmerking 
te nemen criteria over de periode van 
werkloosheid die aan de beslissing tot 
uitsluiting voorafgaat. (Art. 143, Werk
loosheidsbesluit 20 dec. 1963, gew. K.B. 4 
juni 1985.}. 

21 juni 1993 611 

5. - Recht op uitkering - Terugvor
dering - Verjaring - Wet 11 maart 
1977 - Werking in de tijd. 

De beperking van de terugvordering 
van onrechtmatig genoten werkloos
heidsuitkeringen die is neergelegd in art. 
4 van de met ingang van 1 jan. 1989 op
geheven wet 11 maart 1977, vindt geen 
toepassing op de terugvordering die na 
de opheffing van de wet is bevolen, ook 
al betreft zij uitkeringen die v66r de 
opheffing werden genoten. 

6 september 1993 659 
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6. - Recht op uitkering - Werknemer 
- Samenwonen met zelfstandige - Be~ 
grip - Aangifte. 

Voor de toepassing van art. 128, § 1, 1°, 
Werkloosheidsbesluit client onder samen~ 
wonen te worden verstaan het bij elkaar 
wonen in die zin dat twee of meer perso~ 
nen samen dezelfde waning in gebruik 
hebben. 

6 december 1993 1022 

BED RAG 
7. - Bedrag - Werknemer met ge~ 

zinslast - Samenwonen - Begrip. 
Voor de toepassing van art. 160, § 2, 

eerste lid, 3°, c, Werkloosheidsbesluit, 
waarbij het bedrag wordt vastgesteld 
van de werkloosheidsuitkeringen van be~ 
paalde werknemers met gezinslasten, 
dient in de regel onder « samenwonen » 
te worden verstaan het onder hetzelfde 
dak samenleven van twee of meer perso~ 
nen die een gemeenschappelijke huis~ 
houding hebben; « samenwonen » onder~ 
stelt een feitelijke toestand en de om· 
standigheid dat die personen in de 
bevolkingsregisters op hetzelfde adres 
zijn ingeschreven, is niet doorslagge· 
vend. (Art. 160, § 2, eerste lid, 3°, c, 
Werkloosheidsbesluit.) 

10 mei 1993 480 

ALLERLEI 

8, - Allerlei - Controle - Controle· 
kaart - Administratieve sanctie - Art. 
195 Werkloosheidsbesluit - Draagwifdte. 

De administratieve sanctie waarvan 
sprake is in art. 195, eerste en derde lid, 
Werkloosheidsbesluit is zonder enig 
voorbehoud van toepassing. 

22 maar! 1993 308 

9. - Allerlei - Bij'zondere bifdrage -
Bij'drageplicht - Inkomsten - Bedrag 
- Roerende inkomsten - Niet aangege· 
ven 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.) 

15 november 1993 944 

10. - Allerlei - Bijzondere bifdrage 
- Bijdrageplicht - Inkomsten - Be· 
drag - Roerende inkomsten - Aange· 
geven roel'ende inkomsten. 

De roerende inkomsten waarvan een 
bevrijdende voorheffing is afgehouden 
en die de belastingplichtige in zijn aan· 
gifte heeft vermeld, moeten meegere· 
kend worden wat betreft de verplichting 
tot betaling van de bijzondere sociale~ze· 
kerheidsbijdrage voor de werkloosheids· 
verzekering. (Artt. 60 en 70 Wet van 28 
dec. 1983.) 

15 november 1993 944 

11. - Allerlei - Bijzondere bij'drage 
- Bijdrageplicht - Bedrag - Roerende 
inkomsten - Aangegeven roerende in· 
komsten - Niet aangegeven roerende 
inkomsten - Art. 6 Gw. - Art. 6 Gw. -
Overeenstemming. 

Er bestaat geen onderscheid tussen de 
belastingplichtigen wat betreft de bijzon· 
dere sociale~zekerheidsbijdrage voor de 
werkloosheidsverzekering, naargelang zij 
hun roerende inkomsten al dan niet heb· 
ben vermeld in hun aangifte in de perso· 
nenbelastingen. (Art. 6 en 6bis Gw.; artt. 
60 en 70 wet van 28 dec. 1983.) 

15 november 1993 944 

WETIEN, DECRETEN, ORDON
NANTIEN, BESLUITEN 

ALGEMEEN 

UITLEGGING 

WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE 

WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN VEROR· 
DENINGEN 

GEVOLGEN VAN INTERNATIONALE NOR
MEN 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen - Codificatie - Mis· 

drijven - Sancties - Wettelifke grand· 
slag. 

De wettelijke grondslag van de veroor· 
deling wegens een misdrijf, omschreven 
in een besluit tot codificatie van wetge~ 
vende en verordende bepalingen, is niet 
het codificatiebesluit, doch de gecodifi· 
ceerde wettelijke bepalingen. (Derde 
zaak.) 

20 januari 1993 74 

UITLEGGING 
2. - Uitlegging - Wetten - Bevoegd· 

heid - Arbitragehof - Rechtbanken. 
De wetten waarvan toepassing wordt 

gevraagd, worden in de regel uitgelegd 
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door de rechter en niet door het Arbitra
gehof. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitrage
hof.) 

15 november 1993 944 

WERKING IN DE TIJD EN IN DE 
RUIMTE 

3. - Werking in de tijd - Burgerlijke 
zaken - Procedurewet van kracht ge
worden tijdens het cassa.tiegeding. 

Een middel waarbij in burgerlijke za
ken een nietigheid betreffende de proce
dure wordt aangevoerd, is niet ontvanke
lijk, wanneer de rechter ?.P verwijzing, 
op grand van een wet die tiJdens het cas
satiegeding van kracht is geworden, de 
procedure als regelmatig zou dienen te 
beschouwen. 

18 januari 1993 66 

4. - Werking in de tijd - Stedebouw 
- Waals Wetboek. 

De artt. 41, 42, 66 en 67 Waals Wetboek 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw zijn 
van toepassing op feiten, die zijn ge
pleegd v66r 14 mei 1984, datum van het 
besluit van de Waalse Gewestexecutieve 
houdende de bovengenoemde codificatie, 
doch na 15 feb. 1971, dag van inwerking
treding van de artt. 44, 45, 64 en 65 Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, ge
wijzigd bij de wet van 22 dec. 1970, met 
dien verstande dat de bovengenoemde 
artt. 41, 42, 66 en 67 van het Waalse Wet
hoek overeenkomen met, respectievelijk, 
de artt. 44, 45, 64 en 65 van bovenge
noemde wet. (Derde zaak.) 

20 januari 1993 74 

5. - Werking in de tijd en in de z·uim
te - Draagwijdte - Overeenkomsten -
Huur van goederen - Toepassing van 
oude of nieuwe wet. 

In de regel is de nieuwe wet niet enkel 
van toepassing op toestanden die na 
haar inwerkingtreding ontstaan, maar 
ook op de toekomstige gevolgen van de 
onder de vroegere wet ontstane toestand 
die zich voordoen of voortduren onder vi
geur van de nieuwe wet, voor zover daar
door geen afbreuk wordt gedaan aan 
reeds onherroepelijk vastgestelde rech
ten; inzake overeenkomsten blijft de ou
de wet van toepassing, tenzij de nieuwe 
wet van openbare orde is of uitdrukke
lijk de toepassing voorschrijft op de lo~ 
pende overeenkomsten. 

12 februari 1993 179 

6. - Werking in de tijd en in de ruim
te - Werking in de tijd - Huur van 
goederen - Pacht - Pachtprijzen - Be~ 

perking - Pachtovereenkomst - Au
thentieke akte - Gebruik - Eerste ge
bruiksperiode - Achttien jaar - Verho
ging van de pachtprijs - 10 pet. - 36 
pet. 

Art. 4, § 1, eerste lid (nieuw), wet van 4 
nov. 1969 tot beperking van de pachtprij
zen volgens hetwelk « voor de pachtover
eenkomsten, opgesteld bij authentieke 
aide, die voorzien in een eerste gebruiks
periode van achttien jaar, mag de pachtv 
prijs, vastgesteld overeenkomstig art. 2, 
worden verhoogd met 36 pet. », maakt 
oeen onderscheid tussen de pachtover~ 
~enkomsten naargelang de pachtprijs al 
dan niet reeds met een tiende was ver
hoogd; de bij het vroegere art. 4 toege
stane verhoging met een tiende, wan
neer daarin is voorzien, blijft verworven, 
onverminderd de nieuwe verhogingen, 
die van toepassing zijn op alle pachten 
zonder onderscheid. (Art. III, art. 4 wet 
van 4 nov. 1969; artt. 39 en 44, 3°, wet 
van 7 nov. 1988.) 

11 maart 1993 278 

7. - Werking in de tijd en in de ruim
te - Toepassing in de tijd - Strafzaken 
- Strafvordering - Veroordeling -
Verplichte aanvulling - Kosten van be~ 
heer - Vaste vergoeding. 

De veroordeling tot betaling van de va
ste vergoeding van 500 frank, die voor 
elk criminele, correctionele en politie
zaak een verplichte aanvulling is van de 
strafrechterlijke veroordeling, heeft een 
eigen karakter en is geen straf; zij moet 
worden uitgesproken ongeacht de datum 
van de bewezen verklaarde feiten, in het 
bijzonder ongeacht de omstandigheid dat 
de feiten dagtekenen van v66r de inwerv 
kingtreding van de wetsbepalingen die 
de rechter ertoe verplichten die vergoev 
ding aan iedere veroordeelde op te leg
gen. (Art. 11 wet 1 juni 1989; art. 71 wet 
28 juli 1992; art. 91 K.B. 28 dec. 1950; art. 
1 K.B. 29 juli 1992). 

31 maart 1993 346 

8. - Wez·kinC in de tijd en in de ruim
te - Werking in de tijd - Wet op de 
rechtspleging - Hangend rechtsgeding 
- Nietigheid of verval - Nieuwe wet -
Gevolg. 

Hoewel een nieuwe wet vanaf haar in
werkingtreding van toepassing is op de 
hangende rechtsgedingen, tast zij, be
houdens andersluidende bepaling, de gel
digheid niet aan van de onder de vroege
re wet verrichte handelingen en heft zij 
de nietigheid of het verval niet op van de 



-213-

proceshandelingen die, volgens die wet, 
nietig of tardief waren. (Art. 2 B.W.) 

29 april 1992 417 

9. - Werking in de tijd en in de ruim
te - Werking in de tijd - Strafrechter
lijke veroordeling - Bijdrage aan het 
Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slacht
offers van Opzettelijke Gewelddaden -
Verhoging ingevoerd na het plegen van 
het misdrijf - Gevolg. 

De verhoging van de bijdrage aan het 
Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slacht
offers van Opzettelijke Gewelddaden, die 
de rechter client op te leggen aan een ie
der die veroordeeld is tot een criminele 
of correctionele hoofdgevangenisstraf, 
gaat in vanaf de inwerkingtreding van 
de wet die haar voorschrijft, ongeacht de 
dag waarop het misdrijf is gepleegd. 
(Art. 29 wet 1 aug. 1985 houdende fiscale 
en andere bepalingen.) 

30 juni 1993 647 

10. - Werking in de tijd en in de 
ruimte - Werking in de tijd - Wel'k
loosheid - Terugvordering - Verjaring 
- Wet 11 maart 1977. 

De beperking van de terugvordering 
van onrechtmatig genoten werldoos
heidsuitkeringen die is neergelegd in art. 
4 van de met ingang van 1 jan. 1989 op
geheven wet 11 maart 1977, vindt geen 
toepassing op de terugvordering die na 
de opheffing van de wet is bevolen, oak 
al betreft zij uitkeringen die vOOr de 
opheffing werden genoten. 

6 september 1993 659 

11. - Werking in de tijd en in de 
ruimte - Werking in de tijd - Draag
wijdte - Arbeidsovereenkomst. 

In de regel is een nieuwe wet niet en
kel van toepassing op toestanden die na 
haar inwerkingtreding ontstaan, maar 
oak op de gevolgen van een onder de 
vroegere wet ontstane toestand die zich 
voordoen of die voortduren onder vigeur 
van de nieuwe wet voor zover die toepas
sing geen afbreuk doet aan reeds onher
roepelijk vastgestelde rechten. 

6 september 1993 664 

12. - Werking in de tijd en in de 
ruimte - Werking in de tijd - Draag
wijdte. 

Hoewel in de regel een nieuwe wet 
niet enkel van toepassing is op toestan
den die na haar inwerkingtreding ont
staan, maar oak op de gevolgen van de 
onder de vroegere wet ontstane toestan
den die zich voordoen of die voortduren 
onder vigeur van de nieuwe wet, wordt 

van die regel echter afgeweken wanneer 
de onmiddellijke toepassing van de nieu
we wet afbreuk zou doen aan vorige toe
standen die definitief voltrokken zijn. 

9 september 1993 678 

13. - Werking in de tijd en in de 
ruimte - Werking in de tifd - Huwe
lijksvermogensstelsels - Wetsconflict -
Wettelijk stelsel - Vz·eemde wet. 

Het wettelijk huwelijksvermogensstel
sel waaraan de zonder contract gehuwde 
echtgenoten onderworpen zijn, is zo 
nauw met het huwelijksinstituut verbon
den dat moet worden beschouwd dat op 
het ogenblik dat het feit waaruit de ver
mogensrechtelijke gevolgen zijn ont
staan, te weten de huwelijksvoltrekking, 
definitief wordt bepaald welke wet op de 
vermogensrechtelijke gevolgen van toe
passing is. 

9 september 1993 678 

14. - Werking in de tijd en in de 
ruimte - Werking in de tifd - Gemeen
schap en gewest - Gewesten - Open
bare instellingen - Instellingen van 
openbaar nut - Wegenfonds - Overne
ming - Datum - Gevolg. 

De taken, goederen, rechten en ver
plichtingen van het Wegenfonds, met in
begrip van de rechten en verplichtingen 
die voortkomen uit hangende gerechte
lijke procedures, zijn op 1 januari 1989 
aan het Waalse Gewest, wat hem betreft, 
overgedragen overeenkomstig de artt. 2, 
§§ 1 en 2, en 8 K.B. van 28 nov. 1991, dat 
in het Belgisch Staatsbla.d van 18 jan. 
1992 is bekendgemaakt ; niet naar recht 
verantwoord is derhalve de rechterlijke 
beslissing waarbij het Wegenfonds na 18 
januari 1992 is veroordeeld. (Artt. 57,§ 5, 
eerste lid, en 61, § 3, Bijzondere wet van 
16 jan. 1989; art. 1, laatste lid, wet van 28 
december 1984; art. 14, § 1, wet van 26 ju
ni 1990; artt. 2, § 2, en 20, §§ 1 en 2, K.B. 
van 13 maart 1991; artt. 2, §§ 1 en 2, en 8 
K.B. van 28 nov. 1991.) (Eerste en tweede 
zaak.) 

9 september 1993 682 

15. - Werking in de tijd en in de 
ruimte - Werking in de tijd - Gemeen
schap en gewest - Gewesten - Instel
lingen van openbaar nut - Nationale 
Landmaatschappij Ontbinding 
Overneming - Datum. 

De goederen, rechten en verplichtin
gen van de Nationale Landmaatschappij, 
waarin onder andere zijn begrepen de 
rechten en verplichtingen verbonden aan 
hangende gerechtelijke procedures zijn 
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aan het Vlaamse en aan het Waalse Ge
west, ieder wat hem betreft, op 1 januari 
1990 overgedragen overeenkomstig de 
artt. 5, § 1, en 16 K.B. van 27 juli 1990. 
(Artt. 57, § 5, eerste lid, en 61, § 3, Bij
zondere Wet van 16 jan. 1989; artt. 1, eer
ste lid, to, en 20, wet van 28 dec. 1984; 
artt. 2, § 1, 5, § 1, en 16 K.B. 27 juli 1990; 
artt. 2, §§ t, to, c, en 2, 4, § I, 1°, en 33 
K.B. van 13 maart 1991.} 

9 september 1993 686 

16. - Werking in de tijd en in de 
ruimte - Werking in de tijd - Draag
wijdte. 

Hoewel in de regel een nieuwe wet 
niet enkel van toepassing is op toestan
den die na haar inwerkingtreding ont
staan, maar oak op de gevolgen van on
der de vroegere wet ontstane toestanden 
die zich voordoen of die voortduren on
der vigeur van de nieuwe wet, wordt van 
die regel echter afgeweken wanneer de 
onmiddellijke toepassing van de nieuwe 
wet afbreub: zou doen aan toestanden die 
berusten op een andere juridische grand
slag dan deze voorzien in de nieuwe re
geling. 

4 oktober 1993 798 

17. - Toepassing in de tijd en in de 
ruimte - Adoptie - Geadopteerde -
Toestemming - Regels - Persoonlijk 
statuut - Amerikaanse nationaliteit -
Toepasselijke wet. 

De staat van een persoon van Ameri
kaanse nationaliteit wordt niet door zijn 
nationale wet geregeld, maar door die 
van zijn woonplaats; daaruit volgt dat de 
wet van de woonplaats van de geadop
teerde wordt toegepast voor de toestem
ming in zijn adoptie. (Art. 344, § 3, B.W.). 

4 november 1993 919 

18. - Werking in de tijd en in de 
ruimte - Werking in de tijd - Strafwet 
- Bijhouden van sociale documenten -
Art. llbis Sociale-Documentenwet 
Vergoeding - Ambtshalve veroordeling 
- Voorwaarden - Wijziging - Toepas
sing van de nieuwe wet. 

Het in art. 2, tweede lid, Sw., vastge
legde beginsel volgens hetwelk de minst 
strenge strafwet terugwerkende kracht 
heeft, geldt voor alles wat de toestand 
van de beklaagde verbetert, als niet 
blijkt dat de bescherming van de maat
schappij, ter vrijwaring waarvan bepaal
de feiten gedurende een welbepaalde pe
riode moesten worden gestraft, nog Ian
ger de bestraffing van gelijksoortige 
feiten vereist wanneer die zich tijdens 
de daaropvolgende periode voordoen; dat 

is het geval met de voorwaarden voor de 
veroordeling tot de vergoeding die de 
strafrechter krachtens art. llbis Sociale
Documentenwet ambtshalve moet uit
spreken, welke voorwaarden zijn gewij
zigd bij art. 112 wet van 26 juni 1992 
houdende sociale en diverse bepalingen. 

17 november 1993 957 

19. - Werking in de tifd en in de 
ruimte - Werking in de tijd - Strafwet 
- Bijkomende straf - Bijzondere ver
beurdverklaring - Verbeurdverklaring 
van de vermogensvoordelen uit een mis
drijf - Nieuwe wet - Toepassing. 

Onwettig is de krachtens art. 42, 3o, 
Sw., zoals aangevuld bij de wet van 17 
juli 1990, uitgesproken verbeurdverkla
ring van de vermogensvoordelen die 
rechtstreeks zijn verkregen uit een mis
drijf dat gepleegd is v66r de inwerking
treding van voornoemde wet. (Artt. 2, 42, 
3°, en 43bis Sw.) 

23 november 1993 979 

20. - Werking in de tijd en in de 
ruimte - Werking in de tijd - Rechts
pleging - Art. 761 Ger. W. - Vonnis dat 
geacht wordt op tegenspraak te zijn ge
wezen - Wet van 3 aug. 1992 - Rechts
pleging ingesteld v66r de inwerkingtre
ding van die wet. 

Art. 751 Ger.W., als gewijzigd bij de 
wet van 3 aug. 1992 die op 1 jan. 1993 in 
werking getreden is, wordt geschonden 
door de rechtbank die een vonnis, uitge
sproken v66r het verstrijken van de in 
dat artikel vastgestelde termijnen, op te
genspraak gewezen acht t.a.v. de niet 
verschenen partij, zelfs als de rechtsple
ging v66r 1 januari 1993 is ingesteld. 

23 december 1993 1110 

WETTIGHEID VAN BESLUITEN 
EN VERORDENINGEN 

21. - Wettigheid van besluiten en ver
ordeningen - Inkomstenbelasting -
Vennootschapsbelasting - Winsten -
lnvesteringsaftrek - Verplichtingen van 
de belastingschuldige - Art. 42ter, § 7, 
W.LB. - Art. 12septies, § 1, KB. van 4 
maart 1965 ter uitvoering van W.LB. -
Wettigheid. 

Door in art. 12septies, § 1, K.B. van 4 
maart 1965 ter uitvoering van het W.I.B. 
te bepalen dat de belastingplichtige, wil 
hij recht hebben op de in art. 42ter, § 2, 
a, van voormeld wetboek bedoelde inves
teringsaftrek, een attest van de bevoegde 
minister meet overleggen waaruit blijkt 
dat de investering aan de vereiste ken-
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merken voldoet, overschrijdt de Koning 
geenszins de hem bij art. 42ter, § 7, van 
dat wetboek verleende macht. 

23 september 1993 753 

GEVOLGEN VAN 
INTERNATIONALE NORMEN 

22. - Gevolgen van internationa.le nor
men - Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens - Verklaring van 
de Rechten van de Mens en van de Bur
ger. 

Noch de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens noch de verklaring 
van de Rechten van de Mens en van de 
Burger zijn in het Belgische recht inge
voerd; het zijn geen wetten in de zin van 
art. 608 Ger.W. 

6 januari 1993 16 

23. - Gevolgen van internationale nor
men - E. V.R.M. - Art. 6.1 - Burger
lijke zaken - Rechtstreekse werking -
Nationaal recht - Regel - Conflict -
Gevolg. 

In geval van conflict tussen een norm 
van een internationaal verdrag die, zoals 
art. 6.1 E.V.R.M., rechtstreekse werking 
heeft in de in Belgie toepasselijke 
rechtsorde, en een nationaalrechtelijke 
regel, moet de verdragsnorm voorrang 
hebben. 

1 april 1993 350 

ALLERLEI 
24. - Allerlei - Huwelijksvermogens

stelsels - Wet van 14 juli 1976 - Over
gangsbepalingen Toepassingsgebied 
- Wetsconflict. 

De overgangsbepalingen van de wet 
van 14 juli 1976 betreffende de weder
zijdse rechten en verplichtingen van 
echtgenoten en de huwelijksvermogens
stelsels vallen buiten de toepassing in de 
tijd van een nieuwe Belgische regel inza
ke wetsconflicten; zij hebben enkel be
trekking op de toepassing in de tijd van 
de wetsbepalingen die gelden voor de 
echtgenoten wier huwelijksvermogens
stelsel aan de Belgische wet is onderwor
pen. (Art. 1, eerste lid, 1° en 2o, van art. 
3 wet van 14 juli 1976.) 

9 september 1993 678 

25. - Allerlei - Nationale Maatschap
pij der Belgische Spoorwegen - Pen
sioenregeling - Aard. 

De voorschriften vervat in Bericht nr. 
52 P van 14 juni 1985 betreffende de op
pensioenstelling van het personeel van 

de Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen, zijn een wet in de zin van 
art. 608 Ger.W. (lmpliciet.) 

20 september 1993 710 

WOONPLAATS 

Onschendbaarheid van de waning 
Waning - Begrip. 

Onder de term woning, in de zin van 
de artt. 10 Gw. en 87 Sv. moet worden 
verstaan de plaats, met inbegrip van de 
erdoor omsloten eigen aanhorigheden, 
die een persoon bewoont om er zijn ver
blijf of zijn werkelijke verblijfplaats te 
vestigen en waar hij uit dien hoofde 
recht heeft op eerbiediging van zijn per
soonlijke levenssfeer, zijn rust en meer 
in het algemeen zijn privE!-leven. 

23 juni 1993 624 

WRAKING 

1. - Burgerlijke zaken - Vrederech
ter - Gewettigde verdenking - Ont
trekking - Onderscheid. 

Het Hof wijst het verzoek tot onttrek
king op grand van gewettigde verden
king van een vredegerecht af, wanneer 
uit de bewoordingen van het verzoek 
blijkt dat de verdenking enkel betrek
king heeft op de vrederechter en niet op 
de rechters-plaatsvervangers in dat ge
recht; gesteld dat de aangevoerde motie
ven een of meer gronden tot wraking 
zouden opleveren t.a.v. de vrederechter, 
staat het niet aan het Hof daarvan ken
nis te nemen. (Artt. 648 e.v. en 828 e.v. 
Ger.W.) 

2 juni 1993 554 

2. - Redenen - Vrederechter - Ver
schijning tot verzoening - Raadgeving 
- Begrip. 

Dat een vrederechter, bij een paging 
tot verzoening, aan een der partijen geen 
raad, maar wei een inlichting over haar 
rechten heeft gegeven, is geen reden tot 
wraking van die vrederechter. (Art. 828, 
8', Ger.W.) 

24 juni 1993 626 

3. - Deskundige - Termijn - Ge
volg. 

De in art. 970, tweede lid, Ger.W. be
paalde termijn voor indienen van een 
verzoekschrift tot wraking van een des
kundige is niet voorgeschreven op straf
fe van verval. 

17 september 1993 713 
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4. - Deskundige - Redenen - Beoor~ 
deling door de red1ter. 

Wanneer aan de in art. 828 Ger.W. be~ 
paalde redenen van wraldng van een 
deskundige is voldaan, vermag de rech~ 
ter de wraking niet te weigeren op de 
enkele grand dat die deskundige de eni~ 
ge is die hem zou kunnen inlichten. 

17 september 1993 713 

5. - Orde van Geneesheren - Pl'Dvin~ 
ciale raad - Tuchtzaak - OnafhankeM 
lijkheid en onpartijdigheid van de rechM 
ter - Begrip. 

De beslissing van de provinciale raad 
van de Orde van Geneesheren om een 
geneesheer voor zijn gerecht te doen verM 
schijnen, is niet van dien aard dat zij geM 
wettigde twijfel kan doen ontstaan omM 
trent de onpartijdigheid en de onafhanM 
kelijkheid van de leden van de provinM 
ciale raad. 

24 december 1993 1117 
6. - Orde van Geneesheren - P1·ovin~ 

ciale raad - Tuchtzaak - MagistraatM 
assessor - Onafhankelijkheid en onparM 
tijdigheid. 

Niet ontvankelijk is de wraking van de 
magistraatMassessor van de provinciale 
raad van de Orde van Geneesheren, daar 
deze slechts een raadgevende stem heeft 
en niet beslist. 

24 december 1993 1117 

z 

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVER
ZEKERING 

ALGEMEEN 

ARBEIDSONG ESCHIKTHEIDSVERZEKE
RING 

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 

1. - Algemeen - Terugvordering van 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 
Verjaring - Aanvang - Verwittiging 
van de verzekeringsinstelling - Ver
zuim. 

De vordering tot terugbetaling van ten 
onrechte toegekende arbeidsongeschikt
heidsuitkeringen verjaart twee jaar na 
het einde van de maand waarin de uitke
ringen zijn betaald, oak wanneer de ge
rechtigde zijn verzekeringsinstelling, als 
gevolg van een niet bedrieglijk verzuim, 
niet heeft ingelicht over zijn aanvraag 
tot verkrijging van een voordeel waar
door hij geen aanspraak op de arbeids
ongeschiktheidsuitkeringen heeft. (Artt. 
57, § 1, en 106, § 1, eerste lid, 5°, Z.I.V.
wet; art. 240bis K.B. 4 nov. 1963.) 

4 januari 1993 3 
2. - Algemeen - Verjaring - Aan~ 

vang - Arbeidsongeschiktheidsuitkering 
- Vordering op grand van hager loon -
Betwisting over het loon. 

De vordering van een gerechtigde op 
een hogere arbeidsongeschiktheidsuitke
ring op grand van een hager loon ver
jaart twee jaar na het einde van de 
maand waarin de uitkering is uitbetaald, 
oak wanneer het recht op het hager loon 
wordt betwist. (Art. 106, § 1, 2°, Z.l.V.
wet.) 

15 februari 1993 188 
3. - Algemeen - Cumulatieverbod -

Gemeenrechtelijke schadeloosstelling -
Dezelfde schade - Samenvoeging -
Verbod - Draagwijdte - Grenzen. 

Art. 76quater, § 2, Z.I.V.-wet verbiedt 
samenloop van de bij die wet bepaalde 
verzekeringsprestaties en de schadeloosM 
stelling in het gemeen recht of krachtens 
een andere Belgische of vreemde wetge
ving, wanneer bedoelde prestaties en 
vergoedingen betrekking hebben op de
zelfde schade of hetzelfde gedeelte van 
de schade; het forfaitair karakter van de 
verzekeringsprestaties belet niet dat de 
feitenrechter op grand van de gegevens 
eigen aan de zaak, vaststelt dat die presM 
taties een welbepaald onvermogen tot 
verdienen dekken, voor zover dit onver
mogen meer dan 66 pet. bedraagt. 

22 oktober 1993 873 

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS
VERZEKERING 

4. - Arbeidsongeschiktheidsverzeke~ 
ring - Samenloop - Vergoedingspen
sioen. 

De arbeidsongeschiktheidsuitkering 
waarop de gerechtigde krachtens de 
Z.I.V.-wet aanspruak heeft, mag niet 
worden verminderd met het hem toege
kende vergoedingspensioen. (Art. 52, § 4, 
Gec.W. 5 okt. 1948.) 

29 maart 1993 333 
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5. - Arbeidsongeschiktheidsverzeke~ 
ring - Arbeidsongeschiktheid - Invali
diteitsuitkering - Staat van invaliditeit 
- Vaststelling. 

De staat van invaliditeit in de zin van 
de Z.I.V.~wet wordt door de Geneeskundi
ge Raad van Invaliditeit nooit definitief 
vastgesteld. (Artt. 51 en 56 Z.l.V.-wet.) 

3 mei 1993 427 

6. - Arbeidsongeschiktheidsverzeke
ring - Uitkeringen - Vordering tot be
taling - Verjaring - Openbare orde. 

De be paling betreffende de verj aring 
van de vordering tot betaling van de 
prestaties van de uitkeringsverzekering 
is van openbare orde. (Impliciet.) (Art. 
106, § 1, eerste lid, 1o, en tweede lid, 
Z.l.V.-wet.) 

25 oktober 1993 878 

7. - Arbeidsongeschiktheidsverzeke
ring - Zelfstandige - Arbeidsonge
schiktheid - Invaliditeit - Begrip. 

De arbeidsongescbiktheid van de zelf
standige die aanspraak maakt op de in
validiteitsuitkeringen is geen absoluut 
begrip, maar moet gemeten worden aan 
de persoonlijke beroepsactiviteit, waarbij 
de non-activiteit met gezond verstand be~ 
oordeeld moet worden; bet begrip van 
volledige 100 t.h. inactiviteit is een 
theoretiscb begrip dat slecbts in extreme 
gevallen in de praktijk wordt terugge
vonden. (Artt. 19 en 20 K.B. 20 juli 1971.) 

20 december 1993 1079 

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING 
8. - Ziektekostenverzekering - Nog 

niet gedekte persoon - Terugvordering 
van het onverschuldigd betaalde - Von
nis tot afwijzing van de vordering van de 
verzekeringsinstelling - Derdenverzet 
van het R.LZ.L V. - Ontvankelijkheid. 

Het R.I.Z.I.V. kan derdenverzet doen 
tegen bet vonnis dat de vordering afwij st 
van de verzekeringsinstelling tot terug
betaling van de prestaties van genees
kundige verzorging die ten onrecht wa
ren verleend aan een nog niet gedekte 
persoon, wanneer die vordering volgt op 
een bevinding waarvan de dienst voor 
administratieve controle kennis gegeven 
heeft bij het vervullen van zijn opdracht. 
(Art. 1122, eerste lid, Ger.W.; artt. 10, 91, 
94, 95 en 99 Z.I.V.-wet.) 

1 maart 1993 238 

9. - Ziektekostenverzekering - Ver
keersongeval - Aansprakelijkheid van 
de gerechtigde - Schade aan personen 
ten laste van de gerechtigde - Presta
ties van de verzekeringsinstelling ten 
voordele van die getroffenen - Inde
plaatsstelling - Recht van terugvorde
ring tegen de gerechtigde. 

Het door de Z.I.V.-wet op de inde
plaatsstelling gegronde recht van terug
vordering kan door de verzekeringsin
stelling uitgeoefend worden tegen de 
overeenkomstig de wet gerechtigde per
soon met betrekking tot de prestaties 
toegekend aan de op geneeskundige ver
strekkingen rechthebbende personen die 
te diens laste zijn, voor het geheel van 
de sommen die hij aan hen volgens het 
gemeen recht ten gevolge van het ver
keersongeval waarvoor hij aansprakelijk 
is, wegens de schade voortvloeiend uit 
ziekte, letsels, functionele stoornissen of 
overlijden, verschuldigd is. (Artt. 76qua
ter, § 2, voorheen art. 70, § 2, Z.I.V.-wet; 
1382 en 1383 B.W.) 

20 april 1993 378 

10. - Ziektekostenverzekering - Toe
passingsgebied - Nog niet beschermde 
personen - Uitsluiting - Buitenlandse 
verzekering. 

Zijn uitgesloten van de verruiming van 
de Z.I.V.-wet tot de nog niet beschermde 
personen degenen die onder een buiten
landse ziektekostenverzekering vallen 
krachtens welke de geneeskundige ver
zorging niet in Belgie wordt verleend en 
in het buitenland niet alle in art. 23 
Z.I.V.-wet bedoelde geneeskundige ver
strekkingen worden gedekt. (Art. 1, 1o, 
K.B. 28 juni 1969.) 

21 juni 1993 618 

11. - Ziektekostenverzekering - Or-
thopedische verstrekkingen Voor-
schrift bevoegde arts - Nomenclatuur. 

Om vergoed te kunnen worden moeten 
de uitvoering en de aflevering van de 
prestaties van een orthopedist noodzake
lijk voorafgegaan worden van een voor
schrift van de bevoegde arts. (Art. 29, 
§ 2, eerste lid, en § 8, eerste lid, bijlage 
K.B. 16 nov. 1973.) 

4 oktober 1993 798 

ALLERLEI 





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 la Cour de cassation » 
en in « Pasicrisie belge » (eerste deel 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. 

AANSPBAKELIJKHEID 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, VELD, Cass., 19 
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en 
Pas., 1992, nr, 215, 

Herstelplicht - Staat en overheid 
Begrip. 

Concl. eerste adv.-gen. VELD, Cass., 19 
dec. 1991, A.B. 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. VELD, Cass,, 19 
dec. 1991, A.B. 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. VELD, 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. 

AFSTAMMJNG 

Erfrecht - Art. 756 B.W. (oud) - Toet· 
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) - Toet· 
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. 

Erkenning van vaderschap - Minder
jarige van minder dan 15 jaar - Verte
genwoordiging in rechte. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 29 april 
1993, A.R. nr. 9550, Bull. en Pas., 
1993, nr. 207. 
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Erkenning van vaderschap - Niet be
twist vaderschap - Belang van het kind 
- Bevoegdheid van de rechter - Gren
zen. 

Cone!. adv.-gen. PIRET, Cass., 29 april 
1993, A.R. nr. 9550, Bull. en Pas., 
1993, nr. 207. 

ARBEID 

Gezondheid en veiligheid - Dienst
hoofd 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. 

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 proc.-gen. LE!\'AERTS, 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. 

Cone!. 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. 

Cone!. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 
12 okt. 1992, A.R. nr. 9417, Bull. en 
Pas., 1992, nr. 662. 

Weg naar en van het werk - Gelijkge
stelde trajecten - Verblijf buitenshuis 
- Traject naar en van de plaats waar de 
werknemer ontspanning neemt. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18 
jan. 1993, A.R. nr. 8119, A.C., 1993, 
nr. 31. 

Begrip - Ongeval tijdens de uitvoe
ring van de arbeidsovereenkomst -
Werknemer die onder het gezag van de 
werkgever staat - Gezagsverhouding -
Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 
22 feb. 1993, A.R. nr. 9578, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 109. 

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. 
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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 19'11 - Aard van de dienstbe
trekking. 

Cone!. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 30 
nov. 1992, A.R. nr. 8055, A.C., 
1991-92, nr. 761. 

Bestaansvereisten Gezagsverhou-
ding - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 
22 feb. 1993, A.R. nr. 9578, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 109. 

Einde - Eenzijdige wijziging - Ar
beidstijd - Onrechtmatige beBindiging. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17 
mei 1993, A.R. nr. 8342, A.C., 1993, 
nr. 240. 

Einde - Andere wijzen van beE\indi
ging - Eenzijdige wijziging van essen
tiBle bestanddelen van de arbeidsover
eenkomst - Kennisgeving van de beEHn~ 
diging door de tegenpartij - Gevolg. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 7 juni 
1993, A.R. nr. 8351, A.C., 1993, 
nr. 272. 

ARTS 

Beroepsorden - Orde van Geneeshe
ren - Provinciale raad - Tuchtzaak -
Magistraat-assessor Onafhankelijk
heid en onpartijdigheid - Wraking. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24 
dec 1993, A.R. nr. 8110, A.C., 1993, 
nr. 550. 

Beroepsorden - Orde van Geneeshe
ren - Provinciale raad - Tuchtzaak -
Onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
van de rechter - Begrip. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24 
dec. 1993, A.R. nr. 8110, A.C., 1993, 
nr. 550. 

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE 
WAARDE 

Strafbepalingen - Belastingverhoging 
bij het niet of niet tijdig voldoen van ?-e 
belasting - Aard van die administratle
ve geldboete - Toepasselijkheid van 
art. 6 E.V.R.M. 

Carrel. adv.-gen. GOEMI:>JNE, 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 - Ven
nootschap - Handelsvennootschappen 
- Vereffening - Beslag onder derden 
- Artt. 325 en 326, eerste lid, W.I.B. -
Gevolgen. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO· 
VEN, Cass., 23 jan. 1992, AR. 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. 

Bewarend beslag - Zeevordering -
Zeeschip - Zeeschuld - Schuldenaar -
Andere persoon dan de eigenaar. 

Cone!. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 
1 okt. 1993, A.R. nr. 8050, A. C., A.C., 
1993, nr. 391. 

Algemeen - Inkomstenbelastingen 
Bezwaar - Beslag door de Staat 
Grenzen en gevolgen. 

Concl. proc.~gen. VELU, Cass., 28 okt. 
1993, A.R. nr. 9555 (volt. terechtz.), 
Bull. en Pa.s., 1993, nr. 433. 

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. 

BOSSEN 

Boswetboek - Bosdecreet 13 juni 1990 
- Misdrijven - Verjaringstermijn -
Stuiting. 
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Noot, M.D.S., Cass., 23 feb. 1993, A.R. 
nr. 6076, A.C., 1993, nr. 112. 

BURGERLIJKE RECliTEN, 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. VELD, Cass., 30 
sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas., 
1992, nr. 638. 

CASSATIEBEROEP 

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, AR. nr. 7878, voltallige te
rechtzitting, A.C., 1991-·92, nr. 552. 

Arresten van de Raad van State - Af
deling administratie - Bevoegdheid van 
het hof. 

Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 
Ver. K., 5 feb. 1993, A.R. nr. 8209, 
A.C., 1993, nr. 78. 

Arresten Raad van State - Arresten 
vatbaar voor cassatieberoep - Adminis
tratief kart geding - Schorsing van de 
tenuitvoerlegging van een akte of een re
glement van een administratieve over
heid. 

Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 
15 okt. 1993, Ver. K., A.R. nr. 
C.93.0045.N, A.C., 1993, nr. 411. 

Allerlei - Beslissing van de aangewe
zen rechter die overeenstemt met het 
cassatiearrest. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18 
jan. 1993, A.R. nr. 8151, A.C., 1993, 
nr. 33. 

DIEFSTAL EN AFPERSING 

Doodslag, gepleegd om diefstal te ver
gemakkelijken of om de straffeloosheid 
ervan te verzekeren - Poging - 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 - Wij ziging 
- 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 -
Art!. 918 en 922 B.W. 

Concl. adv.-gen. PrRET, Cass., 8 okt. 
1992, AR. 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, AR. 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, AR. nr. 7878, voltallige te
rechtzitting, A.C., 1991-92, nr. 552. 

GllNEESKUNDE 

Beroepsorden - Orde van Geneeshe
ren - Provinciale raad - Tuchtzaak -
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Magistraat~assessor Onafhankelijk~ 
heid en onpartijdigheid - Wraking. 

Concl. adv.~gen. DE SWAEF, Cass., 24 
dec. 1993, A.R. nr. 8110, A.C., 1993, 
nr. 550. 

Beroepsorden - Orde van Geneeshe
ren - Provinciale raad - Tuchtzaak -
Onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
van de rechter - Begrip. 

Concl. adv.-gen. DE SwAEF, Cass., 24 
dec. 1993, A.R. nr. 8110, A.C., 1993, 
nr. 550. 

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. 

Artt. 6 en 6bis - Gelijkheid tussen de 
Belgen - Discriminatieverbod - Na
tuurlijk kind - Er!recht - Art. 756 B.W. 
(oud). 

Concl. adv.-gen. D'HooRE, Cass., 15 mei 
1992, A.R. nr. 6583, A.C., 1991-92, nr. 
484. 

Art. 107 - Toetsing van de wettigheid 
- Besluiten en verordeningen - Hoven 
en rechtbanken - Administratieve ver
ordeningen - Schorsing. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 
22 maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 154. 

Art. 107 - Toetsing op de wettigheid 
- Recht en verplichtingen van het met 
eigenlijke rechtspraak belast orgaan. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 
22 maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 154. 

HERHALING 

Wanbedrijf na wanbedrijf - Veroorde
ling met uitstel - Ondergane straf -
Tijdstip - Termijn van vijf jaar - Aan
vang. 

Cone!. 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 

maar! 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. 

Strafzaken - Gevolgen - Verstekvon
nis waartegen het O.M. niet in hager be
roep is gekomen - Vonnis op verzet -
Hoger beroep van het O.M. en van de be
klaagde. 

Noot, B.J.B., Cass., 6 okt. 1993, A.R. nr. 
P.93.0437.F, A.C., 1993, nr. 397. 

HUUR VAN GOEDEREN 

Pacht - Einde - Opzegging - Ver
lenging - Art. 58 van de Pachtwet. 

Concl. adv.-gen. D'HooRE, Cass., 24 jan. 
1992, A.R. nr. 7277, A. C., 1991-92, nr. 
271. 

Algemeen Huishuur - Verhuurde 
goed - Tenietgaan door toeval - Out
binding van de overeenkomst. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 17 juni 1993, A.R. nr. 
9405, Bull., en Pas., 1993, nr. 291. 

Algemeen - Huishuur - Verplichting 
om het verhuurde goed te leveren - Be
grip - Omvang. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 17 juni 1993, A.R. nr. 
9405, Bull. en Pas., 1993, nr. 291. 

HUWELIJK 

Respectieve rechten en verplichtingen 
van de echtgenoten - Maatregelen ter 
bescherming van het gezin - Interna
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 - lnterna
tionaal privaatrecht - Echtgenoten van 
verschillende nationaliteiten - Toepas
selijke wet - Begrip - Persoonlijke ze
kerheden door een der echtgenoten ge
steld. 

Concl. a~v.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 
25 me1 1992, A.R. nr. 9268, Bull. en 
Pas., 1992, nr. 501 
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HUWELIJ!iSVERMOGENSSTELSELS 

Wettelijk stelsel - Wetsconflict -
Vreemde wet - Werking in de tijd. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 9 
sept. 1993, A.R. nr. 9426, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 337. 

IMMUNITEIT 

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 - Alden 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 
ning van een parlementslid 
heid - Vereisten. 

in de wo
Wettig-

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 30 
sept. 1992, AR. 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. VELD, Cass., 30 
sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas., 
1992, nr. 638. 

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. 26B. 

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, AR. 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. 

Concl. adv.-gen. GOEMINNE, Cass., 18 
dec. 1992, A.R. nr. F 1999 N, A.C., 
1991-92, nr. B03. 

Allerlei - Valsheid en gebruik van 
valse stukken - Artt. 339 en 340 W .I. B. 
- Bestanddelen. 

Noot, B.J.B., Cass., 10 maart 1993, A.R. 
nr. 34, A.C., 1993, nr. 138. 

Aanslagprocedure - Bezwaar - Uit
voerend beslag door de Staat - Grenzen 
en gevolgen. 

Concl. proc.-gen. VELU, Cass., 28 okt. 
1993, A.R. nr. 9555 (volt. terechtz.), 
Bull. en Pas., 1993, nr. 433. 

Aanslagprocedure - Beslissing van de 
directeur - Behandeling van het be
zwaarschrift door een gedelegeerd amb
tenaar - Cumulatie van rechterlijke 
ambten. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 18 nov. 
1993, A.R. nr. F.93.0026.F, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 470. 

Aanslagprocedure - Beslissing van de 
directeur - Behandeling van _ het be-
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zwaarschrift door een gedelegeerd amb
tenaar - Onpartijdigheid. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 18 nov. 
1993, A.R. nr. F.93.0026.F, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 470. 

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. 

KIND 

Erfrecht- Art. 756 B.W. (oud) - Toet
sing aan art. 14 J 0 8.1 E.V.R.M. 

Cone!. adv.-gen. D'HooRE, Cass., 15 mei 
1992, A.R. nr. 6583, A.C., 1991-92, 
nr. 484. 

Erfrecht -Art. 756 B.W. (oud) - Toet
sing aan artt. 6 en 6 his Gw. 

Concl. adv.-gen. D'HooRE, Cass., 15 mei 
1992, A.R. nr. 6583, A.C., 1991-92, 
nr. 484. 

LEVENSONDERHOUD 

Echtscheiding - Onderhoud van de 
kinderen - Bijdrage van de ouders -
Overeenkomst - Wijziging - Voorwaar
de. 

Concl. adv.-gen. nu JARDIN, Cass., 8 mei 
1992, A.R. nr. 7892, A.C., 1991-92, nr. 
466. 

LOON 

Algemeen - Begrip. 
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18 

jan. 1993, A.R. nr. 8153, A.C., 1993, 
nr. 34. 

Recht op loon - Niet verrichten van 
de bedongen arbeid. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18 
jan. 1993, A.R. nr. 8153, A.C., 1993, 
nr. 34. 

MACHTEN 
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. 

Rechterlijke Macht - Art. 107 Gw. -
Toetsing van de wettigheid - Recht en 
verplichtingen van het met eigenlijke 
rechtspraak belast orgaan. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 
22 maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 154. 

Rechterlijke Macht - R.l.Z.l.V. - Ge
zondheidsdienst - Beheerscomite - Ad
vies - Dringende noodzakelijkheid -
Minister van Sociale Voorzorg - Beoor
deling. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 
22 maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 154. 

Wetgevende Macht - Parlementaire 
onderzoekscommissie - Samenloop van 
een gerechtelijke en een parlementair 
onderzoek - Verhoor onder eed door de 
parlementaire onderzoekscommissie van 
een verdachte in het gerechtelijk onder
zoek - Zwijgrecht. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 6 
mei 1993, A.R. nr. 6416, A.C., 1993, 
nr. 225. 

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, AR. 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 - Voorwaarden. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 16 
maart 1992, AR. nr. 7785, A.C., 
1991-92, nr. 375. 

Tegemoetkomingen Inkomen 
Wijziging v66r de ingangsdatum - Inko
men van het jaar van de ingangsdatum. 
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Concl. proc.~gen. LENAERTS, Cass., 14 
dec. 1992, A.R. nrs. 7922 en 8104, 
A.C., 1991~92, nrs. 788 en 789. 

Tegemoetkomingen Inkomen 
Wij ziging - Ingangsdatum van de be~ 
slissing over de aanvraag. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 14 
dec. 1992, A.R. nr. 8017, A.C., 1991-92, 
nr. 790. 

MISDRIJF 

Algemeen, moreel bestanddeel - Ra~ 
cisme - Aanzetting tot diseriminatie, 
rassenscheiding, haat of geweld - Be~ 
grip. 

Cone!. adv.~gen. PIRET, Cass., 19 mei 
1993, A.R. nr. P.93.0110.F, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 248. 

NATUURLIJK KIND - ZIE : AFSTAM
MING- KIND 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE 

Verkiezing - Kiezers - In een be~ 
schutte werkplaats tewerkgestelde werk~ 
lozen. 

Cone!. 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. 

Cone!. proc.~gen. LENAERTS, Cass., 22 
juni 1992, A.R. nr. 7926, A.C., 1991-92, 
nr. 556. 

Verkiezing - Voordraeht van kandida
ten - Beroep - K.B. 18 okt. 1990, art. 
37 - Draagwijdte. 

Cone!. 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. 

Cone!. proc.~gen. LENAERTS, Cass., 30 
nov. 1992, A.R. nr. 8055, A.C., 
1991-92, nr. 761. 

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 - Wettigheid - Vereisten. 

Concl. eerste adv.~gen. VELD, 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. VELD, 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~ 
wij zing van de verdachte naar de poli tie~ 
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. 

OPENBAAR MINISTERIE 

Burgerlijke zaken - Advies van het 
O.M. - Verzoek tot heropening van de 
debatten. 
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Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 
22 maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 154. 

OPENBAARVERVOER 

Spoorwegen - Nationale Maatschap
pij der Belgische Spoorwegen - Pen
sioenreglement - Aard. 

Concl. adv.-gen. DE RAEVE, Cass., 20 
sept. 1993, A.R. nr. 8396, A.C., nr. 
357. 

Spoorwegen - Nationale Maatschap
pij der Belgische Spoorwegen - Perso-
neel - Pensioen Rustpensioen 
Aanvraag. 

Concl. adv.-gen. DE RAEVE, Cass., 20 
sept. 1993, A.R. nr. 8396, A.C., 1993, 
nr. 357. 

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. 

OVEREENKOMST 

Allerlei - Financieringshuur - Lea
singovereenkomst inzake roerende goe
deren - Berling tot beperking van de 
verplichting om het verhuurde goed te 
leveren - Verenigbaarheid. 

Cone!. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 17 juni 1993, A.R. nr. 
9405, Bull. en Pas., 1993, nr. 291. 

Allerlei - Financieringshuur - Lea
singovereenkomst inzake roerende goe
deren - Verhuurde goed - Verlies -
Schorsing of ontbinding van de huur
overeenkomst - Verbod voor de huurder 
om zich daarop te beroepen - Berling -
Verenigbaarheid. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 17 juni 1993, A.R. nr. 
9405, Bull. en Pas., 1993, nr. 291. 

PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAAR
HEID - ZIE : IMMUNITEIT 

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. 

PENSIOEN 

Vergoedingspensioen - Samenloop -
Arbeidsongeschiktheidsuitkering Z.I.V. 

Concl. adv.-gen. ou JARDIN, Cass., 29 
maart 1993, A.R. nr. 8276, AC., 1993, 
nr. 162. 

Allerlei - Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen - Personeel 
Rustpensioen - Aanvraag. 

Concl. adv.-gen. DE RAEVE, Cass., 20 
sept. 1993, A.R. nr. 8396, A.C., 1993, 
nr. 357. 

RAAD VAN STATE 

Afdeling administratie - Bevoegdheid 
- Handeling van een bestuurlijke over
heid - Verzoek tot nietigverklaring -
Beoordeling t.a.v. de bevoegdheid. 

Concl. adv.-gen. D'HOORE, Cass., Ver. 
K., 5 feb. 1993, A.R. nr. 8125, A.C., 
1993, nr. 77. 

Afdeling administratie - Arrest vat
baar voor cassatieberoep - Bevoegdheid 
van het Hof. 

Concl. adv.-gen. D'HooRE, Cass., Verk. 
K., 5 feb. 1993, A.R. nr. 8209, A.C., 
1993, nr. 78. 

Afdeling wetgeving - Advies - Drin
gende noodzakelijkheid - Ministers -
Beoordeling. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 
22 maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en 
Pas., 1993, nr, 154. 

Administratief kart geding - Schor
sing van de tenuitvoerlegging van een 
akte of een reglement van een bestuur
lijke overheid - Bevoegdheid - Voor
waarden. 

Concl. eerste adv.-gen. D'HOORE, Cass., 
15 okt. 1993, Ver. K., A.R. nr. 
C.93.0045.N, A.C., 1993, nr. 411. 

RECHTEN VAN DE MENS 

Art. 14 Jo 8.1 E.V.R.M. - Discrimina
tieverbod - Natuurlijk 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. 

Verdrag Rechten van de Mens - Art. 
6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijke be
handeling van zijn zaak - Burgerlijke 
zaken - Advies van het O.M. - Kennis 
van dat advies - Verzoek tot herope
ning van de debatten - Weigering van 
de rechter. 



-228-

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 
22 maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 154. 

Verdrag Rechten van de Mens - Art. 
6.1 - Onafhankelijkheid en onpartijdig
heid van de rechter - Tuchtzaak - Pro
vinciale raad van de Orde van Geneeshe
ren - Magistraat-assessor - Wraking. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24 
dec. 1993, A.R. nr. 8110, A.C., 1993, 
nr. 550. 

Verdrag Rechten van de Mens - Art. 
6.1 - Onafhankelijkheid en onpartijdig
heid van de rechter - Tuchtzaak - Pro
vinciale raad van de Orde van Geneeshe
ren - Samenstelling. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24 
dec. 1993, A.R. nr. 8110, A.C., 1993, 
nr. 550. 

RECHTERLIJKE MACHT ZIE 
MACHTEN 

RECHTERLIJK GEWIJSDE 

Gezag - Strafzaken - 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. 

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 

Beginsel van de gelijkheid der wapens 
- Burgerlijke zaken - Advies van het 
O.M. - Kennis van dat advies - Ver
zoek tot heropening van de debatten -
Weigering van de rechter. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 
22 maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 154. 

Recht op de onpartijdigheid van de 
rechter - Belastingzaken - Aanslag -
Beslissing van de directeur der belastin
gen - Behandeling van het bezwaar
schrift door een gedelegeerd ambtenaar. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 18 nov. 
1993, A.R. nr. F.93.0026.F, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 470. 

Beginsel van onafhankelijkheid en on
partijdigheid van de rechter - Orde van 
Geneesheren Provinciale raad 
Tuchtzaak Magistraat-assessor 
Wraking. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24 
dec. 1993, A.R. nr. 8110, A.C., 1993, 
nr. 550. 

Beginsel van onafhankelijkheid en on
partijdigheid van de rechter - Tucht
zaak - Provinciale raad van de Orde 
van Geneesheren - Samenstelling. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, 24 dec. 
1993, A.R. nr. 8810, A.C., 1993, nr. 
550. 

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. VELD, 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. 

Burgerlijke zaken - Advies van het 
O.M. - Kennis van dat advies - Ver
zoek tot heropening van de debatten -
Weigering van de rechter. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 
22 maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 154. 

Art. 14.3.g I.V.B.P.R. - Dwang - In
houdelijke controle. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 6 
mei 1993, A.R. nr. 6416, A.C., 1993, 
nr. 225. 

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. 

Concl. 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. 
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Algemeen - Burgerlijke zaken - Ver
schijnende partij - Verzoek tot herope
ning van de debatten - Afwijzing -
Motivering. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 
22 maar\ 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 154. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 

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
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 - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 19 ju
ni 1992, A.R. nr. 7878, voltallige te
rechtzitting, A.C., 1991-92, nr. 552. 

SCHIP, SCHEEPVAART 

Beslag - Bewarend beslag - Zeevor
dering - Zeeschip - Zeeschuld -
Schuldenaar - Andere persoon dan de 
eigenaar. 

Concl. eerste adv.-gen. D'HOORE, Cass., 
1 okt. 1993, A.R. nr. 8050, A.C., 1993, 
nr. 391. 

SCHULDVERGELIJKING 

Wettelijke schuldvergelijking - Verja
ring - Burgerlijke zaken - Stuiting. 

Noot J.F.L., onder Cass., 25 okt. 1993, 
A.R. nr. 9649, A.C., 1993, nr. 425. 

SOCIALE ZEKERHEID 

Werknemers - Bijdrageplicht - Ge
subsidieerde universitaire 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. 

Werknemers - Bijdragen - Loon -
Kosten ten laste van de werkgever -
Buitenlandse werknemer - Tewerkstel
ling in BelgiEi. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17 
mei 1993, A.R. nr. 8322, A.C., 1993, 
nr. 239. 

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. 

Concl. 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 -
Waardevermindering van het goed -
Raming - Schatting - Procedure -
Art. 1, § 2, K.B. 24 okt. 1978 - Wettig
heid. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTRO· 
VEN, Cass., 1 okt. 1992, AR. nr. 9038, 
Bull. en Pas., 1992, nr. 644. 

Ruimtelijke ordening - Bouw- of ver
kavelingsverbod - Recht op schadever
goeding - Aard. 

Concl. adv.-gen. JANNSENS DE BISTRO· 
VEN, Cass., 1 okt. 1992, A.R. nr. 9038, 
Bull. en Pas., 1992, nr. 644. 

Herstel van de plaats in de vorige 
staat - Strafzaken - Vordering van de 
gemachtigde ambtenaar - Vordering die 
tot de strafvordering behoort - Gevol
gen. 

Noot, E.L., Cass., 20 jan. 1993, A.R. nrs. 
9672, 9817 en 9894, A.C., 1993, nrs. 
39, 39bis en 39ter. 

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. 

Ontvankelijkheid - Recht van verde
diging - Schending - Dwang. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 6 
mei 1993, A.R. nr. 6416, A.C., 1993, 
nr. 225. 

TAALGEBRUIK 

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) -
Vonnissen en arresten - Nietigheden -
Burgerlijke zaken - Eentaligheid van 
de beslissing - Aanhaling in een andere 
taal. 
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Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 20 
jan. 1992, A.R. nrs. 7607, 7683 en 
7740, A.C., 1991-92, nr. 256. 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN 

Belastingzaken - Inkomstenbelastin
gen - Bestanddelen. 

Noot, B.J.B., Cass., 10 maart 1993, AR. 
nr. 34, A.C., 1993, nr. 138. 

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. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 23 jan. 1992, A.R. nr. 
9044, Bull. en Pas., 1992, nr. 268. 

VERBINTENIS 

Betaling - Toerekening van de beta
lingen - Schuld die interest geeft -
Contractuele zaken - Vergoedende inte
rest - Begrip. 

Concl. proc.-gen. VELD, Cass., 28 okt. 
1993, A.R. nr. 9496, Bull. en Pas., 
1993, nr. 435. 

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. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, 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. 

Concl. 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. 

Concl. van proc.-gen. LENAERTS, Cass., 
17 feb. 1992, A.R. nr. 7671, A.C., 
1991-92, nr. 317. 

Strafzaken - Strafvordering - Stui
ting - Boswetboek - Bosdecreet 13 ju
ni 1990. 

Noot, M.D.S., Cass., 23 feb. 1993, A.R. 
nr. 6076, A.C., 1993, nr. 112. 

Burgerlijke zaken Stuiting 
Schuldvergelijking - Wettelijke schuld
vergelijking. 

Noot J.F.L., onder Cass., 25 okt. 1993, 
A.R. nr. 9649, A.C., 1993, nr. 425. 

VERZEKERING 

W.A.M.-verzekering - Excepties die 
door de verzekeraar niet aan de bena
deelde kunnen worden tegengeworpen -
Begrip. 

Concl. 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 
nov. 1992, A.R. 
1992-93, nr. 729. 

VERZET 

JARDIN, Cass., 13 
nr. 7742, A.C., 

Strafzaken - Verstekvonnis waarte
gen het O.M. niet in hager beroep is ge
komen - Vonnis op verzet - Hoger be
roep van het O.M. en van de beklaagde 
- Gevolgen. 

Noot, B.J.B., Cass., 6 okt. 1993, A.R. nr. 
P.93.0437.F, A.C., 1993, nr. 397. 

Strafzaken - Voorwerp. 
Noot, B.J.B., Cass., 6 okt. 1993, A.R. nr. 

P.93.0437.F, A.C., 1993, nr. 397. 

VONNISSEN EN ARRESTEN 

Burgerlijke zaken - Algemeen - Te 
laat ingediende conclusie - Wering van 
de conclusie uit het debat. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 31 okt. 
1991, A.R. nr. 9069, Bull. en Pas., 
1992, nr. 123. 

Burgerlijke zaken - Algemeen - Ver
schijnende partij - Verzoek tot herope
ning van de debatten - Afwijzing -
Motivering. 

Carrel. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 
22 maar! 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 154. 

Burgerlijke zaken - Algemeen - Ver
zoek tot heropening van de debatten -
Nieuw feit - Begrip - Advies van het 
O.M. 
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Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 
22 maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en 
Pa.s., 1993, nr. 154. 

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. 

Concl. 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. 

Concl. adv.-gen. nu 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. 

Noot, M.D.S., Cass., 29 dec. 1992, A.R. 
nr. 7285, A.C., 1991-92, nr. 816. 

Regeling van de rechtspleging - Ver
wijzing van de verdachte naar de correc
tionele rechtbank - Beschikking van de 
raadkamer waaruit de invrijheidstelling 
van de verdachte volgt - Hoger beroep 
van de procureur des Konings tegen die 
beschikking - Kamer van inbeschuldi
gingstelling - Handhaving van de hech
tenis - Omstandigheden van de zaak op 
het ogenblik van de beslissing. 

Noot, J.F.L., Cass., 20 okt. 1993, A.R. 
nr. P.93.1352.F, A. C., 1993, nr. 417. 

Handhaving - Artt. 21 en 30 Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990 - Ernstige 
aanwijzingen van schuld - Toezicht van 
het Hof - Grenzen - Oorspronkelijk 
proces-verbaal - Wettigheid. 

Noot, J.F.L., Cass., 22 dec. 1993, A.R. 
nr. P.93.1659.F, A.C., 1993, nr. 544. 

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 BISTHO
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 - ZIE 
CASSATIEBEROEP 

WERKLOOSHEID 

Recht op werkloosheidsuitkering 
Beslissing - Ontzegging of beperking 
van het recht - Horen van de werkloze 
- Uitzondering - Deeltijdarbeid. 

Cone!. 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. 

WE'l]EN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN 

Werking in de tijd en in de ruimte -
Werking in de tijd - Huwelijksvermo~ 
gensstelsels - Wetsconflict - Wettelijk 
stelsel - Vreemde wet. 

Concl. adv.-gen, LIEKENDAEL, Cass., 9 
sept. 1993, A.R. nr. 9426, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 337. 

Allerlei - Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen - Pensioenrege
ling - Aard. 

Cone!. adv.-gen. DE RAEVE, Cass., 20 
sept. 1993, A.R. nr. 8396, A.C., 1993, 
nr. 357. 
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WOONPLAATS 

Schending van de woning - Art. 439 
Sw. - Waning - Begrip. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 21 okt. 1992, A.R. nr. 
9804, Bull. en Pas., 1992, nr. 679. 

WRAKING 

Orde van Geneesheren - Provinciale 
raad - Tuchtzaak - Magistraat-asses
sor - Onafhankelijkheid en onpartijdig
heid. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24 
dec. 1993, A.R. nr. 8110, A.C., 1993, 
nr. 550. 

Orde van Geneesheren - Provinciale 
raad - Tuchtzaak - Onafhankelijkheid 
en onpartijdigheid van de rechter - Be
grip. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24 
dec. 1993, A.R. nr. 8110, A.C., 1993, 
nr. 550. 

ZIEKTE- EN !NV 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, AR. 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. 

Ziektekostenverzekering - Nag niet 
gedekte persoon - Terugvordering van 
het onverschuldigd betaalde - Vonnis 
dat de vordering van de verzekeringsin
stelling afwijst - Derdenverzet van het 
R.LZ.I.V. - Ontvankelijkheid. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 1 
maart 1993, A.R. nr. 9595, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 121. 

Ziektekostenverzekering Gezond-
heidsdienst - Beheerscomite - Advies 
- Dringende noodzakelijkheid - Minis
ter van Sociale Voorzorg - Beoordeling. 

Concl. adv.-gen. J .F. LECLERCQ, Cass., 
22 maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 154. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering -
Samenloop - Vergoedingspensioen. 

Concl. adv.-gen. nu JARDIN, Cass., 29 
maar! 1993, A.R. nr. 8276, A.C., 1993, 
nr. 162. 



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'c§galite devant la loi. 

15 oktober 1872 Proc.-gen. CH. FAIDER, La fraternite dans Jes lois. 

15 oktober 1873 

15 oktober 1874 

15 oktober 1875 

Proc.-gen. CH. FAIDER, La publicite. 

Proc.-gen. CH. FAIDER, L'unite. 

Proc.-gen. 

16 oktober 1876 Proc.-gen. 

CH. FAIDER, La separation des pouvoirs. 

CH. FAIDER, Les quatre grandes libertes 
constitutionnelles. 

15 oktober 1877 

15 oktober 1878 

15 oktober 1879 

15 oktober 1880 

15 oktober 1881 
interieure. 

Proc.-gen. CH. FAIDER, L'autonomie communale. 

Proc.-gen. CH. FAIDER, Les finances publiques. 

Proc.~gen. CH. FAIDER, La repression. 

Proc.-gen. CH. FAIDER, La force publique. 

Proc.~gen. CH. FAIDER, La force publique et Ja paix 

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 
arn§ts solennels rendus en matiere civile au cours des quinze der
nieres annees. 

1 oktober 1888 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Les anciens 
biens eccJesiatiques mis a Ja disposition de la nation. 

1 oktober 1889 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, M. Je procu
reur general Leclercq. 

1 oktober 1890 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Du droit 
d'amortisation. 

1 oktober 1891 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Separation 
des pouvoirs spirituel et temporel. 

1 oktober 1892 - Eerste adv.-gen. MELOT, Les Jenteurs de ]'admi
nistration de Ja justice civile. 
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2 oktober 1893 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Le pz·ocureur 
gimeral Ji'aider. 

1 oktober 1894 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, Propriid€ in~ 
dividuelle et collectivisme. 

1 oktober 1895 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, De J'occupa
tion comme mode d'acquisition de la propriete. 

1 oktober 1896 - Adv.-gen. BoscH, Les lois ouvrieres, leur raison 
d'etre, leurs resultats. 

1 oktober 1897 - Eerste adv.-gen. MELOT, Le juge unique et le recrute
ment de la magistrature en Belgique. 

1 oktober 1898 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KIELE, De ]'interven
tion du ministere public dans le jugement des aifaires civiles. 

2 oktober 1899 Adv.-gen. VAN SCHOOR, La presse sous le consulat et 
sous l'empire. 

1 oktober 1901 - Proc.-gen. MELOT, De la recidive et de l'admimstra
tion de la justice repressive. 

1 oktober 1902 - Adv.-gen. R. JANSSENS, De ]'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 Comle de Neny et Je 
Conseil prive. 

2 oktober 1905 Proc.-gen. R. JANSSENS, Le P1·emier President de 
Gerlache et le Premier President Defacqz. 

1 oktober 1906 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Nicolas Bourgoingne. Le 
droit international prive. 

1 oktober 1907 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Philippe Wielant et J'in
stl'Uction criminelle. 

1 oktober 1908 
de la Joi. 

1 oktober 1909 
tion. 

Proc.-gen. R. JANSSENS, Des pourvois dans ]'interet 

Proc.-gen. R. JANSSENS, Du fait a la Cour de cassa-

1 oktober 1910 Proc.-gen. R. JANSSENS, Syndicats et unions profes-
sionnelles (Loi du 31 mars 1898). 

2 oktober 1911 - Proc.-gen. TERLINDEN, Le projet de loi sur la reorga
nisation de la police rurale. 

1 oktober 1912 -- Proc.-gen. TERLINDEN, Une actualite juridique - Le 
nouveau Code civil suisse. 

1 oktober 1913 - Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres reunies 
Arrets en matiere civile, eJectorale administrative (p{H•iode de 1869 a 
1913). 

25 november 1918 - Proc.-gen 
rentree. 

TERLINDEN, Seance soJenneJJe de 

1 oktober 1919 - Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature beige sous 
]'occupation allemande - Souvenirs de guerre. 

1 oktober 1920 
]'armistice. 

Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature beige depuis 

1 oktober 1921 Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres reunies 
Arrets en matiere fiscale et criminelle (piJriode de 1869 ci 1921). 
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2 oktober 1922 - Proc.-gen. TERLINDEN, Cinquante annees de discours 
de rentr€e a fa Cour de cassation de Belgique (1869 a 1922). 

1 oktober 1923 - Proc.-gen. TERLINDEN, Un jubiJe. 

1 oktober 1924 - Proc.-gen. TERLINDEN, La lutte contre l'avortement 
- Le secret medical. 

1 oktober 1925 - Eerste adv.-gen. P. LECLERCQ, De Ja Cour de cassa
tion. 

15 september 

15 september 
automobile, 

15 september 

16 september 
Ja liberte. 

15 september 
la liberte. 

1926 -
1927 -
qui tue 

1928 
1929 

1930 

Proc.-gen. TERLINDEN, Adieux. 

Proc.-gen. P. LECLERCQ, Le conducteur d'une 
ou blesse un pieton, commet-il un acte illicite ? 

Proc.-gen. P. LECLERCQ, Propos constitutionnels. 

Eerste adv.-gen. B. JoTIRAND, Sur le chemin de 

Eerste adv.-gen. B. JoTTRAND, L'etablissement de 

15 september 1931 Eerste adv.~gen. B. JoTIRAND, De certaines dispo~ 
sitions garantissant la liberte. 

15 september 1932 Eerste adv.-gen. B. JOTIRAND, Le juges d'un 
peuple libre. 

15 september 1933 
ments et arrets. 

15 september 1934 
ments et arrets. 

Eerste adv.-gen. A GESCHE, Des motifs des juge-

Eerste adv.-gen. A. GESCHE, Des motifs des juge-

16 september 1935 Adv.-gen. G. SARTINI VAN DEN KERCKHOVE, Une 
juridiction internationale de droit prive. 

15 september 1936 - Adv.-gen. L. CoRNIL, De taak van magistraat en 
advocaat op het gebied van !Jet strafrecht. 

15 september 1937 - Adv.-gen. G. SARTIN! VAN DEN KERCKHOVE, Re
flexions sur l'instance et la pl'Ocedure de cassation en matiere repres
sive. 

15 september 1938 - Eerste adv.-gen. A GESCHE, Ovez· de overtre
dingen in zake van douanen en accijnzen. 

15 september 1939 - Adv.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Le Conseil 
d'Etat et le Pouvoir judiciaire. 

15 september 1944 - Eerste adv.-gen. L. CoRNIL, Discours prononce a 
l'audience solennelle de rentree. 

15 september 1945 - Adv.-gen. R. JANSSENS DE BISTHOVEN, De juri
disc!Je gevolgen van de brand in de griffie van het Hof van Verbre
king. 

16 september 1946 - Proc.-gen. L. CORNIL, Propos sur le droit criminel. 
15 september 1947 - Proc.-gen. L. CORNIL, De wederopbouw van het 

Justitiepaleis te Brussel. 

15 september 1948 - Proc.-gen. L. CoRNIL, La Gaur 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 Gaur de cassation -
Considerations sur sa mission. 

15 ·september 1951 - Proc.-gen. L. CoRNIL, Een voorontwerp van wet 
betreffende de misdadige jeugd. 
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15 september 1952 - Proc.~gen. L. CoRNIL, La Cour de cassation -
RtHormes mineures de la procedure. 

15 september 1953 - Eerste adv.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Het 
Hof van Verbreking in 1853. 

15 september 1954 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Propos sur 
}'article 95 de la Constitution. 

15 september 1955 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, De parle
mentaire immuniteit. 

15 september 1956 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Un aspect 
du droit de defense. 

16 september 1957 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Bedrog en 
grove schuld op bet stuk van niet-nakoming van contracten. 

1 september 1958 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Les recla
mations en matiere d'imp6ts sur Jes revenus. 

1 september 1959 - Eerste adv.-gen. R. JANSSENS DE BISTHOVEN, Over~ 
wegingen om trent de bestraffing van de sluikerij ter zake van douane. 

1 september 1960 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Le conseiJ 
superieur du Congo - 1889-1930. 

1 september 1961 - Adv.-gen. W.~J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, 
Rechtsbewustzijn en volkenrechtelijk strafrecht. 

1 september 1962 - Proc.~gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, La Cour de 
cassation et la loi etrangere. 

1 september 1963 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Conflict 
tussen het verdrag en de interne wet. 

1 september 1964 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Les pour
vois dans !'interet de Ja Joi et les denonciations sur ordre du Ministre 
de la Justice. 

1 september 1965 - Adv.-gen. L. DEPELCHIN, Overwegingen bij arti· 
kel 2 van het Strafwetboek. 

1 september 1966 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Considera
tions sur le projet de Code judiciaire. 

1 september 1967 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, De voJtaJJige 
zittingen in het Hof van Cassatie. 

2 september 1968 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, 
R&flexions sur le droit international et la revision de la Constitution. 

1 september 1969 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, De 
Belgische rechter tegenover het internationaal recht en het gemeen
schapsrecht. 

1 september 1970 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, 
Propos sur le texte de la loi et les principes generaux du droit. 

1 september 1971 - Eerste adv.-gen. P. MAHAUX, Het rechterlijk 
gewijsde en het Gerechtelijk Wetboek. 

1 september 1972 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, 
R{!flexions sur la revision de Ja 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 Je dessaisissement du juge et dans le renvoi d'un 
tribunal a un autre. 
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1 september 1975 - Eerste adv.~gen. F. DuMaN, De opdracht van de 
hoven en rechtbanken. Enkele overwegingen. 

1 september 1976 - Proc.-gen. R. DELANGE, Overwegingen over de 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid van de ministers en staatssecretarissen. 

1 september 1977 - Eerste adv.-gen. F. DuMaN, Ontwerpen voor 
hervormingen en jurisdictionele functie. 

1 september 1978 - Proc.-gen. F. DUMaN, De motivering van de 
vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten. 

3 september 1979 Proc.-gen. F. DuMaN, Over de Rechtsstaat. 

1 september 1980 Proc.-gen. F. DuMON, Quo Vadimus ? 

1 september 1981 Proc.-gen. F. DuMaN, De Rechterlijke Macht, 
onbekend en miskend. 

1 september 1982 Proc.~gen. R. CHARLES, Over het openbaar minis~ 
terie. 

1 september 1983 Proc.-gen. E. KRINGS, Het ambt van de rechter 
bij de leiding van het rechtsgeding. 

3 september 1984 - Proc.-gen. E. KRINGS, Overwegingen bij de 
toepassing van de wet op de voorlopige hechtenis. 

2 september 1985 - Proc.-gen. E. KRINGS, Beschouv.ringen over de 
gevolgen van de door het Arbitragehof gewezen arresten. 

1 september 1986 - Proc.-gen. E. KRINGS, De Rechterlijke Macht en 
de faillissementsprocedure. 

1 september 1987 - Proc.-gen. E. KRINGS, Kritische kanttekeningen 
bij een verjaardag. 

1 september 1988 - Proc.-gen. E. KRINGS, Plichten en dienstbaar
heden van de Rechterlijke Macht. 

1 september 1989 - Proc.-gen. E. KRINGS, Enkele beschouwingen 
betreffende de rechtsstaat, scheiding der machten, en de Rechterlijke 
Macht. 

3 september 1990 - Proc.~gen. E. KRINGS, Aspecten van de bijdrage 
van het Hot van Cassatie tot de rechtsvorming. 

2 september 1991 Proc.-gen. H. LENAERTS, Cassatierechtspraak 
vandaag. 

1 september 1992 Eerste adv.-gen. J. VELU, Toetsing van de grond-
wettigheid en toetsing van de verenigbaarheid met de verdragen. 



I 

I 

I 

I 

I 

I 
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NAMEN DER PARTIJEN 

Abdeljelil, 1104 
Abou Ali, 649 
A.B.V.V., 96, 762 

A 

Academisch Ziekenhuis St.-Luc V.Z.W., 88 
Accountantskantoor Luc Geryl B.V.B.A., 

974 
A.C.L.V.B., 234 
i\darn, 364, 367, 448 
Adam e.a., 734 
Aegon N.V., 56 
« A.G.F. » Naamloz~ Verzekeringsmaat

schappij, 408 
AG van 1824 Belgische Maatschappij van 

Algemene Verzekeringen N.V., 391 
A.G. 1824 N.V., 106, 293, 527, 561 
A.G. 1824 N.V. e.a., 495, 699 
A.L.B. B.V.B.A., 870 
Alfit P.V.B.A. (Faillissernent), 580 
« Algemene Aannemingen J. & E. Ibens » 

N.V., 37 
Amelinckx e.a., 580 
Anderlecht (Gerneente), 369 
Anessiadis, 909 
Angeloni, 949 
Anseeuw, 193 
Antoine, 104 
Arbeidsauditeur Brugge, 191 
Ardielli, 1114 
Arntzen, 417 
Associates Merchandising Corporation, 

751 
« Association intercommunale d'CEuvres 

medico-sociales du Centre Luxem
bourg» genaamd: « Clinique Notre-Da
me de Ia MisE§ricorde » C.V., 280 

Association intercommunale pour la Valo-
risation de l'Eau, 1015 

Assuranties Groep Josi N.V., 263 
August Deckx & zonen N.V., 1 
Aury, 554 

Authentic Professional Colorcopy 
B.V.B.A., 388 

Au Vatel-Jourdan N.V., 504 
« Axa Belgium» N.V. e.a., 240 
« Axa Gemeenschappelijke Kas 1) Ge

meenschappelijke Verzekeringskas te
gen Arbeidsongevallen, 267 

Ay, 276 

Baerts, 981 
Baes, 512 

B 

Baggerwerken Decloedt en zoon N.V., 753 
Baland, 488 
Baldini, 998 
Bangangula, 84 
Basquin, 530 
Bastin, 401 
Baten, 7 
Baxter Travenol, 703 
Beelen e.a., 1077 
Beherman Demoen N.V., 172, 852 
Beijer, 362 
Belaib e.a., 514 
Belbeton P.V.BA (Faillissernent), 574 
Beleggingskrediet B.V.B.A. (Faillisse-

rnent), 531 
Belgische Staat : 
- Minister van Buitenlandse Zaken, 222 
- Minister van FinanciCn 19, 26, 28, 30, 

47, 106, 107, 121, 126, 141, 152, 176, 177, 
214,256,283,287,304,359,367,393,429, 
436,495,530,531,533,574,587,659,678, 
692, 749, 751, 753, 768, 817,818,839,859, 
866, 890, 895, 961, 963, 1046, 1112, 1114 
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Minister van Financien e.a., 697, 1077 
Minister van Justitie, 148 
Minister van Sociale Zaken, 401 
Minister van Verkeerswezen en van 
Openbare bedrijven, 555, 899 
Minister van Verkeerswezen en Over
heidsbedrijven, 555, 899 
Staatssecretaris voor Institutionele 
Hervormingen, 325 
Staatssecretaris voor Institutionele 
Hervormingen belast met de Her
structurering van het Ministerie van 
Openbare Werken e.a., 707 
Vice-eerste minister, 899 

Belien, 523 
Belkheiri, 436 
Bell Pensioenfonds V.Z.W. e.a., 929 
Belz, 957 
Bernard, 1004 
Betonac N.V., 815 
Beyne-Heusay (Gemeente}, 513 
Binon, 944 
B.I.O.R.I.M. burgerlijke vennootschap, 

184 
« Biorim » burgerlijke vennootschap in de 

vorm van een B.V.B.A., 265 
Bisoux, 388 
Blanckaert e.a., 98 
Blankers, 817 
Bocklandt, 972 
Boekhout Tessenderlo Internationaal 

Transport N.V., 132 
Bakken e.a., 671 
Bonhomme, 234 
Bonte, 1085 
Boon, 481 
Bosmans, 188 
Bostijn e.a., 218 
Bouba C.V., 811 
Bouchez, 85 
Bouckaert, 336 
Boukala, 516 
Boutrika, 984 
Boyaert, 1085 
Brabomills N.V., 287 
Bridge Marine Fuels B.V., 788 
Brocatus J. e.a., 926 
Brocatus L. e.a., 926 
Brosteaux, 28 
Brouwerijen Alken-Maes N.V., 123, 369 
Brouwerij Perneel B.V.B.A. e.a., 910 
Brouwerij Veraart N.V., 179 
Brugge (Stad), 376 
Brunin, 434 
Brusselaers e.a., 982 
Brusselse Maatschappij 1821 N.V. voor 

Verzekeringen, 131 
Brutele C.V., 815 
« Bureau d'Etudes Etuba » B.V.B.A., 265 
Bury e.a., 191 
Business Trade Conta~t B.V.B.A., 1031 

c 
Caerts, 217 
Caisse de pension des Artisans, 1004 
Callewaert, 268 
Cambier e.a., 1112 
Candela, 809 
Cannoot, 497 
« Cap Gemini-Sesa Belgium » N.V., 234 
Cara, 775 
Carrieres de Retinue B.V.B.A. e.a., 511 
Caulier, 595 
Cautaers, 971 
Cedis N.V., 1051 
Cemstobel Wallonie N.V., 775 
«Centrale des Jeux » N.V., 304 
Ceradit P.V.B.A. (Faillissement), 361 
« Charleroi - Danses » V.Z.W., 821 
Chasseur, 737 
Cherenti, 880 
Chevalier, 19 
Chiabai, 434 
Chouaf, 103 
Christianen e.a., 618 
Ciepers, 701 
« C.I.T. Belgique» N.V., 32 
Claesen, 230 
Claisse, 437 
« Clinique Notre-Dame de la Misericorde » 

C.V. (« Association intercommunale 
d'CEuvres medico-sociales du Centre 
Luxembourg » genaamd :), 280 

Cloet e.a., 802 
Coccoluto, 343 
Codipar B.V.B.A., 924 
Coemans, 768 
Coertjens e.a., 787 
Cokelaere, 330 
Colin, 775 
Collar\, 491 
Commerc;ants et Industriels - Grand du-

che de Luxembourg e.a., 1004 
Compere, 126 
Concentra Uitgeverij N.V., 691 
Constructiewerkhuizen Demets N.V., 545 
Continental Diamond Company N.V. e.a., 

986 
Coppens, 19 
Coppens e.a., 841 
Cordonnier e.a., 26 
Cornet, 582, 658 
Cornillie, 663 
Corry, 976 
Cortella, 624 
Corten, 727 
Cory!us N.V., 114 
Cousaert, 108 
Craeynest e.a., 608 
Creyf, 570 
Crick, 895 
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Cuypers e.a., 153: 
Cypers Werner (Faillissement), 405 
Cypers, 405 

D 

Dakc C.V., 604 
Da Luz Domingues Ferreira, 597 
Da Silva Pires, 1104 
David, 1015 
De Baeck, 259 
Debaillie, 28 
Debakker, 506 
De Beaufort, 417 
De Becker, 514 
De Beer de Laer, 837 
De Bfsschop; 1031 
Debo e.a., 585 
De Boeck, 424 
Debouvrie, 1035 
Debreux, 434 
De Busser e.a., 884 
De Caluwe, 565 
De Campry de Baudimont, 1035 
De Canniere, 7 49 
Declercq, 70 
De Decker, 954 
De Decker e.a., 1026 
Defays, 364, 959 
De Gemeenschappelijke Verzekeringskas 

voor Bouwwerk, Handel en Nijverheid 
APRA, 885 

De Gheldere, 664 
Deghislage e.a., 523 
De Grave, 3 
Degrelle, 444 
Deguelle, 774 
Dehombreux, 176 
De Hondt, 136 
De Kegel e.a., 587 
Dekeyser, 381 
De Laet, 179 
Delgleize, 527 
Delhaye, 328 
Delisse e.a., 859 
Della Riva e.a., 509 
Delobelle, 646 
Deltex N.V. e.a.-, 510 
De Luikse Verzekering N.V., 448 
Deluyker, 697 
Delvenne, 355 
Delzandre, 267 
De Maesschalck e.a., 159 
Demartin, 554 
Demeulenaere e.a., 856 
Demoriame e.a., 278 
De Mot e.a., 907 
De Nationale Waarbqrg N.V., 976 
De-·Nationaie·Wilarborg N.V. e.a., ~76 

Deneubourg, 530 
Denis, 625 
Denys N.V., 565 
De Pau e.a., 1027 
De Petter, 14 
De Post, 41, 582, 986 
De Post - vroeger Regie der Posterijen, 

986 
De Pre, 219 
De Prophetis, 1012 
Deprouw, 572 
Dequenne, 123 
De Reu, 1067 
Dereymaecker e.a., 406 
DeRidder, 228,1047 
De Ruyte, 1105 
De Rycke, 700 
De Ryck e.a., 950 
De Sart, 278 
Descheemaecker e.a., 52 
De Schelde N.V., 295, 517, 1001, 1063 
De Smet, 1029 
Desmet e.a., 938 
« De Sociale Voorzorg » C.V., 85 
Desoignies, 966 
Pestordeur, 198 
De-sutter, 320 
Deumer, 1001 
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