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INHOUD VAN DE ARRESTEN 

A 

AANHANGIG GEDING 

Feitenrechter - Rechter in kart geding 
- Zelfde vordering. 

Aanhangigheid is mogelijk wanneer een 
zelfde voorlopige vordering voor de feiten
rechter en voor de rechter in kort geding 
is ingesteld. (Art. 29 Ger.W.) 

29 mei 1998 629 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVER-
EENKOMST 

DAAD 
Fout 

OORZAAK 
Begrip. Beoordeling door de rechter 
Allerlei 

HERSTELPLICHT 
Algemeen 
Ouders 
Staat. Overheid 
Zaken 

SCHADE 
Begrip. Vormen 
Materiele schade. Elementen en grootte 
Aller lei 

BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID 
Burenhinder 

ALLERLEI (INTERNATIONAAL PRIVAAT
RECHT. AARD VAN DE WET. ENZ.) 

DAAD 

FOUT 

1. - Daad- Fout - Directeur van de 
belastingen - Rechtsprekende functie -
Fout waarvoor de Staat aansprakelijk wordt 
gesteld - Begrip. 

De fout van de directeur van de belas
tingen die een rechtsprekende functie uit
oefent, waarvoor de Staat, op basis van de 
artt. 1382 en 1383 B.W. aansprakelijk kan 
zijn, bestaat in de regel in een gedraging 
die, ofWel neerkomt op een verkeerd optre
den dat moet worden beoordeeld naar de 
maatstaf van het normaal zorgvuldige en 
omzichtige orgaan van de Staat, dat in 
dezelfde omstandigheden verkeert, ofWel, 
behoudens onoverkomelijke dwaling of enige 
andere rechtvaardigingsgrond, een schen
ding inhoudt van een nationaalrechtelijke 
norm of van een internationaal verdrag 
met werking in de interne rechtsorde, 
waarbij dat orgaan verplicht is iets niet te 
doen of op een bepaalde manier wel iets te 
doen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

26juni 1998 762 

2. - Daad - Fout - Rechtsprekende 
beslissing-Rechtsnorm waarbij men ertoe 
verplicht wordt iets niet te doen of op een 
bepaalde manier wel iets te doen- Begrip. 

De rechtsnorm die degene die een recht
sprekende beslissing neemt op de feiten 
van de zaak dient toe te passen, is geen 
rechtsnorm die hem verplicht iets niet te 
doen of op een bepaalde manier wel iets te 
doen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

26juni 1998 762 

3. - Daad - Fout - Rechtsprekende 
beslissing - Rechtsnorm op de feiten van 
de zaak toegepast- Dwaling in de uitleg
ging of de toepassing - Gevolg. 

De dwaling, begaan door degene die een 
rechtsprekende beslissing neemt, bij de 
uitlegging of de toepassing van de rechtsnorm 
die hij op de feiten van de zaak dient toe te 
passen, levert enkel een fout op wanneer 
ze bestaat in een gedraging die neerkomt 
op een verkeerd optreden dat moet wor
den beoordeeld naar de maatstaf van het 
non;naal zorgvuldige en omzichtige orgaan 
van de Staat, dat in dezelfde omstandig
heden verkeert. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

26juni1998 762 
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OORZMK 

BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECH
TER 

4. - Oorzaak - Begrip. Beoordeling 
door de rechter- Gebrekkige verkeerstekens 
- Omkering van de voorrang - Verkeers
ongeval - Ontbreken van oorzakelijk ver
band - Beoordeling door de rechter -
Grenzen. 

De omstandigheid dat een verkeerson
geval niet zou zijn gebeurd zonder een 
door een fout veroorzaakte onregelmatige 
toestand brengt niet noodzakelijk mee dat 
die fout in oorzakelijk verband staat met 
de totstandkoming van dat verkeersonge
val en de schadelijke gevolgen ervan. 

16 januari 1998 79 

5. - Oorzaak - Begrip. Beoordeling 
door de rechter - Oorzakelijk verband -
Voorwaarde. 

De rechter die degene die een fout heeft 
begaan veroordeelt om schade te vergoe
den, verantwoordt zijn beslissing niet naar 
recht, wanneer hij niet uitsluit dat de 
schade, zonder die fout, had kunnen ont
staan zoals ze zich heeft voorgedaan. (Artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

19 juni 1998 721 

6. - Oorzaak - Begrip. Beoordeling 
door de rechter - Oorzakelijk verband -
Verband tussen {out en schade - Schade 
die bestaat in een verlies van een kans -
Schade ten gevolge van de totstandkoming 
van een risico - Onderscheid. 

De rechter die degene die een fout heeft 
begaan veroordeelt om de schade te ver
goeden die volgt uit de totstandkoming 
van een risico, verantwoordt zijn beslis
sing niet naar recht wanneer hij over
weegt dat het slachtoffer, door die fout, 
een kans heeft verloren om de totstandko
ming va~ het risico te vermijden, zodat, 
zonder die fout, de schade "misschien" 
niet zou zijn ontstaan zoals ze zich heeft 
voorgedaan. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

19 juni 1998 721 

ALLERLEI 

7. - Oorzaak- Allerlei- Oorzakelijk 
verband - Bewijslast. 

De gelaedeerde die schadevergoeding 
vordert, moet bewijzen dat er tussen de 
fout en de schade, zoals ze zich heeft 
voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat. 
(Artt. 1315, 1382 en 1383 B.W.) 

19 juni 1998 721 

HERSTELPLICHT 

ALGEMEEN 

8. - Herstelplicht - Algemeen - Vor
dering tot herstel van schade - Rechtma
tig belang - Begrip. 

Hij die enkel het behoud van een toe
stand in strijd met de openbare orde na
streeft, heeft geen rechtmatig belang om 
een vordering tot herstel van de schade in 
te dienen. 

2 april 1998 407 

OUDERS 

9. - Herstelplicht - Ouders - Verze
kering - Zware {out van minderjarige -
Regresvordering - Contractuele tekortko
ming - Gevolg. 

De rechtsvordering van de verzekeraar 
tegen de verzekeringsnemer, gestoeld op 
haar recht op regres volgend uit de verze
keringsovereenkomst, tot terugbetaling van 
de bedragen betaald aan de slachtoffers 
van een verkeersongeval veroorzaakt door 
de zware fout van het minderjarig kind 
v~n de :rerze~eringsnemer kan geen grand 
vmden m artlkel1384, tweede lid van het 
Burgerlijk Wetboek nu die vermo~de aan
sprakelijkheid niet geldt voor contrac
tuele tekortkomingen van de minderjarige. 
(Art. 1384, lid 2, B.W.) 

8 januari 1998 41 

STAAT. OVERHEID 

10 .. - Herstelplicht- Staat. Overheid 
- Loodsdienst van zeevaartuigen- Reck
ten van de Mens - Ongestoord genot van 
de eigendom - Gevolgen. 

De wet die de organisator van een loods
dienst van zijn aansprakelijkheid ontheft, 
schendt art. 1 Eerste Aanvullend Protocol 
bij het E.V.R.M. waarin het recht op onge
stoord genot van de eigendom wordt gewaar
borgd, in zoverre zij betrekking heeft op 
feiten van v66r haar bekendmaking en 
inwerkingtreding. (Art. 3bis wet 30 augus
tus 1988.) 

15 mei 1998 558 

11. - Herstelplicht - Staat. Overheid 
- Directeur van de belastingen-Rechtspre
kende functie - Fout - Voorwaarden. 

De fout van de directeur van de belas
tingen die een rechtsprekende functie uit
oefent, waarvoor de Staat, op basis van de 
artt. 1382 en 1383 B.W. aansprakelijk kan 
zijn, bestaat in de regel in een gedraging 
die, ofwel neerkomt op een verkeerd optre
den dat moet worden beoordeeld naar de 
maa~sta_f van het normaal zorgvuldige en 
omZichtige orgaan van de Staat, dat in 
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dezelfde omstandigheden verkeert, ofwel, 
behoudens onoverkomelijke dwaling of enige 
andere rechtvaardigingsgrond, een scherr
ding inhoudt van een nationaalrechtelijke 
norm of van een internationaal verdrag 
met werking in de interne rechtsorde, 
waarbij dat orgaan verplicht is iets niet te 
doen of op een bepaalde marrier wei iets te 
doen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

26juni 1998 762 

ZAKEN 

12. - Herstelplicht- Zaken- Gebrek 
van de zaak - Begrip. 

Een zaak vertoont een gebrek wanneer 
ze een abnormaal kenmerk heeft waar
door ze, in bepaalde omstandigheden, schade 
kan veroorzaken; zulks kan het geval zijn 
met een combinatie bestaande uit een 
tractor en twee aanhangwagens waarvan 
er een met brandend stro geladen was. 
(Art. 1384, eerste lid, B.W.) 

5junil998 652 

SCHADE 
BEGRIP. VORMEN 

13.- Schade-Begrip. Vormen-Begrip 
- Verlies van een hans- Totstandkoming 
van een risico - Onderscheid. 

De rechter die degene die een fout heeft 
begaan veroordeelt om de schade te ver
goeden die volgt uit de totstandkoming 
van een risico, verantwoordt zijn beslis
sing niet naar recht wanneer hij over
weegt dat het slachtoffer, door die fout, 
een kans heeft verloren om de totstandko
ming van het risico te vermijden, zodat, 
zonder die fout, de schade "misschien" 
niet zou zijn ontstaan zoals ze zich heeft 
voorgedaan. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

19 juni 1998 721 

MATERIELE SCHADE. ELEMENTEN EN 
GROOTTE 

14. - Schade - Materiele schade. Ele
menten en grootte - Toekomstige schade 
- Kapitaal - Vervroegde inning - Wer
keli}k geleden schade - Gevolg. 

Art. 1382 B.W. wordt geschonden door 
het arrest dat aan de weduwe van het 
slachtoffer van een ongeval, ter vergoe
ding van het toekomstig verlies van een 
gedeelte van zijn inkomsten, een schade
vergoeding toekent die hoger ligt dan de 
werkelijk geleden schade door geen reke
ning te houden met het voordeel dat zij uit 
de vervroegde inning van een kapitaal ter 

vergoeding van die schade haalt. (Art. 
1382 B.W.) 

14 januari 1998 69 

15. - Schade- Materiele schade. Ele
menten en grootte - Doodslag - Vergoe
ding van de uit het overlijden voortvloeiende 
schade - Overlevingspensioen - Weer
slag. 

Wanneer een misdrijf de dood van het 
slachtoffer tot gevolg heeft en wegens dit 
overlijden aan de weduwe een overlevings
pensioen moet worden betaald krachtens 
de overeenkomst tussen het slachtoffer en 
zijn werkgever en krachtens de wetgeving 
betreffende het rust- en overlevingspensioen 
voor werknemers, strekt dit pensioen niet 
tot vergoeding van de door een wederrech
telijke daad veroorzaakte schade en kan 
het niet worden afgetrokken van de ver
goeding die de dader van het misdrijf 
verschuldigd is. 

21 januari 1998 97 

16. - Schade- Materiele schade. Ele
menten en grootte - Overlijden van het 
slachtoffer- Toekomstige schade- Munt
ontwaarding- Te kapitaliseren inkomen. 

De rechters die ter vergoeding van een 
toekomstige schade wegens het overlijden 
van de echtgenoot, een te kapitaliseren 
inkomen toekennen dat onmiddellijk en in 
een keer wordt ontvangen, en het met 10 
pet. verhogen als vergoeding voor de munt
ontwaarding, die bestaat in het verlies 
van koopkracht tussen het ogenblik waarop 
de schade ontstaat en het ogenblik waarop 
ze vergoed wordt, kennen een schadever
goeding toe die hoger ligt dan de geleden 
schade en verantwoorden hun beslissing 
bijgevolg niet naar recht. (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

22 december 1998 1161 

ALLERLEI 

17.- Schade-Allerlei-Invaliditeit 
- Beslissing - Betwisting - Aansprake
lijke - Strafrechter - Belang. 

Dat de aansprakelijke voor een ongeval 
of zijn gerechtigde een derde is ten aan
zien van de beslissing tot erkenning van 
de invaliditeit van het slachtoffer en niet 
het vereiste persoonlijk belang heeft om 
ze voor de arbeidsrechtbank aan te vech
ten, ontneemt hem niet het recht om voor 
de strafrechter, die kennis neemt van de 
burgerlijke rechtsvorderingvan het slacht
offer, in het geding waarin ook diens zie
kenfonds betrokken is, het verweer te 
voeren dat dit ziekenfonds ten onrechte 
uitkeringen toekende aan zijn verzekerde, 
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dat slachtoffer. (Artt. 17 Ger.W., 100, § 1, 
en 167 Gecoordineerde Z.I.V.-wet van 14 
juli 1994 en 188, 189 en 190 K.B. 3 juli 
1996.) 

8 september 1998 859 

BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID 

BURENHINDER 

18. - Bijzondere aansprakelijkheid -
Burenhinder - Abnormale hinder - Ver
plichting om de hinder te vergoeden -
Voorwaarde. 

De rechter die een persoon veroordeelt 
om de abnormale burenhinder waarover 
een buur klaagt te vergoeden, en alleen 
maar erop wijst dat de abnormale buren
hinder, waarvan hij het bestaan erkent, 
afkomstig is van het pand van die per
soon, zonder vast te stellen dat die hinder 
veroorzaakt is door de gedragingen van 
die persoon, verantwoordt zijn beslissing 
niet naar recht. (Art. 544 B.W.) 

3 april 1998 417 

ALLERLEI 
(INTERNATIONAAL PRIV AATRECHT. 

AARD VAN DE WET. ENZ.) 
19. - Allerlei (Intemationaal privaat

recht. Aard van de wet. Enz.) - Misbruik 
van vertrouwen- Rechtsvordering tot ver
goeding van de schade - Eigendoms
voorbehoud - Verval - Gevolg. 

Ret feit dat de eigenaar, omwille van 
omstandigheden die volgen na de verduis
tering of verspilling van de door hem 
verkochte voorwerpen, het eigendoms
voorbehoud op de verkochte voorwerpen 
niet meer kan uitoefenen tegen de ven
nootschap aan wie hij ze heeft verkocht, 
doet geen afbreuk aan zijn recht om de 
natuurlijke persoon, dader van de verduis
tering of verspilling, aan te spreken in 
vergoeding van de schade die deze hem 
door het gepleegde misdrijf heeft berok
kend. (Art. 1382 B.W.) 

8 september 1998 866 

ACCOUNTANT 
1. - Instituut der Accountants - Be

roepstucht - Commissie van beroep -
Sanctie-Evenredigheid-Artikel3 E. VR.M. 
- Beoordelingsbevoegdheid - Toetsing 
door het Hof. 

Ret Rof vermag na te gaan of uit de 
vaststellingen en overwegingen van de 
bestreden beslissing niet blijkt dat de com
missie van beroep van het Instituut der 
Accountants een kennelijk onevenredige 

sanctie heeft opgelegd en aldus heeft geoor
deeld met miskenning van artikel3 E.V.R.M. 
(Artt. 90 t.e.m. 93 wet 21 februari 1985 tot 
hervorming van het bedrijfsrevisoraat.) 

12 maart 1998 301 

2. - Instituut der Accountants- Tucht
zaak - Strafmaat. 

Geen wettelijke bepaling noch alge
meen rechtsbeginsel verhindert dat de 
rechter die in disciplinaire zaken uit
spraak doet, de strafmaat bepaalt mede 
op grond dat de betrokkene voorheen voor 
gelijkaardige feiten reeds een tucht
sanctie heeft opgelopen.(Art. 91 wet 21 
feb. 1985.) 

25 juni 1998 757 

3. - Diploma - Vastgoedmakelaar -
Gereglementeerd beroep - Lijst van sta
giairs - Opname - Voorwaarden. 

Niet een Belgisch universitair diploma 
als zodanig ver leent toe gang tot het beroep 
van accountant, maar het diploma dat de 
vakken vermeldt die moeten aantonen dat 
de kandidaat de vereiste theoretische ken
nis heeft voor het verkrijgen van de vrij
stelling van het examen; de houder van 
een diploma dat niet aan deze voorwaar
den voldoet kan niet gemachtigd worden 
om inschrijving te nemen op de lijst van 
de stagiairs-vastgoedmakelaars. (Artt. 72 
wet 21 februari 1985 tot hervorming van 
het Bedrijfsrevisoraat, 13, §§ 2 en 3, K.B. 
20 april 1990 betreffende de stage van de 
kandidaat-accountants, 2 K.B. 22 novem
ber 1990 betreffende de diploma's van de 
kandidaat-accountants, 2 KB. 20 april 
1990 houdende vaststelling van het pro
gramma en de voorwaarden voor het be
kwaamheidsexamen van accountant, en 
5, § 1, 1°, a, K.B. 6 september 1993 tot 
bescherming van de beroepstitel en van 
de uitoefening van het beroep van vastgoed
makelaar.) 

3 september 1998 832 

ADVOCAAT 
Raad van de Orde der Advocaten -

Tuchtzaak - Gewettigde verdenking -
Onpartijdig heid en objectiviteit- Onttrek
king - Verwijzing. 

Kunnen bij verzoeker en bij derden gewet
tigde verdenking doen ontstaan die de 
verwijzing van de tegen hem ingestelde 
tuchtprocedure naar de raad van de Orde 
van een ander arrondissement verant
woordt, de omstandigheden dat zijn staf
houder en de Orde in een andere procedure 
reeds een kritiek inhoudende standpunt 
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innamen in verband met de feiten die aan 
de grondslag liggen van de huidige tucht
procedure. 

29 oktober 1998 1008 

AFPALING 
1. - Rechtsvordering tot afpaling -

Geschillen - Bevoegdheid van de vrede
rechter - Omvang. 

De vrederechter neemt kennis van de 
geschillen over de titel, die in onderge
schikt verband staan met een rechtsvor
dering tot afpaling. (Artt. 591, 3°, en 593 
Ger.W.) 

19juni 1998 727 

2. - Rechtsvordering tot afpaling -
Bevoegdheid van de vrederechter - Inci
dentele geschillen - Geschillen over de 
titel - Titel - Begrip. 

De vrederechter neemt kennis van de 
geschillen over de titel, die in onderge
schikt verband staan met de vorderingen 
die op geldige wijze voor hem aanhangig 
zijn; het woord "titel'' moet in zijn ruime 
betekenis van "rechtsbron" worden uitge
legd; de vrederechters waarbij een rechts
vordering tot afpaling aanhangig is gemaakt, 
zijn bevoegd om daarvan kennis te nemen 
als de vraag naar de eigendom van de af te 
palen erven rijst als een tussengeschil van 
de rechtsvordering zelf. (Artt. 591, 3°, en 
593 Ger.W.) 

19juni 1998 727 

3. - Rechtsvordering tot afpaling -
Incidenteel geschil tijdens de rechtsvorde
ring - Geschil over de titel - Betwisting 
inzake de eigendom - Bewijs - Feitelijke 
vermoedens - Schijn van eigendom -
Theorie van de schijn - Wettelijkheid. 

De vrederechter waarbij een rechtsvor
dering tot afPaling aanhangig is en die 
moet oordelen over een tussengeschil tij
dens die rechtsvordering inzake de eigen
dom van de af te palen erven, kan de 
"theorie van de schijn" hanteren en bijge
volg zijn beslissing over de afPaling steu
nen op de schijn van eigendom die door 
een van de partijen is gewekt. (Artt. 1349 
en 1353 B.W.; artt. 591, 3°, en 593 Ger.W.) 

19juni1998 727 

AFSTAMMING 
1. - Vermoeden van vaderschap- Be

twisting - Ontvankelijkheid. 
Het vaderschap van een kind dat gebo

ren is tijdens het huwelijk of binnen 300 
dagen na de ontbinding of de nietigverkla
ring van het huwelijk, kan aileen worden 

betwist door de echtgenoot, door de moe
der en door het kind. (Art. 332, eerste lid, 
B.W.) 

29 mei 1998 620 

2. - Vordering - Genetisch onderzoek 
- Rechter - Bevel tot onderzoeks
maatregel - Wettelijkheid - Voorwaar
den. 

Het algemeen rechtsbeginsel van ver
bod van dwanguitoefening tegen de per
soon verbiedt niet het deskundigenonderzoek 
van een bloedproef of enig ander onder
zoek bepaald bij artikel 331octies B.W., 
voor zover de persoon niet gedwongen 
wordt zich aan dat onderzoek te onderwer
pen. (Algemeen rechtsbeginsel van verbod 
van dwanguitoefening tegen de persoon; 
art. 331octies B.W.) 

17 december 1998 1141 

3. - Onderzoek naar het vaderschap 
- Bewijs - Vermoedens - Feitelijk ver
moeden- Bevel tot genetisch onderzoek -
Weigering - Gevolg. 

Het zich onttrekken aan een genetisch 
onderzoek zonder enige rechtmatige reden 
geldt als feitelijk vermoeden dat samen 
met andere feitelijke gegevens en omstan
digheden van het dossier, het vermoeden 
van vaderschap versterkt. 

17 december 1998 1141 

4. - Vordering - Genetisch onderzoek 
- Rechter - Bevel tot onderzoeks
maatregel - Wettelijkheid - Voorwaar
den. 

Het algemeen rechtsbeginsel van ver
bod van dwanguitoefening tegen de per
soon verbiedt niet het deskundigenonderzoek 
van een bloedproef of enig ander onder
zoek bepaald bij artikel 331 octies B.W., 
voor zover de persoon niet gedwongen 
wordt zich aan dat onderzoek te onderwer
pen. (Algemeen rechtsbeginsel van verbod 
van dwanguitoefening tegen de persoon; 
art. 331octies B.W.) 

17 december 1998 1144 

5. - Onderzoek naar het vaderschap 
- Bewijs - Vermoedens - Feitelijk ver
moeden- Bevel tot genetisch onderzoek
Weigering - Gevolg. 

Het zich onttrekken aan een genetisch 
onderzoek zonder enige rechtmatige reden 
geldt als feitelijk vermoeden dat samen 
met andere feitelijke gegevens en omstan
digheden van het dossier, het vermoeden 
van vaderschap versterkt. 

17 december 1998 1144 



AFSTAND (RECHTSPLEGING) 
AFSTAND VAN RECHTSVORDERING 

AFSTAND VAN RECHTSVORDERING 

1. - Afstand van rechtsvordering -
Belastingzaken - Inkomstenbeiastingen 
- Voorziening voor het hof van beroep -
Akte van afstand verleend - Gevolg -
Hof van beroep - Onttrekking. 

Inzake inkomstenbelastingen is de zaak 
onttrokken aan het hof van beroep dat 
akte van de afstand van de rechtsvorde
ring heeft verleend. (Art. 19, eerste lid, 
Ger.W.) 

23 februari 1998 238 

2. - Afstand van rechtsvordering -
Afzien van het recht zelf- Tenietgaan van 
het recht om te handelen - Draagwijdte 
- Gevolg. 

Wanneer eiser, die zowel tegen zijn mede
contractant als tegen diens derden
medeplichtigen een op contractbreuk ge
gronde rechtsvordering heeft ingesteld, 
enkel van zijn rechtsvordering tegen zijn 
medecontractant afstand doet, heeft die 
afstand, die impliceert dat eiser afziet van 
zijn rechten tegen de medecontractant, 
evenwel niet tot gevolg dat zijn rechten 
jegens de derden-medeplichtigen teniet
gaan. (Art. 821 Ger.W.) 

22 mei 1998 587 

AFSTAND VAN RECHT 

Rechtshandeling - Nietigheid - Wil 
tot conversie - Feitelijke beoordeling -
Verzaking - Wettelijkheid - Voorwaar
den. 

Wanneer een arrest op grand van de 
feitelijke gegevens die het aangeeft, in 
feite oordeelt dat het standpunt van eise
res "de uitdrukking is van de wil om een 
conversie te doen van een nietige rechts
handeling in een geldige rechtshandeling" 
en dat "deze handelwijze (. .. ) impliciet 
maar zeker de wil (insluit) om te verzaken 
aan de zware nietigheidssanctie, voorzien 
in de wet van 11 juni 1874", onderzoekt 
het arrest en stelt het aldus vast dat de 
bedoelde feiten voor geen andere uitleg
ging dan een onvoorwaardelijke verza
king vatbaar waren en heeft het uit de 
gebleken wil van conversie van een nie
tige in een geldige rechtshandeling kun
nen afleiden dat eiseres de nietigheids
sanctie heeft verzaakt. (Art. 1045 Ger.W.) 

8 januari 1998 44 

12-

ANATOCISME 

1. - Vereisten - Gerechtelijke aanma
ning - Begrip. 

Kan niet worden gelijkgesteld met een 
gerechtelijke aanmaning zoals bepaald in 
art. 1154 B.W., het indienen van een schuld
vordering overeenkomstig art. 15, § 4, 
vijfde lid, van het M.B. van 10 augustus 
1977 houdende vaststelling van de alge
mene aannemingsvoorwaarden van de over
heidsopdrachten van werken, leveringen 
en diensten. (Art. 1154 B.W.) 

5 februari 1998 179 

2. - Vereisten - Gerechtelijke aanma
ning - Gevolg. 

Geen rente op gekapitaliseerde rente 
kan worden toegekend v66r de gerechte
lijke aanmaning bij conclusie overeenkom
stig art. 1154 B.W. (Art. 1154 B.W.) 

5 februari 1998 179 

ARBEID 
ALGEMEEN 

ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN 

SOCIALE DOCUMENTEN 

ALGEMEEN 

1. - Algemeen - Sociale zekerheid -
Werknemers - Bijdragen, bijdrage
opslagen, verwijlinteresten - Ambtshalve 
veroordeling - Aard van de maatregel. 

De ambtshalve veroordeling tot beta
ling van een vergoeding aan de R.S.Z. is 
een teruggave die in het algemeen belang 
wordt bevolen, teneinde de door het mis
drijfverstoorde wettelijke orde te herstel
len; zij moet door de strafrechter worden 
bevolen, zelfs als de strafVordering we gens 
het misdrijf dat de onwettige situatie heeft 
doen ontstaan, door het gezag van gewijsde 
van een vroegere beslissing vervallen is, 
op voorwaarde dat de vordering daartoe 
v66r dat verval is ingesteld. (Art. 35, laat
ste lid, Sociale-Zekerheidswet Werkne
mers 1969.) 

24juni 1998 751 

ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN 
2. - Arbeidstijden en rusttijden - Ar

beidstijd - Overwerk - Loon - Niet
betaling - Misdrijf- Schade - Vergoe
dingsverplichting - Vordering in rechte 
- Burgerlijke rechtsvordering - Verja
ring - Termijn - Duur. 
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Wanneer het niet-betalen van loon voor 
overwerk een misdrijf is, kan de werkne
mer een rechtsvordering instellen, tot her
stel van de schade door dit misdrijf ver
oorzaakt, ook al vormt het niet-betalen 
van dat loon tevens het niet-nakomen van 
een verbintenis die uit de arbeidsovereen
komst voortspruit; die rechtsvordering ver
jaart volgens de bij de V.T.Sv. voorgeschreven 
bepalingen. (Artt. 3, 4, 26 en 28 V.T.Sv.; 
artt. 9, 9bis en 42 Wet Bescherming Loon; 
artt. 29 en 53, 2° en 3°, Arbeidswet.) 

12 oktober 1998 958 

SOCIALE DOCUMENTEN 
3. - Sociale documenten - Arbeids

overeenkomst - Einde - Werkgever -
Verplichting- Afgifte van sociale beschei
den - Rechtsvordering - Gevolg. 

Een vordering tot afgifte van sociale 
bescheiden die de werkgever krachtens 
artikel21 van de Arbeidsovereenkomsten
wet aan de werknemer moet overhandi
gen bij het einde van de arbeidsovereenkomst, 
is geen vordering tot nakoming van de 
arbeidsovereenkomst als zodanig; derge
lijke vordering heeft geen betrekking op 
verplichtingen kenmerkend voor een arbeids
overeenkomst, ook al zouden die verplich
tingen zonder die arbeidsovereenkomst 
niet zijn ontstaan. (Art. 21 Arbeidsovereen
komstenwet en 1385bis Ger.W.) 

30 november 1998 1080 

ARBEIDSONGEVAL 
BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS 

WEG NAAR EN VAN HET WERK (BEG RIP. 
BESTAAN. BEWIJS) 

VERGOEDING 
Arbeidsongeschiktheid en wedertewerk

stelling 
Allerlei 
OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE RE

GELS 

BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS 
1. - Begrip. Bestaan. Bewijs - Plotse

linge gebeurtenis - Uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst - Verband. 

De uitvoering van de gewone en nor
male dagtaak kan een plotselinge gebeur
tenis opleveren, voor zover in die uitvoering 
een element aanwijsbaar is dat het letsel 
kan hebben veroorzaakt, terwijl het niet 
vereist is dat dit aanwijsbaar element te 
onderscheiden is van de uitvoering van 

arbeidsovereenkomst. (Art. 9 Arbeids
ongevallenwet.) 

18 mei 1998 579 

2. - Begrip. Bestaan. Bewijs- Begrip. 
Een arbeidsongeval vereist onder meer 

het bestaan van een plotselinge gebeurte
nis die letsel veroorzaakt. (Artt. 7 en 9 
Arbeidsongevallenwet.) 

9 november 1998 1042 

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

In de regel kan een verstuiking geen 
plotselinge gebeurtenis zijn die aan de 
oorsprong ligt van een letsel, in de zin van 
de Arbeidsongevallenwet. (Art. 9 Arbeids
ongevallenwet.) 

9 november 1998 1042 

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

4. - Weg naar en van het werk (Begrip. 
Bestaan. Bewijs) - Bestaan - Verblijf
plaats - Begrip. 

Hoewel art. 8, § 1, Arbeidsongevallen
wet niet impliceert dat de werknemer een 
verblijfplaats heeft, is elke plaats waar de 
werknemer verblijft niet noodzakelijk een 
verblijfplaats; vereist is bovendien dat de 
werknemer van plan is om althans tijde
lijk op die plaats te gaan wonen, zodat 
men dus niet tegelijkertijd verschillende 
verblijfplaatsen kan hebben. (Art. 8, § 1, 
Arbeidsongevallenwet.) 

29 juni 1998 775 

5. - Weg naar en van het werk (Begrip. 
Bestaan. Bewijs) - Bestaan - Voor
waarde - Verblijfplaats - Arbeidsplaats 
- Traject - Ongeval - Waning - Huis
vesting - Werknemer - Bedoeling. 

Ret ongeval dat zich heeft voorgedaan 
op het traject van een van de verblijfplaat
sen van de werknemer naar de plaats van 
het werk is slechts dan een ongeval op de 
weg naar en van het werk als de werkne
mer, alvorens dat traject aan te vatten, de 
bedoeling had om althans tijdelijk in die 
verblijfplaats te gaan wonen; de omstan
digheid dat hij er niet kan wonen wegens 
zijn arbeidsverplichtingen doet niets af 
van die bedoeling. (Art. 8, § 1, Arbeids
ongevallenwet.) 

29 juni 1998 775 

6. - Weg naar en van het werk (Begrip. 
Bestaan. Bewijs) - Begrip - Bestaan -
Bewijs. 
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Het ongeval op de weg van en naar het 
werk vereist onder meer het bestaan van 
een plotselinge gebeurtenis dat een licha
melijk letsel veroorzaakt. (Artt. 7, 8 en 9 
Arbeidsongevallenwet.) 

2 november 1998 1020 

7. - Weg naaren van het werk (Begrip. 
Bestaan. Bewijs) - Begrip - Bestaan -
Bewijs - Opzettelijk veroorzaakt ongeval 
- Draagwijdte. 

Wanneer een ongeval op de weg van en 
naar het werk door de getroffene opzette
lijk is veroorzaakt, sluit dit het bestaan 
van een arbeidsongeval niet uit. (Artt. 7, 9 
en 48 Arbeidsongevallenwet.) 

2 november 1998 1020 

8. - Weg naar en van het werk (Begrip. 
Bestaan. Bewijs) - Begrip - Miskenning 
- Zelfmoord - Aard - Psychische toe
stand van getroffene - Gevolg. 

De rechter die weigert na te gaan of de 
zelfmoord van de getroffene, gelet op de 
psychische toestand van het slachtoffer, al 
dan niet een vrijwillige zelfmoord was, 
miskent het begrip arbeidsongeval en schendt 
de artikelen 7, 8 en 9 van de Arbeids
ongevallenwet. (Artt. 7, 8 en 9 Arbeidson
gevallenwet.) 

2 november 1998 1020 

9. - Weg naar en van het werk (Begrip. 
Bestaan. Bewijs) - Bestaan - Misken
ning - Zelfmoord - Psychische toestand 
van getroffene - Gevolg. 

De rechter die weigert na te gaan of de 
zelfmoord van de getroffene, gelet op de 
psychische toestand van het slachtoffer, al 
dan niet een vrijwillige zelfmoord was, 
miskent het begrip arbeidsongeval en schendt 
de artikelen 7, 8 en 9 van de Arbeids
ongevallenwet. (Artt. 7, 8 en 9 Arbeidson
gevallenwet.) 

2 november 1998 1020 

10. - Weg naar en van het werk (Begrip. 
Bestaan. Bewijs)- Bewijs - Miskenning 
- Zelfmoord - Psychische toestand van 
getroffene - Gevolg. 

De rechter die weigert na te gaan of de 
zelfmoord van de getroffene, gelet op de 
psychische toestand van het slachtoffer, al 
dan niet een vrijwillige zelfmoord was, 
miskent het begrip arbeidsongeval en schendt 
de artikelen 7, 8 en 9 van de Arbeids
ongevallenwet. (Artt. 7, 8 en 9 Arbeidson
gevallenwet.) 

2 november 1998 1020 

VERGOEDING 

ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDER
TEWERKSTELLING 

11. - Vergoeding- Arbeidsongeschikt
heid en wedertewerkstelling - Tijdelijke 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid- Ver
goeding voor tijdelijke algehele arbeidson
geschiktheid - Voorwaarden. 

De door een arbeidsongeval getroffene 
die tijdelijk gedeeltelijk arbeidsonge
schikt is, geniet tot de dag van zijn volle
dige tewerkstelling of van consolidatie, de 
vergoeding voor tijdelijke algehele arbeids
ongeschiktheid, telkens als, om welke reden 
ook, hem geen wedertewerkstelling wordt 
aangeboden of hem geen behandeling met 
het oog op de wederaanpassing wordt voor
gesteld. (Art. 2°, vierde lid, 2°, Arbeids
ongevallenwet.) 

2 november 1998 1013 

12. - Vergoeding- Arbeidsongeschikt
heid en wedertewerkstelling - Tijdelijke 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid- Weder
tewerkstelling- Beeindiging arbeidsover
eenkomst voor bepaalde tijd - Gevolg. 

Wanneer de arbeidsovereenkomst bui
ten toedoen van de werknemer, slachtoffer 
van een arbeidsongeval, eindigt inzonder
heid wanneer de arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd door verloop van die tijd 
eindigt, en de getroffene niet opnieuw aan 
het werk wordt gesteld, heeft hij tot de 
dag van zijn volledige tewerkstelling of 
van de consolidatie recht op vergoeding 
van tijdelijke algehele arbeidsongeschikt
heid. (Art. 23, vierde lid, 2°, Arbeids
ongevallenwet.) 

2 november 1998 1013 

ALLERLEI 

13. - Vergoeding- Allerlei-Arbeids
ongeschiktheid - Hulp van derden -
Algemeen begrip. 

Indien de toestand van een werknemer 
getroffen door een arbeidsongeval vol
strekt de geregelde hulp van een ander 
persoon vergt, kan hij aanspraak maken 
op een bijkomende vergoeding vastgesteld 
in functie van de noodzakelijkheid van 
deze hulp. (Art. 24, vierde lid, Arbeids
ongevallenwet.) 

20 april 1998 435 

14. - Vergoeding-Allerlei-Arbeids
ongeschiktheid - Hulp van derden -
Geneeskundige verzorging - Prothese -
Orthopedisch toestel-Noodzaak- Beoor
deling - Gevolg. 

De beoordeling van de noodzakelijkheid 
van de hulp van derden bij arbeidsongeval 



-15-

is onderscheiden van de beoordeling, of 
ingevolge het ongeval een prothese of een 
orthopedisch toestel nodig is; de bijko
mende vergoeding voor maximale hulp 
van derden sluit de noodzaak van een 
prothese niet uit. (Artt. 24, vierde lid, en 
28 Arbeidsongevallenwet.) 

20 april 1998 435 

15. - Vergoeding-Allerlei-Arbeids
ongeschiktheid - Hulp van derden -
Geneeskundige verzorging - Onderschei
den vergoedingen. 

De verzorging, waarop het slachto:ffer 
van een arbeidsongeval onder meer recht 
heeft en die de geneeskundige, heelkun
dige, farmaceutische en verplegings
zorgen omvatten, is onderscheiden van de 
bijkomende vergoeding voor hulp van der
den vastgesteld in functie van de noodza
kelijkheid van deze hulp. (Artt. 24, vierde 
lid, en 28, Arbeidsongevallenwet.) . 

20 april 1998 435 

16. - Vergoeding- Allerlei - Genees
kundige zorgen - Begrip. 

De getroffene door een arbeidsongeval 
heeft recht op de geneeskundige, heelkun
dige, farmaceutische en verplegings
zorgen die ten gevolge van het ongeval 
nodig zijn, dat betekent dat hij recht heeft 
op aile zorgen die hem zoveel mogelijk de 
lichamelijke conditie van v66r het ongeval 
teruggeven. (Art. 28 Arbeidsongevallen
wet.) 

27 april1998 472 

OVERHEIDSPERSONEEL 
BIJZONDERE REGELS 

17. - Overheidspersoneel. Bijzondere 
regels - Openbaar centrum voor maat
schappelijk welzijn - Schadevergoeding 
- Arbeidsongeschiktheid -Rente - Eis
baarheid- Gerechtelijke betwisting. 

In geval van gerechtelijke betwisting 
kan de rente die verschuldigd is krach
tens art. 22 K.B. 13 juli 1970 betre:ffende 
de schadevergoeding ten gunste van som
mige personeelsleden van openbare cen
tra voor maatschappelijk welzijn, voor 
arbeidsongevallen en voor ongevallen over
komen op de weg naar en van het werk, 
niet worden geeist vanaf de eerste dag 
van de maand die overeenstemt met die 
van de consolidatie of het overlijden; de 
rente is immers niet opeisbaar zolang de 
rechter de vordering tot betaling van die 
rente niet heeft toegewezen bij wege van 
een uitvoerbaar geworden beslissing. (Art. 

20bis Arbeidsongevallenwet Overheids
personeel; art. 22 K.B. 13 juli 1970.) 

2 november 1998 1011 

ARBEIDSOVEREENKOMST 
BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM 
Begrip en bestaansvereisten 
VERPLICHTINGEN 

SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST 

EINDE 
Eenzijdige wijziging 
Opzegging 
Opzeggingsvergoeding 
Ontslag om dringende reden 
Andere wijzen van beeindiging 
Aller lei 
VERJARING 

ALLERLEI 

BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM 

BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN 

1. - Begrip. Bestaansvereisten. Vorm 
- Begrip en bestaansvereisten - Bestaan 
- Afwezigheid wettelijk vermoeden -
Gezagsverhouding - Niet-uitsluitende en 
uitsluitende elementen- Beoordeling rech-
ter - Criteria. [ i 

Als de wet :qiet zelf in een vermoeden 
van het bestaan van een arbeidsovereen
komst voorziet, moet de a:fWezigheid van 
een arbeidsov~reenko111st niet noodzake
lijk blijken uit feiten dlie het bestaan van 
dergelijke overeenkomst uitsluiten. (Artt. 
2, 3 en 17 Arbeidsovereenkomstenwet.) 

16 maart 1998 325 

2. - Begrip. Bestaansvereisten. Vorm 
- Begrip en bestaansvereisten- Bestaans
vereisten - Gezagsverhouding - Begrip. 

De gezagsverhouding, als kenmerk van 
de arbeidsovereenkomst, bestaat zodra ie
mand in feite gezag kan hebben over ander
mans handelingen. (Artt. 2 en 3 Arbeids
overeenkomstenwet.) 

27 april1998 471 

3. - Begrip. Bestaansvereisten. Vorm 
- Begrip en bestaansvereisten-Br;staans
vereisten - Gezagsverhouding- ·relever
koop - Teleuerkoper - Televerkoopster. 

De rechter beslist wettig dat het bestaan 
van een gezagsverhouding tussen een ven
nootschap en haar medecontractanten niet 
bewezen is, wanneer hij erop wijst dat die 
vennootschap verschei3ene contracten van 
zelfstandig tele

1

verkoolster heeft gesloten 
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met een aantal mensen die hun werk en 
hun diensturen naar eigen goeddunken 
wilden regelen, dat er agenda's worden 
bijgehouden waarin de zelfstandige mede
werksters, zelf en zoals zij het wensen, 
hun werktijden noteren, dat uit die agenda's 
blijkt dat de televerkoopsters hun werk 
naar eigen inzicht regelen, dat de overeen
komsten tussen de vennootschap en haar 
televerkoopsters uitdrukkelijk iedere gezags
verhouding uitsluiten en preciseren dat 
de televerkoopster haar activiteiten vol
strekt zelfstandig uitoefent en dat haar 
geen bevelen of richtlijnen worden gege
ven, dat de televerkoopsters als zelfstan
digen wilden worden beschouwd en dat 
geenszins bewezen is dat die mensen mis
leid zijn om trent de aard van hun werk en 
hun arbeidsvoorwaarden. (Artt. 2 en 3 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

27 april1998 471 

4. - Begrip. Bestaansvereisten. Vorm 
- Begrip en bestaansvereisten- Bestaans
vereisten - Wezenlijke bestanddelen -
Loon - Vaststelling - Akkoord - Geen 
akkoord - Gevolg. 

Bij gebreke van akkoord tussen de par
tijen over de vaststelling van het loon dat 
de werkgever aan de werknemer moet 
betalen, kan tussen hen geen arbeidsover
eenkomst bestaan. (Artt. 2 en 3 Arbeids
overeenkomstenwet.) 

25 mei 1998 596 

VERPLICHTINGEN 
5. - Verplichtingen - Aansprakelijk

heid van de werknemer- Wettelijke beper
king - Toepassingsgebied. 

De wettelijke beperking van de aanspra
kelijkheid van een werknemer betreft enkel 
diens burgerlijke aansprakelijkheid, doch 
speelt niet ten aanzien van zijn strafrech
telijke verantwoordelijkheid. (Art. 18 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

27 januari 1998 127 

SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST 
6. - Schorsing van de overeenkomst

Loonregeling - Werknemer- Ongeval -
Werkgever - Rechtsvordering tegen derde 
aansprakelijke- Terugvordering- Com
ponenten. 

De rechtsvordering die de werkgever 
instelt tegen de derde die aansprakelijk is 
voor het aan zijn werknemer overkomen 
ongeval dat een schorsing van de arbeids
overeenkomst met die werknemer heeft 
veroorzaakt, reikt niet verder dan het 
betaalde gewaarborgd loon en de hierop 

verschuldigde sociale bijdragen. (Art. 75 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

16 februari 1998 215 

EINDE 

EENZIJDIGE WIJZIGING 

7. - Einde - Eenzijdige wijziging -
Gevolg. 

De partij die eenzijdig, al is het maar 
tijdelijk, een van de wezenlijke bestand
delen van de arbeidsovereenkomst wij
zigt, beeindigt die overeenkomst omniddellijk 
op onrechtmatige wijze. (Art. 1134 B.W. 
en art 20, 1°, Arbeidsovereenkomsten
wet.) 

30 november 1998 1083 

OPZEGGING 

8. - Einde - Opzegging - Nietigheid 
- Gevolg - Ontslag - Bestaan. 

De nietigheid van de opzegging heeft 
geen weerslag op het bestaan van het 
ontslag. (Artt. 32, 3°, en 37, § 1, Ar
beidsovereenkomstenwet.) 

12 oktober 1998 954 

9. - Einde - Opzegging- Nietigheid 
- Gevolg - Ontslag - Datum. 

Wanneer de opzegging nietig is, is de 
arbeidsovereenkomst terstond beeindigd. 
(Art. 32, 3°, Arbeidsovereenkomstenwet.) 

12 oktober 1998 954 

10. - Einde- Opzegging- Akkoord 
- Geldigheid - Datum - Ontslag. 

De werknemer kan, vanaf het ogenblik 
dat hem ontslag is gegeven, gelijk welk 
akkoord sluiten over de duur van de opzeg
gingstermijn of over het bedrag van de 
compensatoire opzeggingsvergoeding. (Artt. 
6, 32, 3°, 39, § 1, 59 en 82Arbeidsovereen
komstenwet.) 

12 oktober 1998 954 

11. - Einde - Opzegging - Nietig
heid - Gevolg - Opzeggingsvergoeding 
- Akkoord- Geldigheid. 

Uit de nietigheid van de opzegging valt 
niet af te lei den dat de vermelding van het 
akkoord van de ontslagen werknemer over 
het bedragvan de compensatoire opzeggings
vergoeding, op de brief waarin de werkge
ver ontslag geeft, als niet bestaande moet 
worden beschouwd. (Artt. 6, 32, 3°, 37, § 1, 
39, § 1, 59 en 82 Arbeidsovereenkomsten
wet.) 

12 oktober 1998 954 

12. - Einde - Opzegging - Gesubsi
dieerd uri} onderwijs - Vlaamse Gemeen
schap - Voorrangsregelingdecreet -
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Nieuwe regeling - Rechtspositie sommige 
personeelsleden- Decreet 27 maart 1991. 

Uit het onderling verband tussen arti
kel 23, § 1, Decr.Vl.Gem. 27 maart 1991, 
dat een voorrangsregeling instelt gegrond 
op dienstancienniteit en § 2 van dit decreet 
overeenkomstig welke de diensten waar
aan een einde is gesteld door een ontslag, 
niet in aanmerking komen voor de dienst
ancienniteit en de regeling bepaald in 
artikel21, § 1, f, van hetzelfde decreet die 
in tijdelijke aanstellingen van telkens een 
schooljaar voorziet, volgt dat de diensten 
bedoeld in artikel 23, § 2, waaraan een 
einde is gemaakt door ontslag, diensten 
zijn die gepresteerd werden tijdens het 
schooljaar waarvoor de aanstelling werd 
gedaan, en dat die diensten niet in aan
merking komen voor de berekening van 
de dienstancienniteit bepaald in artikel 
23, § 1; diensten die niet tijdens dat school
jaar werden gepresteerd vallen niet onder 
het bepaalde van art. 23, § 2, Dec.Vl.Gem. 
27 maart 1991. (Art. 21, § 1, f, 23, §§ 1 en 
2, en 76, § 3, Decreet van de Vlaamse 
Gemeenschap betre:ffende de rechtspositie 
van sommige personeelsleden van het gesub
sidieerd onderwijs en de gesubsidieerde 
psychisch-medisch sociale centra.) 

14 december 1998 1125 

OPZEGGINGSVERGOEDING 

13. - Einde - Opzeggingsvergoeding 
- Ontslag - Vorm. 

Geen enkele wettelijke bepaling maakt 
de geldigheid van het ontslag afhankelijk 
van welbepaalde vormvereisten. (Art. 32, 
3°, Arbeidsovereenkomstenwet.) 

12 oktober 1998 954 

14. - Einde - Opzeggingsvergoeding 
- Akkoord - Geldigheid - Datum -
Ontslag. 

De werknemer kan, vanaf het ogenblik 
dat hem ontslag is gegeven, gelijk welk 
akkoord sluiten over de duur van de opzeg
gingstermijn of over het bedrag van de 
compensatoire opzeggingsvergoeding. (Artt. 
6, 32, 3°, 39, § 1, 59 en 82 Arbeidsover
eenkomstenwet.) 

12 oktober 1998 954 

15. - Einde - Opzeggingsvergoeding 
- Akkoord- Geldigheid- Opzegging
Nietigheid - Verband. 

Uit de nietigheid van de opzegging valt 
niet af te lei den dat de vermelding van het 
akkoord van de ontslagen werknemer over 
het bedragvan de compensatoire opzeggings
vergoeding, op de brief waarin de werkge
ver ontslag geeft, als niet bestaande moet 

worden beschouwd. (6). (Artt. 6, 32, 3°, 37, 
§ 1, 39, § 1, 59 en 82 Arbeidsovereenkomsten
wet.) 

12 oktober 1998 954 

16. - Einde - Opzeggingsvergoeding 
- Akkoord - Geldigheid - Vorm -
Overeenkomst voor onbepaalde tijd. 

Wanneer de arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd gesloten is, kan de ontsla
gen werknemer door op zijn ontslagbrief, 
hoven zijn handtekening, de vermelding 
"gelezen en goedgekeurd" a an te brengen, 
zijn instemming betuigen met het bedrag 
van de compensatoire opzeggings
vergoeding. (Artt. 32, 3°, 39, § 1, 59 en 82 
Arbeidsovereenkomstenwet.) (Impliciet). 

12 oktober 1998 954 

ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN 

17. - Einde - Ontslag om dringende 
reden - Voortdurende tekortkoming -
Tijdstip. 

Als het feit dat de beeindiging van de 
overeenkomst zou rechtvaardigen, een te
kortkoming is die blijft voortduren, is de 
bepaling van het tijdstip vanaf wanneer 
die voortdurende tekortkoming elke pro
fessionele samenwerking onmiddellijk en 
definitief onmogelijk maakt, overgelaten 
aan de partij die gebruik wenst te maken 
van het haar bij de wet toegekende recht 
de overeenkomst om dringende redenen te 
beeindigen. (Art. 35, eerste en tweede lid, 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

19 januari 1998 91 

18. - Einde - Ontslag om dringende 
reden - Rechter - Beoordeling. 

Wanneer verscheidene feiten als drin
gende reden worden aangevoerd, is de 
rechter die oordeelt dat sommige feiten 
niet in aanmerking komen, verplicht nate 
gaan of de overblijvende feiten voldoende 
zijn om een dringende reden te vormen. 
(Art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet.) 

9 februari 1998 189 

19. - Einde - Ontslag om dringende 
reden - Termijn - Kennis van het feit -
Begrip - Werkgever- Per soon die bevoegd 
is de arbeidsovereenkomst te beeindigen. 

Kennis van het door de werkgever als 
dringende reden aangevoerde feit doet de 
bij art. 35, derde lid, Arbeidsovereenkomsten
wet bepaalde termijn slechts ingaan wan
neer dat feit ter kennis gekomen is van 
degene die bevoegd is om de arbeidsover
eenkomst te beeindigen. (Art. 25, derde 
lid, Arbeidsovereenkomstenwet.) 

7 december 1998 1100 
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20. - Einde - Ontslag om dringende 
reden - Termijn - Kennis van het feit -
Begrip - Werkgever. 

Onwettig is de beslissing dat de werk
gever het ter rechtvaardiging van het out
slag om dringende reden aangevoerde feit 
reeds sedert meer dan drie werkdagen 
kende, op grond dat de werkgever dat feit 
vroeger had moeten kennen. (Art. 35 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

7 december 1998 1100 

21. - Einde - Ontslag om dringende 
reden - Termijn - Kennis van het feit -
Begrip - Werkgever - Voorwaarden -
Bewijs van het feit - Persoon die bevoegd 
is de arbeidsovereenkomst te beeindigen
Kennisgeving. 

Onwettig is de beslissing die de bij art. 
35, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet 
bepaalde termijn doet ingaan vanaf het 
ogenblik waarop het door de werkgever 
als dringende reden aangevoerde feit bewe
zen kan worden beschouwd en eist dat het 
bedrijf dat de werknemer tewerkstelt der
wijze georganiseerd is dat de persoon die 
gemachtigd is om de overeenkomst te beein
digen tijdig op de hoogte is gebracht van 
dat feit, zodat hij binnen de aldus gepre
ciseerde termijn het ontslag ter kennis 
kan brengen. (Art. 35, derde lid, Ar
beidsovereenkomstenwet.) 

7 december 1998 1100 

ANDERE WIJZEN VAN BEEINDIGING 

22. - Einde-Andere wijzen van beein
diging - Werknemer - Onmiddellijke 
ontslagneming- Werkgever- Ontslag
Bedreiging - Dringende reden - Recht
hanken - Beoordeling - Geen dringende 
reden- Gevolg- Toe stemming- Gebrek 
- Geweld- Morele dwang- Gebrekkige 
wil- Voorwaarde- Onrechtmatige morele 
dwang - Begrip - Wettigheid. 

Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing van het arrest dat de door de werk
gever op de werknemer uitgeoefende morele 
dwang onrechtmatig is, als het oordeelt 
dat de feiten, die de werkgever aan de 
werknemer verwijt om diens onmiddel
lijke ontslagneming te verkrijgen, geen 
dringende reden zijn om de arbeidsover
eenkomst te beeeindigen, en daaruit afleidt 
dat de dreiging van de werkgever met 
ontslag wegens die feiten, geweld oplevert 
in de zin van de bepalingen van het B.W. 
i.v.m. de gebreken in de toestemming; die 
omstandigheid aileen bewijst niet dat de 
werkgever van zijn rechten misbruik ge
maakt heeft op het ogenblik dat hij de 
werknemer bedreigde met ontslag om een 

dringende reden. (Artt. 1109 en 1112 B.W.; 
art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet.) ,: 

23 maart 1998 359 

23. - Einde-Andere wijzen van beein
diging- Overmacht- Blijvende arbeids
ongeschiktheid. 

De blijvende arbeidsongeschiktheid waar
door het de werknemer definitief onmoge
lijk is de bedongen arbeid te hervatten, is 
een geval van overmacht waardoor de 
arbeidsovereenkomst een einde neemt. (Art. 
32, 5°, Arbeidsovereenkomstenwet.) 

23 maart 1998 361 

24. - Einde-Andere wijzen van beein
diging- Overmacht- Blijvende arbeids
ongeschiktheid- Bewijs- Bewijsvoering 
- Tijdstip. 

Niet wettig verantwoord is het arrest 
dat beslist dat de werkgever zich aileen 
tijdens de periode die loopt van het begin 
van de schorsing van de arbeidsovereen
komst wegens arbeidsongeschiktheid tot 
de datum van stopzetting van de werk
zaamheden van de werkgever kan beroe
pen op de blijvende arbeidsongeschiktheid, 
waardoor het de werknemer definitief onmo
gelijk is de bedongen arbeid te hervatten, 
en kan verantwoorden dat die arbeidson
geschiktheid definitief en onherroepelijk 
is. (Art. 1315 B.W.; art. 870 Ger.W.; art. 
32, 5°, Arbeidsovereenkomstenwet.) 

23 maart 1998 361 

25. - Einde -Andere wijzen van beein
diging - Overeenkomst - Onbepaalde 
tijd- Termijn- Vaste termijn behoudens 
voorafgaande beeindiging- Wettigheid. 

Geen enkele wetsbepaling, inzonder
heid geen enkele bepaling van de 
Arbeidsovereenkomstenwet, verbiedt dat 
de werkgever en de werknemer bedingen 
dat in de arbeidsovereenkomst die zij voor 
een onbepaalde tij d sluiten ofhebben geslo
ten een vaste termijn is bepaald waarmee 
de overeenkomst eindigt als zij tot dan is 
blijven bestaan. (Artt. 7 en 32 Arbeidsover
eenkomstenwet.) 

6 april 1998 420 

ALLERLEI 

26. - Einde - Allerlei - Eenzijdige 
contractbreuk - Ongewettigde afwezig
heid - Arbeidsongeschiktheid - Kennis
geving - Voorwaarden. 

Niet naar recht verantwoord is het arrest 
dat contractbreuk in hoofde van de werk
nemer vaststelt gesteund op ongewetti~de 
afwezigheid na een periode van arbeids
ongeschiktheid en mede oordeelt dat de 
werknemer een medisch getuigschrift diende 
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voor te leggen, hoewel uit de vermeldin
gen van het arrest niet blijkt dat de werk
nemer deze verplichting diende nate komen 
ingevolge een collectieve arbeidsovereen
komst of dat het arbeidsreglement het 
voorschrijft, of bij ontstentenis van een 
dergelijk voorschrift de werkgever er om 
verzoekt. (Art. 31, § 2, Arbeidsovereen
komstenwet.) 

16 februari 1998 217 

27. - Einde -Aller lei - Handelsver
tegenwoordiger- Niet-concurrentiebeding 
- Geldigheid- Loon- Jaarlijks loon
Loongrens- Begrip. 

Om te oordelen ofhetjaarlijks loon van 
eenhandelsvertegenwoordiger meer bedraagt 
dan 650.000 frank en of derhalve het 
concurrentiebeding in een arbeidsovereen
komst voor handelsvertegenwoordigers angel
dig is, dient rekening te worden gehouden 
met het loon, dat verschuldigd is op het 
ogenblik dat dit beding uitwerking moet 
krijgen, dat wil zeggen op de dag waarop 
de arbeidsbetrekkingen eindigen. (Art. 104, 
eerste en tweede lid, Arbeidsovereen
komstenwet.) 

15 juni 1998 698 

28. - Einde - Allerlei - Handelsver
tegenwoordiger- Niet-concurrentiebeding 
- Geldigheid - Niet-bestaan - Loon -
Jaarlijks loon - Loongrens - Bereke
ning. 

In de arbeidsovereenkomsten voor han
delsvertegenwoordigers waarin het jaar
lijks loon het bedrag van 650.000 frank 
niet te boven gaat, wordt het concurren
tiebeding als onbestaande beschouwd; om 
uit te maken of die loongrens is bereikt, 
dient, wanneer het loon van de handels
vertegenwoordiger vast is, rekening te wor
den gehouden met het over eenjaar berekende 
bedrag van het maandelijks loon dat loopt 
op de dag waarop de arbeidsbetrekkingen 
eindigen, vermeerderd met de krachtens 
de overeenkomst verkregen vaste verdien
sten, en niet met het bedrag van het loon 
dat betaald en ontvangen is tijdens de 
twaalf maanden die aan het einde van de 
arbeidsbetrekkingen voorafgaan. (Artt. 39, 
§ 1, tweede lid, en 104, eerste lid, 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

15 juni 1998 698 

29. - Einde - Allerlei - Ontslag -
Vorm. 

Geen enkele wettelijke bepaling maakt 
de geldigheid van het ontslag afhankelijk 
van welbepaalde vormvereisten. (Art. 32, 
3°, Arbeidsovereenkomstenwet.) 

12 oktober 1998 954 

30. - Einde - Allerlei - Ontslag -
Modaliteiten - Regeling - Akkoord -
Geldigheid. 

Zodra de werknemer ontslagen is, kan 
hij gelijk welk akkoord sluiten over de 
regeling van de modaliteiten van zijn ant
slag. (Artt. 6, 32, 3°, 39, § 1, 59 en 82 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

12 oktober 1998 954 

31. - Einde - Allerlei - Werkgever 
- Verplichting- Afgifte van sociale beschei
den - Rechtsvordering - Gevolg. 

Een vordering tot afgifte van sociale 
bescheiden die de werkgever krachtens 
artikel21 van de Arbeidsovereenkomsten
wet aan de werknemer moet overhandi
gen bij het einde van de arbeidsovereenkomst, 
is geen vordering tot nakoming van de 
arbeidsovereenkomst als zodanig; derge
lijke vordering heeft geen betrekking op 
verplichtingen kenmerkend voor een arbeids
overeenkomst, ook al zouden die verplich
tingen zonder die arbeidsovereenkomst 
niet zijn ontstaan. (Art. 21 Arbeidsovereen
komstenwet en 1385bis Ger.W.) 

30 november 1998 1080 

VERJARING 
32. - Verjaring - Termijn - Duur -

Arbeid - Overwerk - Loon - Niet
betaling - Misdrijf- Schade - Vergoe
dingsverplichting - Vordering in rechte 
- Burgerlijke rechtsvordering. 

Wanneer het niet-betalen van loon voor 
overwerk een misdrijf is, kan de werkne
mer een rechtsvordering instellen, tot her
stel van de schade door dit misdrijf ver
oorzaakt, ook al vormt het niet-betalen 
van dat loon tevens het niet-nakomen van 
een verbintenis die uit de arbeidsovereen
komst voortspruit; die rechtsvordering ver
jaart volgens de bij de V.T.Sv. voorgeschreven 
bepalingen. (Artt. 3, 4, 26 en 28 V.T.Sv.; 
artt. 9, 9bis en 42 Wet Bescherming Loon; 
artt. 29 en 53, 2° en 3°, Arbeidswet.) 

12 oktober 1998 958 

ALLERLEI 
33. - Allerlei - Rechtbanken- Recht 

van verdediging - Opdracht van de rech
ter- Loon - Vaststelling. 

Wanneer werkgever en werknemer de 
mogelijkheid is geboden te concluderen en 
zij over het basisloon hebben geconclu
deerd, miskent het arbeidshof, bij de vast
stelling ervan op grond van cijfers die 
deze partijen aan het hofhebben medege
deeld, het recht van verdediging van de 
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werkgever niet. (Algemeen beginsel van 
het recht van verdediging.) 

9 februari 1998 185 

ARBITRAGE 
1. - Faillissement - Arbitrage

overeenkomst- Curator - Tegenstelbaar 
karakter - Vereisten. 

Wanneer het geschil niet behoort tot het 
soort geschillen die worden bedoeld in art. 
574, 2", Ger.W. en buiten de gevallen bepaald 
in de artt. 445 en 446 W.Kh., is de arbitrage
overeenkomst die door de gefailleerde v66r 
het faillissement is gesloten, aan de cura
tor tegenstelbaar wanneer de bewoordin
gen van de overeenkomst en de arbi
tragereglementen waarnaar ze verwijst, 
voldoende gedetailleerd en volledig zijn 
om de curator in staat te stellen de arbi
trage op gang te brengen, inzonderheid 
met betrekking tot het voorwerp van het 
geschil en de benoeming van de arbiters. 
(Artt. 445 en 446 W.Kh.; art. 574, 2°, 
Ger.W.) 

8 mei 1998 499 

2. - Buitenlandse scheidsrechterlijke uit
spraak - Erkenning en tenuitvoerlegging 
- Uitspraak bindend voor de partijen -
Bindend karakter - Begrip. 

Een buitenlandse scheidsrechterlijke uit
spraak is bindend voor de partijen zodra 
daartegen geen rechtsmiddel tot wijziging 
ervan kan worden ingesteld, dat probleem 
moet worden opgelost met inachtneming, 
achtereenvolgens en het ene bij ontsten
tenis van het andere, van de arbitrage
overeenkomst, van de wet die zij daartoe 
aanwijst en, tenslotte, van de wet van het 
land waar de uitspraak is gedaan. (Art. 
5.1, litt. e, Verdrag over de erkenning en 
tenuitvoerlegging van buitenlandse scheids
rechterlijke uitspraken, gedaan te New 
York op 10 juni 1958.) 

5 juni 1998 643 

3. - Beslissing over de toepasselijk
heid van een arbitrage-clausule - Aard. 

Wanneer partijen overeenkomen dat elk 
geschil dat reeds is ontstaan of nog kan 
ontstaan uit een bepaalde rechtsbetrek
king en waarover een dading mag worden 
aangegaan, aan arbitrage wordt onderwor
pen, volgt hieruit weliswaar dat, naar de 
woorden van de wet zelf en in de door haar 
bepaalde voorwaarden, de rechter zich, op 
verzoek van een partij, "onbevoegd" moet 
verklaren om kennis te nemen van het 
aan arbitrage onderworpen geschil, doch 
zijn beslissing dienaangaande betreft de 
toepasselijkheid van een arbitrage-

clausule begrepen in de overeenkomst en 
niet een bevoegdheidsaanwijzing die een 
geschil van rechtsmacht kan doen ont
staan waaraan enkel door een regeling 
van rechtsgebied een einde kan worden 
gesteld. (Artt. 1676.1 en 1679.1 Ger.W. en 
525 e.v. Sv.) 

13 oktober 1998 965 

4. - Beslissing over de toepasselijk
heid van een arbitrage-clausule - Cassatie
beroep - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, 
ingesteld voor de eindbeslissing, tegen een 
beslissing nopens de toepasselijkheid van 
een arbitragebeding, omdat ze geen geschil 
inzake bevoegdheid beslecht. (Artt. 1676.1 
en 1679.1 Ger.W.; art. 416 [oud] Sv.) 

13 oktober 1998 965 

5. - Overeenkomst - Uitbreiding -
Rechtsmacht van de scheidsrechter- Gren
zen. 

De scheidsrechter is verplicht zich te 
houden aan de scheidsrechterlijke over
eenkomst; hij mag evenwel oordelen over 
geschilpunten die de partijen hem in uit
breiding van die overeenkomst hebben 
overgelegd. (Art. 1704.2, d, Ger.W.) 

10 december 1998 1115 

ARBITRAGER OF 
1. - Prejudicieel geschil - Verplich

ting voor het Hof van Cassatie - Grenzen 
- Bedoelde wettelijke bepalingen. 

Het Hof van Cassatie is niet verplicht 
het Arbitragehof een prejudiciiHe vraag te 
stellen die betrekking heeft op de scherr
ding van de artt. 10 en 11 Gw. door bepa
lingen waarop het bestreden arrest niet is 
gegrond. (Artt. 10 en 11 Gw. [1994]; art. 
26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

14 januari 1998 67 

2. - Prejudiciele vraag - Verzoek van 
de verweerder - Hof van Cassatie - In 
het middel als geschonden aangewezen 
wetsbepaling - Conflict met het E. V.R.M. 
-Conflict met de Grondwet (artikelen 10 
en 11) - Verband - Verplichting van het 
Hof 

Wanneer uit het verzoek van de verweer
der een prejudiciele vraag te stellen aan 
het Arbitragehof in verb and met een moge
lijke schending van artikel 6 E.V.R.M. en 
van de artikelen 10 en 11 Grondwet, door 
een in een middel als geschonden aange
wezen wetsbepaling, blijkt dat beide con
flicten met elkaar verbonden zijn en dat 
de aldus opgeworpen onverenigbaarheid, 
in de stelling van de verweerder, slechts 
aanwezig is in zoverre het E.V.R.M. door 
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die wetsbepaling geschonden is, gaat het 
Hof, als het vaststelt dat dit niet het geval 
is, op dit verzoek niet in. (Art. 26 Bijzon
dere Wet Arbitragehof.) 

22 januari 1998 111 

3. - Prejudicieel geschil Verplich-
ting van het Hof van Cassatie - Grenzen 
- Eindbeslissing- Cassatieberoep - Niet
ontvankelijkheid - Uitwerking. 

Wanneer het cassatieberoep niet ontvan
kelijk wordt verklaard met toepassing van 
art. 416 Sv., welke norm niet wordt beoogd 
in het in het middel geformuleerde ver
zoek om aan hetArbitragehof een prejudiciele 
vraag te stellen, is het Hof niet verplicht 
de vraag te stellen. (Art. 26, § 2, tweede 
lid, Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

4 februari 1998 156 

4. - Prejudicieel geschil - Verplich
ting van het Hofvan Cassatie- Vraag die 
geen verband houdt met het middel. 

Wanneer verweerder het Hof van Cas
satie verzoekt aan het Arbitragehof een 
prejudiciele vraag te stellen die geen ver
band houdt met het door eiser aange
voerde middel, is het Hof van Cassatie 
niet verplicht die vraag te stellen. (Art. 
26, § 2, tweede lid, Bijzondere Wet Arbi
tragehof.) 

13 maart 1998 307 

5. - Prejudiciele vraag - Cassatie
middel - Discriminatie - Hof van Cas
satie - Verplichting. 

Wanneer er in een cassatiemiddel aan
gevoerd wordt dat personen die aan som
mige bepalingen van het Mil.Sv. onderworpen 
zijn, gediscrimineerd worden ten opzichte 
van personen die op grond van het Sv. 
voor de gewone rechtscolleges vervolgd 
worden, moet het Hof van Cassatie dien
aangaande een prejudiciele vraag stellen 
aan het Arbitragehof. (Art. 26 Bijzondere 
Wet Arbitragehof.) 

6 mei 1998 487 

6. - Prejudiciele vraag- Verjaring
Burgerlijke {out - Misdrijf - Herstel
vordering - Verschillende termijnen. 

Wanneer een cassatiemiddel discrimina
tie aanvoert ten gevolge van verschillende 
verj aringstermijnen die van toepassing zijn 
op de herstelvordering tegen degene die 
een fout heeft begaan, naargelang het al 
dan niet om een misdrijf gaat, stelt het 
Hof van Cassatie een prejudiciele vraag 
aan het Arbitragehof. (Art. 26, § 1, 3°, Wet 
Arbitragehof; art. 2262 B.W.; art. 26 V:T.Sv.) 

29 mei 1998 624 

7. - Prejudiciele vraag- Verplichting 
voor het Hof van Cassatie - Begrip. 

Wanneer de appelrechters hebben gewei
gerd aan het Arbitragehof een prejudiciele 
vraag te stellen over de schending, door de 
wet, van de artt. 10 en 11 Gw., en de eiser 
in een cassatiemiddel niet aileen de grief 
aanvoert dat niet is geantwoord op de 
door hem voor het hof van beroep gena
men conclusie, maar tevens de beslissing 
over het geschil zelf, dat voor hem de 
grond oplevert tot het opwerpen van een 
prejudiciele vraag, bekritiseert, is het Hof 
ertoe gehouden zelf die vraag aan het 
Arbitragehof te stellen. (Art. 26 Bijzon
dere Wet Arbitragehof.) 

9 juni 1998 656 

8. - Prejudiciele vraag - Discrimina
tie - Algemeen rechtsbeginsel van rechts
zekerheid - Miskenning. 

Werpt geen vraag op zoals bedoeld in 
art. 26, § 1, Bijzondere Wet Arbitragehof, 
het verweer betre:ffende een beweerde dis
crimina tie in samenhang met de misken
ning van het algemeen rechtsbeginsel van 
de rechtszekerheid. 

11 juni 1998 669 

9. - Prejudiciele vraag- Verplichting 
van het Hof van Cassatie - Vraag die op 
een onjuiste bewering berust- Ontvanke
lijkheid. 

Wanneer· de prejudiciele vraag berust 
op een onjuiste bewering, op grond dat 
eiser zich niet in de door hem beschreven 
toestand bevindt, is de prejudiciele vraag 
niet ontvankelijk. (Artt. 10 en 11 Gw. 
1994; art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet 
Arbitragehof.) 

17 juni 1998 717 

10. - Prejudiciele vraag - Verplich
ting van het Hof van Cassatie - Grenzen. 

Het Hof van Cassatie is niet gehouden 
een prejudiciele vraag aan het Arbitrage
hof te stellen, wanneer die vraag geen 
betrekking heeft op de rechtsregel waar
van de schending wordt aangevoerd, ook 
al wordt die rechtsregel in de uiteenzet
ting van de vraag vermeld. (Artt. 10 en 11 
Gw. 1994; art. 26, § 1, 3° Bijzondere Wet 
Arbitragehof.) 

17 juni 1998 717 

11. - Prejudiciele vraag - Verplich
ting voor het Hof van Cassatie - Grenzen 
- Cassatieberoep - Beklaagde - Veroor
delend arrest - Bevel tot onmiddellijke 
aanhouding- Geen effectieve hechtenis
Niet-ontvankelijkheid - Gelijkheid -
Discriminatieverbod. 

De vraag "of het artikel 421 van het 
Wetboek van Strafvordering al dan niet 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
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schendt" is geen vraag die het onder
scheid betreft tussen personen ofpartijen, 
zoals verdachten, burgerlijke partijen en 
openbaar ministerie, die ziph in eenzelfde 
rechtstoestand bevinden, maar wel tussen 
personen in dezelfde hoedarrlgheid, te de zen 
beklaagden, die zich in verschillende rechtstoe
standen bevinden die zonder onderscheid 
voor alle beklaagden gelden en dus geen 
vraag die onder toepassing valt van arti
kel26 van de bijzo:ddere wet van 6 januari 
1989 op het Arbitragehof, zodat ze door 
het Hof niet dient te worden gesteld. (Artt. 
10 en 11 Gw. 1994; 26, § 1, 3°, en § 2, 
Bijzondere Wet ArpitrageHof, en 421 Sv.) 

8 september 1998 868 

12. - Prejudicieel geschil - Discrimi
natie- Misdrijven! tegen de orde der {ami
lie en tegen de op(mbare ~edelijkheid -
Raadkamer - Alleensprekend rechter -
Beslissing tot internering. 

Wanneer een middel, dat de schending 
aanvoert van de artikelen 10 en 11 Gw., 
bij het Hofvan Cassatie aanhangig wordt 
gemaakt, stelt het Jlof aan'het Arbitrage
hof de prejudiciele vraag of die artikelen 
geschonden worden .door de wettelijke bepa
lingen, die de justitiabele, 'wiens interne
ring gevorderd wordt voor de raadkamer 
wegens een misdr~jf tegeJ:l de openbare 
zedelijkheid, het recht niet verlenen om 
voor een kamer van drie r,echters te ver
schijnen. (Art. 26,j § 1, Bijzondere Wet 
Arbitragehof.) I 

29 september 1998 922 
I ' 

13. - Prejudiciele vradg - Verplich-
ting van het Hof van Cassa,tie - Grenzen. 

Het Hof van Cassatie is 'niet gehouden 
aan het Arbitragehdf een prejudiciele vraag 
te stellen, wanneer het desbetreffende mid
del niet ontvankelijk is oin redenen die 
eigen zijn aan de cassatieptocedure. (Art. 
26, § 2, Bijzondere !Wet Arlbitragehof.) 

15 december 199~ I 1135 
I 

ARCHITECT (TUCilT EN B~SCHERMING 
VAN DE TITEL) i : 

I : 

1. - Orde van iArchite6ten - Beslis
sing van de raad v~n beroep - Cassatie
beroep door architect- Voonziening gericht 
en betekend aan nationale raad van Orde 
- Ontvankelijkheid. 

Ontvankelijk is de voorziening in cassa
tie tegen een beslissing van de raad van 
beroep van de Orde vanArchitecten gericht 
en betekend aan de nationale raad van de 
Orde van Architecten. 

15 januari 1998 76 

2. - Orde van Architecten- Tuchtrech
telijk onderzoek - Bureau van raad -
Nationale raad- Werkzaamheden- Leden 
- Dubbele hoedanigheid- Hoedanigheid 
op ogenblik van beslissing - Stemrecht. 

Het verkozen lid van het bureau van de 
raad van de Orde van Architecten dat 
tevens verkozen of plaatsvervangend lid 
is van de nationale raad van de Orde 
maar laatstgenoemde hoedanigheid niet 
meer heeft op het ogenblik dat het de 
vergadering van het bureau bijwoont en 
mede beslist, heeft een medebeslissende 
stem. (Artt. 14, eerste lid, en 34Architecten
wet.) 

15 januari 1998 76 

3. - Tucht - Orde van Architecten -
Provinciale raad- Wettige verdenking
Verzoek tot onttrekking - Verzoek niet 
kennelijk onontvankelijk - Gevolg. 

Zo het met redenen omkleed en door een 
advocaat ondertekend verzoekschrift tot 
onttrekking van een tuchtzaak aan een 
provinciale raad van de Orde van Archi
tecten omwille van wettige verdenking 
kennelijk niet onontvankelijk is, beveelt 
het Hof uiterlijk binnen acht dagen dat 
van het arrest, het verzoekschrift en de 
bijgevoegde stukken mededeling wordt 
gedaan aan de voorzitter van de provin
ciale raad teneinde, na overleg met de 
leden van de provinciale raad, de in art. 
656, 2e lid, 1°, Ger.W. bedoelde verklaring 
onderaan op de uitgifte van het arrest te 
stellen en wordt de zaak voor verschijning 
op een terechtzitting van het Hof uiterlijk 
binnen twee maanden vastgesteld. (Art. 
656 Ger.W.) 

14 mei 1998 557 

4. - Orde van Architecten - Natio
nale raad - Vertegenwoordiging. 

Geen enkele wettelijke bepaling ver
biedt dat een beslissing van de raad van 
beroep de nationale raad van de Orde van 
Architecten als partij vermeldt. (Artt. 26, 
vierde lid, en 37 Architectenwet.) 

3 september 1998 835 

5. - Deontologie - Opvolging - Ver
plichtingen. 

Het niet deontologisch handelen van 
een architect ontslaat de architect die 
hem opvolgt niet van de deontologische 
verplichtingen die op hem rusten bij die 
opvolging. (Artt. 2, 19 en 39 Architecten
wet.) 

3 september 1998 843 

6. - Tucht - Orde van Architecten -
Nationale raad - Cassatieberoep -Hoe
danigheid. 
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De Orde· van Architecten, handelend 
door de nationale raad, heeft de hoedanig
heid om cassatieberoep aan te tekenen 
tegen een door een raad van beroep gewe
zen eindbeslissing. (Art. 33, eerste lid, 
Architectenwet.) 

24 september 1998 915 

7. - Tucht- Orde van Architecten
Nationale raad- Cassatieberoep - Be
voegdheid. 

De Orde van Architecten, handelend 
door de nationale raad, vertegenwoordigd 
door zijn voorzitter, is de krachtens de wet 
bevoegde instantie om cassatieberoep in 
te stellen tegen een beslissing van een 
raad van beroep. (Art. 37 Architectenwet.) 

24 september 1998 915 

8. - Tucht - Wraking - Redenen -
Rechtspleging. 

De redenen tot wraking worden op beper
kende wijze opgesomd in de wet, zodat de 
schending van art. 6.1 E.V.R.M. niet bij 
wege van wraking kan worden aange
voerd. (Art. 24, § 2, Architectenwet, en 
art. 28 Ger.W.) 

24 september 1998 915 

9. - Orde van Architecten - Provin
ciale raad - Tuchtraad - Gewettigde 
verdenking- Onpartijdigheid- Onttrek
king - Verwijzing. 

Kan bij verzoeker gewettigde verden
king doen onstaan die de verwijzing van 
de beoordeling van de hem ten laste gelegde 
overtreding van de plichtenleer naar een 
andere provinciale raad verantwoordt, de 
omstandigheid dat hij procedures voert of 
heeft gevoerd tegen de organen van de in 
de tuchtzaak bevoegde provinciale raad. 
(Art. 649, 2°, Ger.W.) 

29 oktober 1998 1006 

AUTEURSRECHT 
1. - Wet 30 juni 1994 - Auteur -

Werk van letterkunde ofkunst-Reproductie
recht - Strekking. 

Het uitsluitend aan de auteur van een 
werk van letterkunde of kunst toeko
mende recht om het op welke wijze of in 
welke vorm ook te reproduceren of te 
laten reproduceren, heeft niet tot strek
king een idee of concept te beschermen, en 
houdt evenmin verband met de bescher
ming van de belangen van een onderne
ming. (Art. 1, § 1, eerste lid, Nieuwe 
Auteurswet.) 

19 maart 1998 345 

2. - Daad van namaking - Wet 14 
juli 1991 - Met de eerlijke handels-

praktijken strijdige daad - Bevoegdheid 
van de stakingsrechter. 

Komt niet voor toewijzing in aanmer
king, de vordering tot staking zoals bedoeld 
in art. 95 wet 14 juli 1991, waaraan uit
sluitend handelingen ten grondslag liggen 
die naar hun aard, op grond van het in de 
auteurswet bepaalde, vallen aan te mer
ken als een daad van namaking op een 
auteursrecht of naburig recht. (Artt. 95 en 
96 wet 14 juli 1991.) 

19 maart 1998 345 

3. - Muziekwerk - Openbare uitvoe
ring - Voorwaarde. 

Het enkele feit dat de maker van een 
muziekwerk toelating verleent tot het repro
duceren van zijn werk op een drager met 
het oog op het commercialiseren ervan, 
houdt niet in dat de auteur aan de verko
per van de muziekdrager het recht ver
leent om in de ruimte die is bestemd voor 
de verkoop, zijn werk openbaar uit te 
voeren, ook al geschiedt die uitvoering 
met het doel de verkoop van de muziek
drager te bevorderen. (Auteurswet 22 maart 
1886, artt. 1 en 16.) 

11 mei 1998 513 

4. - Auteur - Rechtspersoon. 
De oorspronkelijke houder van het au

teursrecht is noodzakelijkerwijs een natuur
lijke persoon. Degene die dat recht over
neemt kan evenwel een rechtspersoon zijn. 
(Art. 6 Nieuwe Auteurswet 1994.) 

12 juni 1998 681 

5. - Wettelijke bescherming - Voor
waarde. 

Een werk geniet de bescherming van de 
Auteurswet en van het Verdrag van Bern 
van 9 september 1886 enkel op voor
waarde dat het de uitdrukking is van de 
intellectuele inspanning van de maker 
ervan, welke voorwaarde onontbeerlijk is 
om aan het werk het vereiste individuele 
karakter te geven waardoor een schep
ping ontstaat. (Artt. 1, 3, 8, 19 en 21 
Auteurswet van 22 maart 1886; art. 2 
Verdrag van Bern voor de Bescherming 
van Werken van Letterkunde en Kunst, 
ondertekend op 9 sept. 1886, herzien te 
Stockholm op 14 juli 1967 en goedgekeurd 
bij de wet van 26 sept. 1974.) 

10 december 1998 1117 

B 
BE LASTING 

Gelijkheid inzake belastingen - Onder
scheid volgens verschillende categorie}in 
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van belastingplichtigen - Vereiste verant
woording - Toezicht op het onderscheid. 

De in art. 10 Gw. (1994) vervatte regel 
van de gelijkheid van de Belgen voor de 
wet, de in art. 11 Gw. (1994) neergelegde 
regel van non-discriminatie in het genot 
van de aan de Belgen erkende rechten en 
vrijheden alsmede de regel van art. 172 
Gw. (1994) inzake de gelijkheid voor de 
belastingen impliceren dat allen die zich 
in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk 
worden behandeld, maar beletten niet dat 
onderscheid tussen verschillende categorieen 
van personen wordt gemaakt, voor zover 
het criterium van onderscheid op objec
tieve en redelijke wijze kan worden ver
antwoord; zodanige verantwoording moet 
worden beoordeeld m.b.t. het doel en de 
gevolgen van de getroffen maatregel of de 
ingevoerde belasting; het gelijkheids
beginsel wordt geschonden, wanneer vast
staat dat de aangewende middelen niet 
redelijkerwijze in verhouding staan tot 
het beoogde doel. Een provinciebelasting 
die geheven wordt op de waterwinning, en 
niet op de toevallige aanvoer van bemalings
water, welke aanvoer een verschillende 
feitelijke toestand is, is in se niet ongelijk; 
die belasting behandelt allen die opzette
lijk natuurlijke rijkdommen ontginnen op 
gelijke wijze. (Artt. 10, 11 en 172 Gw. 
[1994].) 

12 januari 1998 55 

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE 
WAARDE 
1. - Aftrek van de belasting - ver

koop of verhuur van automobielen - Be
roepswerkzaamheid - Begrip. 

De belastingplichtige die voertuigen ver
huurt in een gesloten kringloop zonder 
werkelijk zelfstandig op te treden, oefent 
geen echte beroepswerkzaamheid uit, be
staande in de verhuur van automobielen, 
waarop de beperking van de aftrek van de 
belasting, bepaald in art. 45, § 2, tweede 
lid, a, B.T.W.-wetboek, niet van toepassing 
is. (Art. 45, § 2, tweede lid, a, B.T.W.
wetboek, zoals het van toepassing was 
v66r de wet van 28 dec. 1992.) 

9 januari 1998 50 

2. - Strafbepalingen Administra-
tieve geldboete- Rechtmatigheid- Toet
sing door de rechter - Redenen van bil
lijkheid. 

De door art. 84 W.B.T.W. aan de minis
ter van Fin ancien toegekende bevoegd
heid om te beslissen over verzoeken om 
kwijtschelding van met toepassing van 
art. 70 van hetzelfde wetboek opgelegde 

geldboeten, ontneemt aan de rechter niet 
de bevoegdheid om de rechtmatigheid van 
de boete te toetsen, maar sluit uit dat hij 
zijn beslissing op redenen van billijkheid 
laat berusten. (Artt. 70 en 84 W.B.T.W.) 

22 januari 1998 103 

3. - Valsheid in geschrifte en gebruik 
van valse stukken - Bestanddelen. 

Voor het bestaan van het misdrijf van 
valsheid in geschrifte en gebruik inzake 
BTW is onder meer de vermelding vereist 
van de overtreding van het W.B.T.W. of 
van de uitvoeringsbesluiten hiervan die 
de beklaagde met het vereiste opzet zou 
hebben willen overtreden. (Artt. 73 en 
73bis W.B.T.W.) 

3 februari 1998 151 

4. - Bewijs- Bewijsmiddelen- Over
treding - Ambtenaren van het Ministerie 
van Financien- Processen-verbaal- Wet
telijke bewijswaarde - Grenzen. 

De bijzondere wettelijke bewijswaarde 
die art. 59,§ 1, W.B.T.W. aan deprocessen
verbaal van de ambtenaren van het Minis
terie van Financien toekent, geldt voor de 
persoonlijke materiele vaststellingen van 
die ambtenaren, maar niet voor de juridi
sche gevolgtrekkingen die daaruit kunnen 
worden afgeleid. (Art. 59, § 1, W.B.T.W.) 

17 april 1998 427 

5. - Veruolgingenengedingen-Dwang
bevel uitgeuaardigd door de administratie 
- Geldigheid - Voorwaarden. 

De geldigheid van een door de admini
stratie uitgevaardigd dwangbevel komt 
niet in het gedrang door het enkele feit 
dat een proces-verbaal dat aangehecht is 
aan dit dwangbevel, niet zelf alle feitelijke 
gegevens bevat die het verschuldigd zijn 
van de belasting aantonen maar hiervoor 
verwijst naar een eerder proces-verbaal 
waaruit die gegevens blijken en dat niet 
mee werd betekend. (Art. 85, § 1, eerste 
lid, W.B.T.W.) 

17 september 1998 893 

6. - Ouertredingen en verschuldigd zijn 
der belasting - Bewijs - Fiscale ambte
naren - Proces-verbaal - Wettelijkheid. 

De processen-verbaal die de bevoegde 
fiscale ambtenaren opstellen met het oog 
op het bewijs van BTW-overtredingen, als
mede van de feiten die het verschuldigd 
zijn van de belasting of van een admini
stratieve geldboete aantonen of ertoe bij
dragen die aan te tonen, zijn niet door 
nietigheid aangetast om de enkele reden 
dat bij de betekening ervan aan de belas
tingplichtige geen afschriften zijn gevoegd 
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van stukken waarnaar in de processen
verbaal wordt verwezen. (Art. 59, § 1, 
W.B.T.W.) 

17 september 1998 893 

BENELUX 

PREJUDICIELE GESCHILLEN 

VERDRAGSBEPALINGEN 

PREJUDICIELE GESCHILLEN 
1. - Prejudiciele geschillen - Artikel 

6 Verdrag Benelux-Gerechtshof- Voor Bel
gie, Luxemburg en Nederland gemeenschap
pelijke rechtsregel - Vraag om uitlegging 
- Artikel 1 Verdrag Benelux-Gerechtshof 
- Vraag gerezen in een bij het Hof van 
Cassatie aanhangige zaak - Verplichting 
van het Hof van Cassatie. 

Wanneer in een voor het Hof van Cas
sa tie aanhangige zaak een vraag rijst om 
uitlegging van een voor Belgie, Luxem
burg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel die als dusdanig is aangewe
zen krachtens art. 1 Verdrag Benelux
Gerechtshof, zoals een vraag omtrent art. 
13, A, eerste lid, r, Benelux-Merkenwet, 
moet het Hofin de regel de vraag voorleg
gen aan het Benelux-Gerechtshof. (Art. 6 
Verdrag Benelux-Gerechtshof.) 

29 oktober 1998 1000 

VERDRAGSBEPALINGEN 
2. - Verdragsbepalingen - Benelux

verdrag aangaande uitlevering en rechts
hulp in strafzaken - Rogatoire commissie 
- Uitvoering in Belgie- Inbeslagneming 
- Overdracht van in beslag genomen voor-
werpen - Goedkeuring door de raadka
mer - Draagwijdte. 

Wanneer, ingevolge een rogatoire com
missie uitgaande van een Nederlandse 
rechterlijke autoriteit in Belgie een voor
werp is in beslag genomen, is de over
dracht ervan onderworpen aan de goed
keuring van de raadkamer van de plaats 
waar de huiszoeking en de inbeslagne
ming hebben plaatsgevonden; de raadka
mer die onder meer moet oordelen over 
bezwaren van derden die houder waren 
van het voorwerp of van andere rechtheb
benden, is niet verplicht ten gronde en 
definitief uitspraak te doen over de vraag 
of de derde al dan niet te goeder trouw is. 
(Artt. 24.2 en 20.2 Beneluxverdrag aan
gaande de uitlevering en de rechtshulp in 
strafzaken.) 

17 augustus 1998 804 

3. - Verdragsbepalingen - Benelux
Gerechtshof- Arrest-uitlegging- Dwang
som - Rechtsvordering tot nakoming 
arbeidsovereenkomsten - Draagwijdte. 

Als rechtsvordering tot nakoming van 
een arbeidsovereenkomst, in de zin van 
artikel 3 van de Benelux-Overeenkomst 
houdende eenvormige wet betreffende de 
dwangsom, wordt niet aangemerkt een 
vordering die na de beeindiging van een 
arbeidsovereenkomst wordt ingesteld, niet 
ter nakoming van de arbeidsovereen
komst als zodanig, doch van verplichtin
gen die weliswaar zonder de arbeidsover
eenkomst niet zouden zijn ontstaan maar 
geen betrekking hebben op verplichtingen 
die kenmerkend zijn voor een arbeidsover
eenkomst. (Art. 3 Benelux-Overeenkomst 
houdende eenvormige wet betreffende de 
dwangsom.) 

30 november 1998 1080 

4. - Verdragsbepalingen Benelux-
Verdrag aangaande de uitlevering en de 
rechtshulp in strafzaken - Onderzoeks
verrichtingen en vaststelling van misdrij
ven - Grondgebied van de aangezochte 
Staat - Sturen van agenten door de ver
zoekende Staat - Bijstand bij de verrich
tingen - Inbeslagneming van voorwerpen 
- Gebruik van de verkregen inlichtingen. 

Art. 26 van het Benelux-Verdrag aan
gaande de uitlevering en de rechtshulp in 
strafzaken biedt de verzoekende Staat de 
mogelijkheid om, met het akkoord van de 
bevoegde ambtenaar van het openbaar 
ministerie, agenten te sturen om de onder
zoeksverrichtingen en de vaststelling van 
de misdrijven bij te wonen op het grond
gebied van de aangezochte Staat; die agen
ten mogen in hun land de aldus verkregen 
inlichtingen gebruiken, zelfs indien ze betrek
king hebben op in beslag genomen voor
werpen waarvoor het Verdrag achteraf 
een rechtspleging tot toezending van stuk
ken vereist. (Art. 26 Benelux-Verdrag aan
gaande de uitlevering en de rechtshulp in 
strafzaken.) 

23 december 1998 1166 

BEROEPSZIEKTE 

1. - Overheidssector-Bijzondere regels 
- Vergoeding- Toekenning- Voorwaar
den. 

De vergoeding voor schade ten gevolge 
van beroepsziekten in de overheidssector 
wordt toegekend op voorwaarde dat, ener
zijds, een als dusdanig ter uitvoering van 
de Beroepsziektenwet erkende beroeps
ziekte wordt vastgesteld, anderzijds de 
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getroffene door die ziekte onder de regle
mentair voorgeschreven voorwaarden bloot
gesteld is geweest aan het beroepsrisico 
van die ziekte. (1\rtt. 3, 1°, en 4 K.B. 5 jan. 
1971.) 

12 januari 1998 61 

2. - Lijstsysteem en open systeem -
Open systeem - Schade - causaliteits
vereiste - Bewijslast. 

In de regeling van de wetgeving op de 
beroepsziekte wordt met betrekking tot 
het rechtstreeks en determinerend causa
liteitsverband tussen het professioneel risico 
en de ziekte niet vereist dat de uitoefening 
van het beroep de uitsluitende oorzaak 
van de ziekte moet zijn; de voorbeschikt
heid wordt niet uitgesloten noch wordt 
aan de gerechtigde de bewijslast opgelegd 
aangaande de hoegrootheid van de invloed 
van de voorbeschiktheid. (Artt. 30bis en 
32 Beroepsziektenwet.) 

2 februari 1998 14 7 

3. - Overheidssector- Bijzondere regels 
- Vergoeding- Toekenning- Voorwaar
den. 

De vergoeding voor schade ten gevolge 
van beroepsziekten in de overheidssector 
wordt toegekend op voorwaarde dat, ener
zijds, een als dusdanig ter uitvoering van 
de Beroepsziektenwet erkende beroeps
ziekte wordt vastgesteld, anderzijds de 
getroffene door die ziekte onder de regle
mentair voorgeschreven voorwaarden bloot
gesteld is geweest aan het beroepsrisico 
van die ziekte. (Artt. 3, 1°, en 4 K.B. 5 jan. 
1971.) 

9 november 1998 1044 

4. - Overheidssector-Bijzondere regels 
- Vergoeding- Toe kenning- Voorwaar
den - Beroepsrisico - Blootstelling -
Bewijs - Bewijslast. 

De reglementering betreffende de ver
goeding voor schade ten gevolge van beroeps
ziekten in de overheidssector voert, behoudens 
tegenbewijs, ten voordele van de persoon 
die getroffen is door een als dusdanig 
erkende beroepsziekte het vermoeden in 
dat hij blootgesteld is geweest aan het 
beroepsrisico; de beslissing dat de getrof
fene lijdt aan een beroepsziekte die aan
leiding geeft tot vergoeding is naar recht 
verantwoord, wanneer het arrest erop wijst 
dat de rechtspersoon naar publiek recht 
die de getroffene tewerkstelde, dat tegen
bewijs niet levert. (Art. 4, tweede lid, K.B. 
5 jan. 1971.) 

9 november 1998 1044 

BESCHERl\flNG VAN DE MAATSCHAPPIJ 

COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ 

Rechtspleging 
Aller lei 

COMMISSIE TOT BESCHERMING 
VAN DE MAATSCAHPPIJ 

RECHTSPLEGING 

1. - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij-Rechtspleging- Beslis
sing - lnvrijheidstelling op proef of defi
nitief van gefnterneerde - Cassatieberoep 
- Ontvankelijkheid. 

De beslissing waarbij de commissie tot 
bescherming van de maatschappij, bij toe
passing van artikel 18 Wet Bescherming 
Maatschappij, de invrijheidstelling op proef 
of definitief van de ge!nterneerde gelast, 
is vatbaar voor cassatieberoep. (Art. 18 
Wet Bescherming Maatschappij.) 

3 maart 1998 262 

2. - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij-Rechtspleging- Beslis
sing - Stelsel van beperkte vrijheid -
Toekenning of weigering- Cassatieberoep 
- Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de ge!nterneerde tegen de beslissing 
van de commissie die, overeenkomstig arti
kel 15, derde lid, Wet Bescherming Maat
schappij, voor de ge!nterneerde een stelsel 
van beperkte vrijheid toelaat of weigert. 
(Art. 15 Wet Bescherming Maatschappij.) 

3 maart 1998 262 

3. - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij-Rechtspleging- Beslis
sing - Aanwijzing van de inrichting -
Toestaan van uitgangspermissies - Cas
satieberoep - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de ge!nterneerde tegen de beslissing 
van de commissie, die de plaats van inter
nering aanwijst ofuitgangspermissies toe
staat. 

3 maart 1998 262 

4. - Comm"issie tot bescherming van 
de maatschappij- Rechtspleging- Voor
zitter van de commissie- Voorlopige beslis
sing- Cassatieberoep - Ontvankelijkheid. 

Niet voor cassatieberoep vatbaar is de 
voorlopige beslissing die de voorzitter van 
de commissie tot bescherming van de maat
schappij krachtens art. 18 Wet Bescher-



·• 
' 

-27-

ming Maatschappij in dringende gevallen 
neemt. (Art. 18 Wet Bescherming Maat
schappij.) 

31 maart 1998 394 

5. - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij - Rechtspleging - ver
zoek tot invrijheidstelling - Afwijzing -
Hoger beroep door advocaat van de gei'n
terneerde - Weigering - Cassatieberoep 
door de gei'nterneerde - Ontvankelijk
heid. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
ingesteld door de gei:nterneerde tegen de 
beslissing van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij waarbij zijn 
verzoek om invrijheidstelling"wordt afge
wezen, nu tegen deze beslissing hoger 
beroep kan worden ingesteld door de advo
caat van de gei'nterneerde : dit geldt ook 
wanneer deze raadsman geweigerd heeft 
dit rechtsmiddel aan de wenden. (Artt. 
407 en 413 Sv. en art. 19bis Wet Bescher
ming Maatschappij.) 

30juni 1998 780 

6. - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij - Rechtspleging - Ver
zoek tot invrijheidstelling - Beslissing -
Uitstel - Hoger beroep - Ontvankelijk
heid. 

De beslissing van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij waarbij de uit
spraak over het verzoek tot invrijheidstelling 
van de gei:nterneerde uitgesteld wordt tot 
de eerstvolgende nuttige zitting, op ver
zoek van het openbaar ministerie wegens 
onvolledig maatschappelijk verslag, staat 
niet gelijk met een beslissing tot afWijzing 
van het verzoek om invrijheidstelling waar
tegen hoger beroep kan ingesteld worden 
bij de Hoge Commissie tot Bescherming 
van de Maatschappij. (Wet Bescherming 
Maatschappij, art. 19bis.) 

6 oktober 1998 948 

ALLERLEI 

7. - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij-Allerlei- Uitvoerings
modaliteiten van de internering- Verzoek 
om de instelling te verlaten - Beslissing 
- Cassatieberoep - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
een ge'interneerde heeft ingesteld tegen de 
beslissing van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij, waarbij geen 
uitspraak wordt gedaan over de indivi
duele vrijheid van de gei:nterneerde, maar 
aileen over de uitvoeringsmodaliteiten van 
de internering, zoals de beslissing op het 
verzoek om de instelling met en zonder 
begeleiding te verlaten, mits naleving van 

bepaalde ontzeggingen. (Artt. 18 en 31 
Wet Bescherming Maatschappij; art. 608 
Ger.W.) 

10juni 1998 667 

8. - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij - Allerlei - Verzoek tot 
invrijheidstelling- Thrwerping- Cassatie
beroep - Rechtsmiddelen - Nieuwe wet 
- Onmiddellijke toepassing - Gevolg. 

De onmiddellijke toepassing van een 
nieuwe wet, waarin de mogelijkheid wordt 
voorzien om ten gunste van de gei'nterneerde 
hoger beroep in te stellen tegen de beslis
singen van de commissie tot bescherming 
van de maatschappij, kan niet tot gevolg 
hebben dat die ge'interneerde onrecht
streeks het recht wordt ontzegd om cassatie
beroep in te stellen, welk recht hij' krachtens 
de oude wet, genoot op het ogenblik dat de 
beslissing in laatste aanleg werd gewezen. 
(Art. 19bis Wet Bescherming Maatschap
pij; art. 3 wet 10 feb. 1998; art. 3 Ger.W.) 

10juni 1998 667 

BE SLAG 
ALGEMEEN 

ALGEMEEN 

Algemeen - Beslagrechter - Be
voegdheid. 

De beslagrechter, geadieerd om kennis 
te nemen van de middelen tot tenuitvoer
legging op de goederen van de schulde
naar, mag geen uitspraak doen over de 
rechten van de partijen waarover reeds is 
beslist in de titel op grond waarvan het 
betwist uitvoerend beslag is gelegd. (Artt. 
1395 en 1498 Ger.W.) 

11 mei 1998 508 

BESTAANSMINIMUM 
1. - Bestaansmiddelen - Berekening 

- Inkomen - Beslag wegens verplichtin
gen tot levensonderhoud. 

Om het recht op het bestaansminimum 
te bepalen, moet rekening worden gehou
den met alle inkomsten, van welke aard 
en oorsprong ook, en dat v66r elk beslag 
dat gelegd is wegens verplichtingen tot 
levensonderhoud. (Art. 5, §§ 1 en 2, 
Bestaansminimumwet; artt. 12 e.v. K.B. 
30 okt. 1974; art. 1412 Ger.W.) 

14 september 1998 883 

BESTENDIGE DEPUTATIE 

Eigenlijke rechtspraak- Rechtspleging 
- Gemeente-, provincie- en plaatselijke 
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belastingen - Gemeentebelastingen- Pro
vinciegriffier- Partijen- Inlichtingen
Openbare terechtzitting -Datum -Ken
nisgeving - Verzuim - Gevolg. 

Nietig is de door een bestendige depu
tatie gewezen beslissing inzake verhaal 
tegen een aanslag in de directe gemeente
belastingen, wanneer uit de rechtspleging
stukken niet blijkt dat de provinciegriffier 
de datum van de terechtzitting waarop de 
zaken zouden berecht worden, ter kennis 
van de partijen of van een onder hen heeft 
gebracht. (Art. 104bis, eerste lid, 3° en 6°, 
en derde lid, Provinciewet; art. 5, derde 
lid, K.B. 17 sept. 1987 betreffende de 
procedure voor de bestendige deputatie in 
de gevallen waarin deze een rechtspre
kende taak vervult.) 

14 september 1998 885 

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN 
ALGEMEEN 

EXPLOOT 

GERECHTSBRIEF 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen - Exploot - Beteke

ning in andere dan in strafzaken - Bete
kening niet aarz, de persoon of de woonplaats 
- Aangetekende brief - Verzending -
Draagwijdte. 

Het verzenden van een aangetekende 
brief, voorzien bij artikel 38, § 1, Gerech
telijk Wetboek, waarbij de datum en het 
uur van de aanbieding, alsmede de moge
lijkheid voor de geadresseerde persoon
lijk, of voor een schriftelijk gevolmachtigde, 
een eensluidend afschrift van het exploot 
af te hal en op het kantoor van de gerechts
deurwaarder, is een loutere voorzorgsmaat
regel die de gevolgen niet heeft van een 
betekening. (Art. 38, § 1, Ger.W.) 

17 december 1998 1155 

EXPLOOT 
2. - Exploot - Strafzaken - Nietig

heid - Art. 867 Ger. W. - Toepasselijk
heid. 

Art. 867 Ger.W., dat voorziet dat het 
verzuim of de onregelmatigheid van de 
vorm van een proceshandeling of van de 
vermelding van een vorm niet tot nietig
heid kan leiden, wanneer uit de geding
stukken blijkt ofwel dat de handeling het 
doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, 
ofwel dat de niet vermelde vorm werkelijk 

in acht is genomen, is niet van toepassing 
op de betekening van een dagvaarding in 
strafzaken. (Art. 867 Ger.W.) 

3 maart 1998 259 

3. - Exploot- Strafzaken- Beklaagde 
niet aanwezig op zijn woonplaats-Afgifte 
van een afschrift van het exploot aan de 
politie. 

Wanneer een exploot niet aan de beklaagde 
in persoon kon worden betekend en deze 
zijn woonplaats heeft verlaten zonder zijn 
nieuwe verblijfplaats te hebben bekendge
maakt, kan het afschrift van het exploot 
afgegeven worden aan de gemeente
beambte of de politieagent die door het 
college van burgemeester en schepenen 
van de gemeente van de woonplaats van 
de beklaagde daartoe opdracht heeft. (Art. 
37 Ger.W.) 

29 september 1998 919 

GERECHTSBRIEF 
4. - Gerechtsbrief- Inkomstenbelas

tingen - Voorziening in cassatie - Ter
mijn-Begin- Bestreden arrest- Kennis
geving - Datum. 

De kennisgeving van het arrest waar
door, inzake inkomstenbelastingen, de ter
mijn om cassatieberoep in te stellen begint 
te lopen, geschiedt op de datum waarop de 
griffie van het hofvan beroep een afschrift 
van het arrest toezendt aan de in dat 
arrest opgegeven woonplaats of zetel van 
de partij waaraan de kennisgeving moet 
geschieden. (Art. 388 W.I.B. [1992]; artt. 2 
en 32, 2°, Ger.W.) 

20 februari 1998 236 

5. - Gerechtsbrief - Gemeentebelas
tingen - Provinciebelastingen - Voorzie
ning in cassatie - Termijn - Begin -
Bestreden arrest- Kennisgeving- Datum. 

De kennisgeving van een arrest van het 
hof van beroep waardoor, inzake directe 
gemeente- of provinciebelastingen, de ter
mijn om cassatieberoep in te stellen begint 
te lopen, geschiedt op de datum waarop de 
griffie van dat hof een afschrift van het 
arrest toezendt aan de in dat arrest opge
geven woonplaats van de partij waaraan 
de kennisgeving moet geschieden. (Art. 7, 
tweede lid, wet 23 dec. 1986; art. 388 
W.I.B. (1992); artt. 2 en 32, 2°, Ger.W.) 

23 februari 1998 239 

6. - Gerechtsbrief- Burgerlijke zaken 
- Hoger beroep - Artikel 753 Ger. W. -
Kennisgeving - Woonplaats van geadres
seerde. 

Voor de geldigheid van art. 753 Ger.W. 
waarbij art. 751, § 1, tweede lid, wordt 
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toegepast, is in hoger beroep vereist dat 
de kennisgeving van plaats, dag en uur 
waarop het vonnis of arrest zal worden 
gevorderd dat geacht wordt op tegen
spraak te zijn gewezen, bij gerechtsbrief 
aan de woonplaats van de geadresseerde 
is afgegeven, zoals deze in de geding
stukken is opgegeven. (Artt. 751, § 2, 
tweede lid, en 753 Ger.W.) 

14 mei 1998 549 

ALLERLEI 
7. - Allerlei - Strafzaken - Verstek

vonnis- Betekening aan de procureur des 
Konings - Wettigheid- Hoger beroep -
Termijn - Vertrekpunt. 

Wanneer de beklaagde in Belgie noch in 
het buitenland een gekende woonplaats, 
verblijfplaats noch gekozen woonplaats heeft, 
dan wordt het vonnis, dat hem bij verstek 
veroordeelt, hem op regelmatige wijze bete
kend, als de betekening gedaan wordt aan 
de procureur des Konings in wiens rechts
gebied de rechter die van de vordering 
kennis moet nemen of heeft genomen, 
zitting houdt; aangezien die betekening 
geldt als een betekening aan de woon
plaats, is het hoger beroep dat meer dan 
vijftien dagen na de dag van die beteke
ning ingesteld wordt, laattijdig en bijge
volg niet ontvankelijk. (Artt. 40, tweede 
lid, Ger.W. en 203, § 1, Sv.) 

27 mei 1998 616 

BETICHTING VAN VALSHEID 

Voor het Hofvan Cassatie- Verklaring 
van de verweerder - Niet-bediening -
Bevel van het Hof- Kosten. 

Wanneer de verweerder in de valsheids
procedure voor het Hof verklaard heeft 
zich niet van het van valsheid betichte 
stuk te willen bedienen, geeft het Hofhem 
daarvan akte, beveelt het dat dit stuk uit 
het geding wordt gehouden en veroordeelt 
het de verweerder in de kosten van de 
tussenvordering (en van de memorie 
van wederantwoord). (Artt. 909 en 910 
Ger.W.) 

10 december 1998 1119 

BEVOEGDHEID EN AANLEG 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Aanleg 
Bevoegdheid 

Volstrekte bevoegdheid (Materiele. Per
soonlijke) 

Sociaal procesrecht (bijzondere regels) 

STRAFZAKEN 
Bevoegdheid 
Geschil inzake bevoegdheid 

BURGERLIJKE ZAKEN 

AANLEG 

1. - Burgerlijke zaken - Aanleg -
Beslissing over een vordering tot tussen
komst - Hoger beroep - Ontvankelijk
heid. 

Wanneer een vordering tot vrijwillige 
tussenkomst betrekking heeft op een hoger 
bedrag dan het bedrag in laatste aanleg, 
is het regelmatig ingestelde hoger beroep 
tegen de beslissing over die vordering 
ontvankelijk, zelfs als de beslissing over 
de hoofdvordering in laatste aanleg is 
gewezen. (Art. 621 Ger.W.) 

13 maart 1998 312 

BEVOEGDHEID 

Volstrekte bevoegdheid (Materiele. Per
soonlijke) 

2. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid 
- Volstrekte bevoegdheid (Materiele. Per
soonlijke) - Vonnis van een vrederechter 
-Hoger beroep - Geschil tussen kooplie
den - Vaststelling. 

Niet naar recht verantwoord is het von
nis van de rechtbank van koophandel waar
bij in hoger beroep uitspraak wordt gedaan 
over een vonnis van een vrederechter, 
wanneer het in hoger beroep gewezen 
vonnis niet duidelijk maakt of het een 
geschil tussen kooplieden betreft. (Art. 
577 Ger.W.) 

7 januari 1998 39 

3. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid 
- Volstrekte bevoegdheid (Materiele. Per
soonlijke) - Dwangsom - Opheffing. 

Wanneer de rechter in hoger beroep een 
veroordeling bevestigt waaraan een dwang
som verbonden is, kan hij zelf de opheffing 
niet bevelen van de in het beroepen von
nis opgelegde dwangsom. (Art. 1385quin
quies Ger.W.) 

15 mei 1998 565 

4. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid 
- Volstrekte bevoegdheid (Materiele. Per
soonlijke) - Rechtsvordering tot afpaling 
- Bevoegdheid van de vrederechter -
Omvang. 

De vrederechter neemt kennis van de 
gesehillen over de titel, die in onderge
schikt verband staan met een rechtsvor
dering tot afpaling. (Artt. 591, 3°, en 593 
Ger.W.) 

19juni1998 727 
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5. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid 
- Volstrekte bevoegdheid (Materiele. Per
soonlijke) - Vrederechter - Incidentele 
geschillen - Geschillen over de titel -
Titel - Begrip. 

De vrederechter neemt kennis van de 
geschillen over de titel, die in onderge
schikt verband staan met de vorderingen 
die op geldige wijze voor hem aanhangig 
zijn; het woord "titel'' moet in zijn ruime 
betekenis van "rechtsbron" worden uitge
legd; de vrederechters waarbij een rechts
vordering tot afpaling aanhangig is gemaakt, 
zijn bevoegd om daarvan kennis te nemen 
als de vraag naar de eigendom van de afte 
palen erven rijst als een tussengeschil van 
de rechtsvordering zelf. (Artt. 591, 3°, en 
593 Ger.W.) 

19 juni 1998 727 

6. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid 
- Volstrekte bevoegdheid (Materiele. Per
soonlijke) -Kart geding - Beslissing dat 
de vordering de grenzen van het voorlopige 
overschrijdt - Hoger beroep - Bevesti
ging van de beroepen beslissing - Gevolg 
- Devolutieve kracht. 

Krachtens art. 1068 Ger.W. maakt het 
hoger beroep het geschil zelf aanhangig 
bij de rechter in hoger beroep; hieruit 
volgt echter niet dat de appelrechter voor 
wie het geschil in kort gedingwordt gebracht 
en die oordeelt dat de eerste rechter in 
kort geding terecht beslist heeft dat de 
vordering de grenzen van het voorlopige 
overschrijdt, uitspraak moet doen over 
aanspraken die niet tot de bevoegdheid 
van de rechter in kort geding behoren. 
(Art. 1068 Ger.W.) 

26 november 1998 1077 

SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE RE
GELS) 

7. - Burgerlijke zaken- Sociaal pro
cesrecht (bijzondere regels) - Minder
validenwet- I ntegratietegemoetkoming
Ministeriele beslissing - Beroep - Ar
beidsrechtbank - Bevoegdheid - Beper
king. 

Het arbeidsgerecht dat kennisneemt van 
het beroep tegen de beslissing van de 
minister ten aanzien van rechten die ont
staan uit de Mindervalidenwet Tegemoet
komingen kan aileen oordelen of de minister 
overeenkomstig de wettelijke voorschrif
ten over het recht op tegemoetkoming 
heeft beslist en kan derhalve niet kennis
nemen van aanspraken die buiten de mi
nisteriele beslissing vallen of die aan het 
bestuur niet zijn voorgelegd. (Art. 8 Gehan-

dicaptenwet Tegemoetkomingen; art. 582, 
1°, Ger.W.) 

20 april 1998 438 

8. - Burgerlijke zaken - Sociaal pro
cesrecht (bijzondere regels) - Materiele 
bevoegdheid-Arbeidsgerechten- Ziekte
en invaliditeitsverzekering - Arbeidson
geschiktheidsverzekering - Stelsel beta
lende derde- 'Jerugvordering-Aquiliaanse 
vordering. 

De op grond van artikel1382 B.W. inge
stelde vordering tot terugbetaling van langs 
het stelsel van de betalende derde ten 
onrechte uitgekeerde prestaties van de 
verzekering voor geneeskundige verzor
ging houdt een betwisting in in verband 
met de rechten en plichten voortvloeiend 
uit de wetgeving en reglementering betref
fende de verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, zodat de arbeidsgerechten 
bevoegd zijn om uitspraak te doen over 
dergelijke vordering. (Artt. 100 Z.I.V.-wet 
(1963) (thans 167 Z.I.V.-wet (1994)); 1382 
B.W.) 

18 mei 1998 569 

9. - Burgerlijke zaken - Sociaal pro
cesrecht (bijzondere regels) - Ziekte- en 
invaliditeitsverzekering - Vordering tot 
indeplaatsstelling van de verzekeringsin
stelling - Graad van primaire arbeidson
geschiktheid of van invaliditeit-Betwisting 
- Gemeenrechtelijke jurisdictie- Arbeids
rechtbank. 

Aileen de arbeidsrechtbank is bevoegd 
om het geschil te beslechten over de beslis
singen van de adviserend geneesheer of 
van de geneeskundige raad voor de inva~ 
liditeit die de graad van de primaire arbeids
ongeschiktheid vastleggen of de invaliditeit 
aannemen, en niet het gerecht dat volgens 
het gemeen recht kennisneemt van de 
vordering tot indeplaatsstelling van de 
verzekeringsinstelling tegen de derde aan
sprakelijke. (Art. 167 Z.I.V.-wet 1994, vroe
ger art. 100 Z.I.V.-wet 1963.) (lmpliciet.) 

12 november 1998 1050 

STRAFZAKEN 

BEVOEGDHEID 

10. - Strafzaken- Bevoegdheid- Von
nisgerecht - Meerdere beklaagden ver
volgd met een akte- Onderscheiden feiten 
- Feiten waarvoor het vonnisgerecht beuoegd 
is en feiten waarvoor het niet bevoegd is -
Onderzoek materiele bevoegdheid- Onder
zoek voor elke beklaagde. 

Wanneer meerdere beklaagden met een 
akte zijn vervolgd wegens onderscheiden 
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feiten en de rechter die onbevoegd is om 
van een dezer feiten kennis te nemen, de 
onderlinge samenhang tussen deze feiten 
niet verwerpt, dient de materiels bevoegd
heid van de rechter om van het geheel van 
de zaak kennis te nemen voor elke beklaagde 
afzonderlijk te worden onderzocht, uitslui
tend met inachtneming van de ten laste 
van deze beklaagde gelegde feiten. (Art. 
179 Sv.) 

6 januari 1998 5 

11. - Strafzaken- Bevoegdheid- von
nisgerecht - Onderscheiden feiten - Fei
ten waarvoor het vonnisgerecht bevoegd is 
en feiten waaruoor het niet bevoegd is -
Aanhangigmaking met een akte - Onbe
voegdheid voor het geheel - Beperking. 

Het vonnisgerecht waarbij met een akte 
onderscheiden feiten aanhangig zijn gemaakt 
waarvan sommige wel en andere niet tot 
zijn bevoegdheid behoren, dient zich voor 
het geheel van de zaak onbevoegd te ver
klaren behoudens wanneer het de onder
tinge samenhang tussen deze feiten verwerpt. 
(Art. 179 Sv.) 

6 januari 1998 5 

12. - Strafzaken- Bevoegdheid- Mis
drijf door rechter gepleegd - Voorrecht 
van rechtsmacht - Procedure - Daden 
van onderzoek - Daden van vervolging. 

Het voorschrift van art. 480 Sv. moet 
worden nageleefd vanaf het ogenblik dat 
het gerechtelijk onderzoek rechtstreeks 
tot voorwerp heeft een feit dat de ver
dachte zou hebben gepleegd in de periode 
waarin hij, wegens het vervullen van een 
ambt bedoeld in art. 479 Sv., "voorrecht 
van rechtsmacht" genoot; de tot dan ver
richte daden van vervolging of onderzoek 
zijn regelmatig en blijven geldig. (Artt. 
4 79 en 480 Sv.) 

6 januari 1998 10 

13. - Strafzaken- Bevoegdheid- Mis
drijf gepleegd in het buitenland- Douane 
-Militair. 

De militaire rechtscolleges zijn bevoegd, 
ingeval een militair of een persoon die 
deel uitmaakt van een gedeelte van het 
leger dat zich op het grondgebied van een 
vreemde Staat bevindt, de wetgeving van 
die Staat heeft overtreden, inz. wanneer 
deze betrekking heeft op de douane of de 
import- of exportreglementering. (Art. 10bis 
VT.Sv.; art. 57bis Mil.Sw.; art. 19, tweede 
lid, Mil.Sv.) 

6 mei 1998 487 

14. - Strafzaken-Bevoegdheid-Ma
teriele bevoegdheid - Verzoek van een 
partij tot wi)ziging van de kwalificatie -

Niet gecorrectionaliseerde misdaad- Gevolg 
t. a. v. de bevoegdheid. 

Het staat aan de rechter in strafzaken 
om aan het feit dat hij moet beoordelen de 
juiste kwalificatie te geven; de omstandig
heid dat een partij verzoekt dit feit als een 
niet gecorrectionaliseerde misdaad te her
omschrijven brengt geen onbevoegdheid 
met zich. (Art. 182 Sv.) 

12 mei 1998 536 

15. - Strafzaken- Bevoegdheid-Bas
decreet 13 juni 1990- Boswetboek. 

Nu voor de misdrijven omschreven in 
het Bosdecreet de regelen van strafvorde
ring gelden die toepasselijk waren op het 
vroegere Boswetboek, neemt de politierecht
bank kennis van de in het Boswetboek 
omschreven misdrijven. (Artt. 95, eerste 
lid, en 143 Bosdecreet van 13 juni 1990; 
143 Boswetboek; 137, 138, 2°, en 179 Sv.) 

26 mei 1998 607 

16. - Strafzaken - Bevoegdheid -
Strafrechter- Incidenteel geschil-Admi
nistratief geschil. 

De strafrechter is in de regel bevoegd 
om te beslissen over een administratief 
geschil dat ten titel van verweer inciden
teel voor hem is opgeworpen, nu dergelijk 
geschil niet behoort tot de bij de wet 
bepaalde uitzonderingen op het in art. 15 
V.T.Sv. vastgestelde beginsel. (Artt. 15 en 
24 VT.Sv.) 

16juni1998 701 

17. - Strafzaken- Bevoegdheid -Akte 
van aanhangigmaking- Misdrijf- Kwa
lificatie - Onderzoek - Gevolg. 

Als een misdrijfzoals het werd omschre
ven in de akte van aanhangigmaking niet 
tot de bevoegdheid van de rechtbank behoort, 
moet deze zich "de plano" en zonder onder
zoek van de overeenstemming tussen feit 
en kwalificatie onbevoegd verklaren. (Artt. 
159 en 191 Sv.) 

8 september 1998 871 

18. - Strafzaken-Bevoegdheid-Po
litierechtbank - Doden, slagen en verwon
dingen ten gevolge van een verkeersonge
val - Verkeersongeval - Begrip. 

Het begrip "verkeersongeval" heeft zowel 
betrekking op een wegverkeersongeval waar
bij voetgangers en dieren of middelen van 
vervoer te land betrokken zijn, die de 
openbare weg gebruiken, als op een onge
val dat zich heeft voorgedaan op terreinen 
die openstaan voor het publiek en niet 
openbare terreinen die evenwel open
staan voor een bepaald aantal personen. 
(Art. 138, 6°bi11, S.V; art. 5, 2°, wet 11 juli 
1994 betreffende de pollitierechtbanken en 
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houdende een aantal bepalingen hou
dende de versnelling en de modernizering 
van de strafrechtspleging.) 

20 oktober 1998 97 4 

19. - Strafzaken-Bevoegdheid-Po
litierechtbank - Slagen of verwondingen 
ten gevolge van een verkeersongeval -
Verkeersongeval - Begrip. 

Het be grip "verkeersongeval" betreft zowel 
een ongeval bij het wegverkeer waarbij 
voetgangers, middelen van vervoer te land, 
dieren of middelen van vervoer per spoor 
die de openbare weg gebruiken, betrokken 
zijn, als dergelijk ongeval dat plaatsgrijpt 
op een terrein toegankelijk voor het publiek 
of op een niet openbaar terrein dat voor 
een zeker aantal personen toegankelijk is. 
(Art. 138, 6°, bis, Sv., zoals vervangen door 
art. 5, 2°, wet 11 juli 1994.) 

3 november 1998 1022 

20. - Strafzaken- Bevoegdheid- Mis
drijf door een rechter in handelszaken 
gepleegd buiten zijn ambt- Voorrecht van 
rechtsmacht - Toepasselijkheid. 

Art. 479 Sv., luidens hetwelk alleen het 
hof van beroep bevoegd is om kennis te 
nemen van misdrijven die door bepaalde 
magistraten en ambtenaren buiten hun 
ambt zijn gepleegd, geeft een limitatieve 
opsomming van degenen die onder de toe
passing vallen van de bij dat artikel inge
voerde bijzondere rechtspleging; die bepaling 
is niet van toepassing op de rechters in 
handelszaken. (Art. 4 79 Sv.) 

15 december 1998 1135 

21. - Strafzaken- Bevoegdheid- Ter
ritoriale bevoegdheid - Belgische recht
banken - Misdrijf- Bestanddeel geloka
liseerd in Belgie. 

De Belgische rechtbanken zijn bevoegd 
om uitspraak te doen over een misdrijf 
waarvan een van de bestanddelen in Bel
gie is gelokaliseerd. (Art. 3 Sw.) 

23 december 1998 1166 

22. - Strafzaken- Bevoegdheid- Sa
menhangende misdrijven - Bevoegdheid 
van de rechter- Tijdstip waarop de sa men
hang moet worden beoordeeld. 

Samenhang waardoor de rechter bevoegd 
is om uitspraak te doen over een misdrijf 
dat samenhangt met een ander misdrijf 
waarvoor hij bevoegd is, moet worden 
beoordeeld op het ogenblik dat de rechter 
wordt geadieerd; die samenhang wordt 
niet verbroken door het feit dat de rechter 
vrijspreekt uit hoofde van het misdrijf 
waarvoor hij bevoegd is; in dat geval blijft 

hij bevoegd om uitspraak te doen over het 
samenhangend misdrijf. (Artt. 226 en 227 
Sv.) 

23 december 1998 1166 

23. - Strafzaken- Bevoegdheid- Sa
menhangende misdrijven- Vrijspraak uit 
hoofde van een misdrijf- Gevolg. 

Samenhang waardoor de rechter bevoegd 
is om uitspraak te doen over een misdrijf 
dat samenhangt met een ander misdrijf 
waarvoor hij bevoegd is, moet worden 
beoordeeld op het ogenblik dat de rechter 
wordt geadieerd; die samenhang wordt 
niet verbroken door het feit dat de rechter 
vrijspreekt uit hoofde van het misdrijf 
waarvoor hij bevoegd is; in dat geval blijft 
hij bevoegd om uitspraak te doen over het 
samenhangend misdrijf. (Artt. 226 en 227 
Sv.) 

23 december 1998 1166 

GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID 

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

Een geschil inzake bevoegdheid in de 
zin van art. 416, tweede lid, Sv., bestaat 
wanneer wordt aangevoerd dat een rech
ter zich de bevoegdheid van een andere 
rechter heeft toegeeigend, zodat daaruit 
een geschil over rechtsmacht kan ont
staan dat alleen door regeling van rechts
gebied kan worden beeindigd. 

4 februari 1998 156 

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

Geen geschil inzake bevoegdheid in de 
zin van art. 416, tweede lid, Sv., is het 
middel waarbij, voor de onderzoeks
gerechten, wordt aangevoerd dat de ver
volgingen niet ontvankelijk zijn, de procedure 
nietig is en er geen telastleggingen zijn. 

4 februari 1998 156 

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

Ontvankelijk is het cassatieberoep tegen 
het niet definitieve arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling, dat uit
spraak doet over een bevoegdheidsgeschil 
in de zin van de artt. 416, tweede lid, en 
539 Sv.; dat is het geval wanneer de kamer 
van inbeschuldigingstelling het hager beroep 
van de verdachte tegen de beschikking 
van de raadkamer, die hem naar de cor
rectionele rechtbank verwijst, ontvanke
lijk verklaart en de exceptie van onbe
voegdheid van de raadkamer, die door de 
verdachte voor de eerste maal voor de 
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kamer van inbeschuldigingstelling was opge
worpen, verwerpt. (Artt. 416, tweede lid, 
en 539 Sv.) 

4 maart 1998 269 

27. - Strafzaken- Geschil inzake be
voegdheid- Bosdecreet 13 juni 1990-
Boswetboek - Politierechtbank- Correc
tionele rechtbank. 

Nu voor de misdrijven omschreven in 
het Bosdecreet de regelen van strafVorde
ring gelden die toepasselijk waren op het 
vroegere Boswetboek, neemt de politierecht
bank kennis van de in het Boswetboek 
omschreven misdrijven. (Art&. 95, eerste 
lid, en 143 Bosdecreet van 13 juni 1990; 
143 Boswetboek; 137, 138, 2°, en 179 Sv.) 

26 mei 1998 607 

28. - Strafzaken - Geschil inzake be
voegdheid - Beschikking van de raadka
mer - Onttrekking van de zaak aan de 
onderzoeksrechter - Verwijzing van het 
dossier naar de procureur des Konings -
Verzet tegen die beschikking - Niet ont
vankelijk verklaard verzet- Hoger beroep 
tegen die beschikking - Arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling- Niet 
ontvankelijk verklaard hager beroep -
Arrest inzake bevoegdheid- Geschil inzake 
bevoegdheid - Begrip. 

Geen arrest inzake bevoegdheid is het 
arrest van de kamer van inbeschuldiging
stelling dat het hoger beroep niet ontvan
kelijk verklaart dat de verdachte heeft 
ingesteld tegen de beschikking van de 
raadkamer, waarbij zijn verzet tegen de 
beschikking van de raadkamer, die, na de 
onttrekking van de zaak aan de onder
zoeksrechter, het dossier naar de procu
reur des Konings verwijst om te handelen 
als naar recht, niet ontvankelijk is ver
klaard. (Art. 416 Sv.) 

17juni1998 717 

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

Een geschil inzake bevoegdheid bestaat 
wanneer wordt aangevoerd dat een rech
ter zich de bevoegdheid van een andere 
rechter heeft toegeeigend, zodat daaruit 
een geschil over rechtsmacht kan ont
staan dat aileen door de regeling van 
rechtsgebied kan worden beeindigd. (Art. 
416, tweede lid [oud], Sv.) 

13 oktober 1998 965 

30. - Strafzaken - Geschil inzake be
voegdheid - Beslissing over de toepasse
lijkheid van een arbitrage-clausule -
Aard. 

L:: _____ .::___ __ -_ 

Wanneer partijen overeenkomen dat elk 
geschil dat reeds is ontstaan of nog kan 
ontstaan uit een bepaalde rechtsbetrek
king en waarover een dading mag worden 
aangegaan, aan arbitrage wordt onderwor
pen, volgt hieruit weliswaar dat, naar de 
woorden van de wet zelf en in de door haar 
bepaalde voorwaarden, de rechter zich, op 
verzoek van een partij, "onbevoegd" moet 
verklaren om kennis te nemen van het 
aan arbitrage onderworpen geschil, doch 
zijn beslissing dienaangaande betreft de 
toepasselijkheid van een arbitrage
clausule begrepen in de overeenkomst en 
niet een bevoegdheidsaanwijzing die een 
geschil van rechtsmacht kan doen ont
staan waaraan enkel door een regeling 
van rechtsgebied een einde kan worden 
gesteld. (Artt. 1676.1 en 1679.1 Ger.W. en 
525 e.v. Sv.) 

13 oktober 1998 965 

31. - Strafzaken- Geschil inzake be
voegdheid - Beslissing over de toepasse
lijkheid van een arbitrage-clausule- Cas· 
satieberoep - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, 
ingesteld voor de eindbeslissing, tegen een 
beslissing nopens de toepasselijkheid van 
een arbitragebeding, omdat ze geen geschil 
inzake bevoegdheid beslecht. (Artt. 1676.1 
en 1679.1 Ger.W.; art. 416 [oud] Sv.) 

13 oktober 1998 965 
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BURGERLIJKE ZAKEN 

BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID 

1. - Burgerlijke zaken - Bewijslast. 
Beoordelingsvrijheid - Bezit- Gebrek
Bewijslast. 

Degene die beweert dat een bezit gebrek
kig is, dient zulks te bewijzen. (Artt. 1315, 
2220 en 2262 B.W.) 

16 februari 1998 214 

2. - Burgerlijke zaken - Bewijslast. 
Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Ver
zekering- W.A.M. -verzekering- Uitslui
tingsbeding - Uitsluiting van de echtge
noot van de bestuurder. 

De verzekeraar die betoogt dat, krach
tens een beding van de uit de W.A.M.-wet 
voortvloeiende modelovereenkomst, de echt
genoot van de bestuurder van het in de 
polis aangewezen voertuig geen recht had 
op de uitkering van de verzekering, beroept 
zich aldus op een beding dat ertoe strekt 
zijn verbintenis te beperken, zodat hij het 
bewijs ervan moet leveren. (Art. 1315 B.W.; 
art. 870 Ger.W.; art. 27.3° Verzekerings
wet.) 

27 februari 1998 248 

3. - Burgerlijke zaken - Bewijslast. 
Beoordelingsvrijheid - Landverzekering 
- Verzekerde - Recht op betaling. 

De verzekerde die zich t.a.v. zijn verze
keraar beroept op het recht op een beta
ling, moet het bewijs leveren zowel van de 
schade als van de gebeurtenis die aan de 
basis ervan lag, en moet bewijzen dat het 
ingetreden risico in het contract was over
eengekomen en daarin niet uitgesloten 
was. (Art. 1315 B.W.; art. 870 Ger.W.) 

13 maart 1998 310 

4. - Burgerlijke zaken - Bewijslast. 
Beoordelingsvrijheid- Bewijslast- Aan
sprakelijkheid buiten overeenkomst- Oor
zaak - Oorzakelijk verband. 

De gelaedeerde die schadevergoeding 
vordert, moet bewijzen dat er tussen de 
fout en de schade, zoals ze zich heeft 
voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat. 
(Artt. 1315, 1382 en 1383 B.W.) 

19 juni 1998 721 

5. - Burgerlijke zaken - Bewijslast. 
Beoordelingsvrijheid- Bewijslast- Werk
loosheid - Werkloze - Werknemer met 
gezinslast - Samenwonende - Bedrag 
van de werkloosheidsuitkering. 

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
kan de toeslag bij het dagelijks basis
bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, 
voorgeschreven bij artikel 160, § 2, eerste 
lid, 3°, a, Werkloosheidsbesluit 1963, aan 

de werkloze slechts toekennen, als de werk
loze bewijst dat hij uitsluitend met een of 
meerdere kinderen samenwoont, die aan 
de voorgeschreven reglementsbepalingen 
voldoen. (Art. 160, §§ 1 en 2, eerste lid, 3°, 
a, Werkloosheidsbesluit.) 

14 september 1998 886 

6. - Burgerlijke zaken - Bewijslast. 
Beoordelingsvrijheid- Bewijslast- Werk
loosheid -Recht op uitkering - Beschik
baarheid voor de arbeidsmarkt- Volledig 
werkloze - Werkzoekende - Inschrijving 
- Adresverandering - Melding - Geen 
bewijs - Gewestelijke dienst voor arbeids
bemiddeling - Ambtshalve schrapping. 

De volledig werkloze kan niet langer 
uitkeringen genieten vanaf de dag waarop 
zijn inschrijving als werkzoekende ambts
halve werd geschrapt door de bevoegde 
gewestelijke dienst voor arbeidsbemidde
ling, ten gevolge van het feit dat hij die 
dienst niet op de hoogte heeft gesteld van 
zijn adresverandering; de werkloze moet 
bewijzen dat hij de bevoegde dienst voor 
arbeidsbemiddeling van zijn adres
verandering op de hoogte heeft gesteld. 
(Art. 58, § 1, eerste lid en derde lid, 3°, 
Werkloosheidsbesluit 1991.) 

14 september 1998 889 

7. - Burgerlijke zaken - Bewijslast. 
Beoordelingsvrijheid- Bewijslast- Werk
loosheid - Werkloze - Alleenwonende 
werknemer - Bedrag van de werkloos
heidsuitkering. 

De werkloze die beweert een alleenwo
nende werknemer te zijn, moet daarvan 
het bewijs leveren. (Art. 110, §§ 2 en 4, 
Werkloosheidsbesluit 1991.) 

14 september 1998 891 

8. - Burgerlijke zaken - Bewijslast. 
Beoordelingsvrijheid-Bewijslast-Beroeps
ziekte - Overheidssector - Bijzondere 
regels- Vergoeding- Toekenning- Voor
waarden - Beroepsrisico - Blootstelling. 

De reglementering betreffende de ver
goeding voor schade ten gevolge van beroeps
ziekten in de overheidssectorvoert, behoudens 
tegenbewijs, ten voordele van de persoon 
die getroffen is door een als dusdanig 
erkende beroepsziekte het vermoeden in 
dat hij blootgesteld is geweest aan het 
beroepsrisico; de beslissing dat de getrof
fene lijdt aan een beroepsziekte die aan
leiding geeft tot vergoeding is naar recht 
verantwoord, wanneer het arrest erop wijst 
dat de rechtspersoon naar publiek recht 
die de getroffene tewerkstelde, dat tegen
bewijs niet levert. (Art. 4, tweede lid, K.B. 
5 jan. 1971.) 

9 november 1998 1044 
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GESCHRIFTEN 

Bewijskracht 

9. - Burgerlijke zaken - Geschriften 
- Bewijskracht - Uitlegging gegrond op 
de bedoeling van de partijen. 

Voor de uitlegging van een akte kan de 
rechter aan de gemeenschappelijke bedoe
ling van de partijen de voorkeur geven 
hoven de letterlijke betekenis van de bewoor
dingen van de akte. (Artt. 1319, 1320, 
1322 B.W.) 

7 januari 1998 36 

10. - Burgerlijke zaken- Geschriften 
- Bewijskracht - Begrip - Uitlegging. 

De uitlegging van een overeenkomst die 
in strijd geacht wordt met de door de eiser 
voorgestelde uitlegging maakt geen mis
kenning van de bewijskracht van die akte 
uit. (Artt. 1156, 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

7 mei 1998 494 

11. - Burgerlijke zaken- Geschriften 
- Bewijskracht - Miskenning - Begrip. 

Voert geen miskenning van de bewijs
kracht van akten aan, maar een schen
ding van de motiveringsplicht, het middel 
dat de rechter verwijt zijn beslissing te 
hebben genomen zonder rekening te hou
den met het in dat middel vermelde beding 
van een huurovereenkomst. (Artt. 1319, 
1320 en 1322 B.W.) 

14 mei 1998 551 

12. - Burgerlijke zaken - Geschriften 
- Bewijskracht - Begrip. 

Het arrest miskent de bewijskracht van 
een akte niet wanneer het aan het in die 
akte opgenomen litigieuze beding een andere 
uitlegging geeft dan die welke eiser voor
stelt, zonder dat het daarbij evenwel beweert 
dat de overeenkomst iets inhoudt dat zij 
niet inhoudt, of dat zij iets niet inhoudt 
dater wel in voorkomt. (Artt. 1319, 1320 
en 1322 B.W.) 

5 juni 1998 648 

Aller lei 

13. - Burgerlijke zaken - Geschriften 
- Allerlei - Pacht - Gebouw opgericht 
door de pachter - Ibestemming van de 
verpachter. 

Opdat de pachter bij het beeindigen van 
de pacht recht zou hebben op vergoeding 
voor de gebouwen die hij heeft opgericht 
en voor de werken die hij heeft uitgevoerd, 
is het voorleggen van een schriftelijke 
toe stemming van de verpachter een essen
tiele vereiste. (Art. 26, lid 1, Pachtwet.) 

11 mei 1998 507 

VERMOEDENS 

14. - Burgerlijke zaken - ~rmoe
dens - Gewaarborgde gezinsbijslag -
Ten laste nemen van kind - Bijdrage in 
onderhoud- Omvang- Wettelijk vermoe
den - Bewijs van tegendeel - Beoorde
ling van het recht - Eigen inkomen kind 
- Inkomen - Aard - Gevolg. 

Het wettelijk vermoeden dat een op 
gewaarborgde kinderbijslag aanspraak ma
kende ouder geacht wordt voor meer dan 
de helft bij te dragen in het onderhoud 
van het rechtgevend kind, indien uit de 
inschrijving in het bevolkingsregister blijkt 
dat het kind deel uitmaakt van het gezin, 
geldt tot het bewijs van het tegendeel dat 
geleverd wordt aan de hand van een ver
gelijking tussen de kosten van het onder
houd van het kind en de bijdrage van de 
betrokkene in die kosten, mede gelet op de 
eigen inkomsten van het kind; de aard 
van die inkomsten maakt daarbij geen 
verschil. (Art. 1, eerste lid, Kinderbijslag
wet Werknemers; art. 2, eerste lid, K.B. 
25 oktober 1971.) 

5 januari 1998 1 

15. - Burgerlijke zaken - Vermoe
dens - Feitelijke vermoedens - Ibetsing 
van het Hof 

In de gevallen waarin het bewijs door 
vermoedens wettelijk is toegelaten, beoor
deelt de rechter de bewijswaarde van de 
vermoedens waarop hij zijn beslissing grondt 
in feite; het Hof gaat enkel na of de 
rechter het begrip "feitelijk vermoeden" 
niet heeft miskend en meer bepaald of hij 
uit de door hem vastgestelde feiten geen 
gevolg trekt dat daarmee geen enkel ver
band houdt. (Artt. 1349 en 1353 B.W.; art. 
169, eerste en tweede lid, Werkloosheids
besluit 1991.) 

16 februari 1998 221 

16. - Burgerlijke zaken - Vermoe
dens - Feitelijke vermoedens - Ibetsing 
van het Hof 

Het Hof van Cassatie gaat na of de 
rechter die zijn beslissing op een feitelijk 
vermoeden heeft gegrond dat rechtsbegrip 
niet heeft miskend en of hij met name uit 
een bekend feit geen gevolgen heeft afge
leid die met dat feit geen enkel verband 
houden of op grond daarvan onmogelijk te 
verantwoorden zijn. (Artt. 1349 en 1353 
B.W.) 

19juni 1998 727 

17. - Burgerlijke zaken - ~rmoe
dens - Feitelijke vermoedens - Rechts
vordering tot afpaling- Incidenteel geschil 
tijdens de rechtsvordering - Geschil over 
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de titel - Geschil inzake de eigendom -
Schijn van eigendom - Theorie van de 
schijn - Wettelijkheid. 

De vrederechter waarbij een rechtsvor
dering tot afpaling aanhangig is en die 
moet oordelen over een tussengeschil tij
dens die rechtsvordering inzake de eigen
dom van de af te palen erven, kan de 
"theorie van de schijn" hanteren en bijge
volg zijn beslissing over de afpaling steu
nen op de schijn van eigendom die door 
een van de partijen is gewekt. (Artt. 1349 
en 1353 B.W.; artt. 591, 3°, en 593 Ger.W.) 

19 juni 1998 727 

18. - Burgerlijke zaken - Vermoe
dens - Wettelijk vermoeden - Beroeps
ziekte - Overheidssector - Bijzondere 
regels- Vergoeding- Toe kenning- Voor
waarden - Beroepsrisico - Blootstelling 
- Vermoeden - Tegenbewijs. 

De reglementering betreffende de ver
goeding voor schade ten gevolge van beroeps
ziekten in de overheidssector voert, behoudens 
tegenbewijs, ten voordele van de persoon 
die getroffen is door een als dusdanig 
erkende beroepsziekte het vermoeden in 
dat hij blootgesteld is geweest aan het 
beroepsrisico; de beslissing dat de getrof
fene lijdt aan een beroepsziekte die aan
leiding geeft tot vergoeding is naar recht 
verantwoord, wanneer het arrest erop wijst 
dat de rechtspersoon naar publiek recht 
die de getroffene tewerkstelde, dat tegen
bewijs niet levert. (Art. 4, tweede lid, K.B. 
5 jan. 1971.) 

9 november 1998 1044 

19. - Burgerlijke zaken - \iermoe
dens - Feitelijke vermoedens - Afstam
ming - Genetisch onderzoek - Weigering 
- Gevolg. 

De rechter mag de weigering van de 
persoon om zich te onderwerpen aan een 
bevolen bloedonderzoek of enig ander onder
zoek volgens beproefde wetenschappelijke 
methodes beoordelen en mag uit de wei
gering zonder rechtmatige reden een fei
telijk vermoeden afleiden. (Artt. 331octies 
B.W.; art. 870 Ger.W.; art. 1343 B.W.) 

17 december 1998 1141 

20. - Burgerlijke zaken - Vermoe
dens - Feitelijke vermoedens - Afstam
ming - Genetisch onderzoek - Weigering 
- Gevolg. 

De rechter mag de weigering van de 
persoon om zich te onderwerpen aan een 
bevolen bloedonderzoek of enig ander onder
zoek volgens beproefde wetenschappelijke 
methodes beoordelen en mag uit de wei-

gering zonder rechtmatige reden een fei
telijk vermoeden afleiden. (Artt. 331octies 
B.W.; art. 870 Ger.W.; art. 1343 B.W.) 

17 december 1998 1144 

BEKENTENIS 

21. - Burgerlijke zaken - Bekentenis 
- Gerechtelijke bekentenis - Begrip. 

De omstandigheid dat een partij in een 
gerechtelijk debat het door een andere 
partij aangevoerde feit niet betwist, vormt 
geen bekentenis. (Artt. 1354 en 1356 B.W.) 

27 februari 1998 248 

22. - Burgerlijke zaken - Bekentenis 
- Gerechtelijke bekentenis - Door een 
partij aangevoerd feit - Stilzwijgen van 
de tegenpartij - Draagwijdte. 

Behoudens bijzondere wettelijke bepa
ling, kan in burgerlijke zaken het stilzwij
gen van een partij over een door de tegenpartij 
in rechte aangevoerd feit alleen een beken
tenis zijn, als het gepaard gaat met omstan
digheden die het een dergelijk karakter 
verlenen. (Artt. 1354 en 1356 B.W.) 

27 februari 1998 248 

BEWIJSVOERING 

23. - Burgerlijke zaken - Bewijsvoe
ring - Tijdstip - Blijvende arbeidsonge
schiktheid-Arbeidsovereenkomst- Einde 
- Overmacht. 

Niet wettig verantwoord is het arrest 
dat beslist dat de werkgever zich aileen 
tijdens de periode die loopt van het begin 
van de schorsing van de arbeidsovereen
komst wegens arbeidsongeschiktheid tot 
de datum van stopzetting van de werk
zaamheden van de werkgever kan beroe
pen op de blijvende arbeidsongeschiktheid, 
waardoor het de werknemer definitief onmo
gelijk is de bedongen arbeid te hervatten, 
en kan verantwoorden dat die arbeidson
geschiktheid definitief en onherroepelijk 
is. (Art. 1315 B.W.; art. 870 Ger.W.; art. 
32, 5°, Arbeidsovereenkomstenwet.) 

23 maart 1998 361 

24. - Burgerlijke zaken - Bewijsvoe
ring - Eisende partij - Overheid -
Regelmatig verkregen bewijs - Gevolg. 

Nu een partij in een burgerlijk geding 
de bewijzen mag gebruiken die zij regel
matig heeft verkregen, behalve wanneer 
wettelijke bepalingen of algemene rechts
beginselen dit verhinderen, houdt de gelijk
heid van bewijsmogelijkheden voor de 
partijen niet in dat aan de overheid die als 
eisende partij optreedt het recht moet 
ontzegd worden de gegevens aan de rech-
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ter voor te leggen die zij regelmatig heeft 
verkregen in de uitoefeningvan haar gezags
functie. 

11 juni 1998 675 

STRAFZAKEN 

ALGEMEEN 

25. - Strafzaken- Algemeen - Straf
vordering - Onwettigheid of onregelma
tigheid van de bewijzen - Gevolgen. 

De onwettigheid of de onregelmatigheid 
van de tot staving van de strafVordering 
aangebrachte bewijzen leiden niet tot haar 
niet-ontvankelijkheid maar kunnen wel 
de grondslag ervan aantasten; de regels 
m.b.t. de bewijsvoering vereisen dat de 
onwettig of onregelmatig bevonden bewij
zen uit het debat worden geweerd samen 
met de elementen die er het gevolg van 
zijn, maar verhinderen niet dat de rechter 
uitspraak doet op grond van andere bewijs
elementen die, zonder aangetast te zijn 
door een gebrek, aan het vrije debat tus
sen partijen onderworpen zijn. (Artt. 154, 
155, 156, 189 Sv.) 

23 december 1998 1166 

BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID 

26. - Strafzaken - Bewijslast. Beoor
delingsvrijheid- Burgerlijke rechtsvorde
ring- Bewijslast- Vordering gegrond op 
een misdrijf- Burgerlijke partij- Schade 
- Omvang- Hoegrootheid. 

Bij ontstentenis van akkoord tussen haar 
en de beklaagde omtrent de omvang en de 
hoegrootheid van de door haar gevorderde 
schadevergoeding komt het de burgerlijke 
partij toe het initiatief tot bewijs
inzameling te nemen door haar schade op 
tegensprekelijke wijze, zo nodig door een 
hiertoe door de rechtbank aan te stellen 
deskundige, te laten vaststellen. (Artt. 
1315, eerste lid, B.W. en 870 Ger.W.) 

20 januari 1998 95 

27. - Strafzaken-Bewijslast. Beoorde
lingsvrijheid. 

De regels inzake de bewijslast worden 
niet miskend door de rechter die geen 
enkel bewijs aan de beklaagde ten laste 
legt, maar zich ertoe beperkt de bewijs
waarde te beoordelen van de gegevens 
waarover hij beschikt. (Art. 870 Ger.W.) 

11 februari 1998 202 

28. - Strafzaken - Bewijslast. Beoor
delingsvrijheid - Bewijslast - Thrmoe
den van onschuld - Rechtvaardigings
grond. 

Het vermoeden van onschuld impliceert 
dat een beklaagde niet het bewijs moet 
leveren van de werkelijkheid van een door 
hem aangevoerde rechtvaardigingsgrond 
die niet van alle geloo:furaardigheid is ont
bloot. (E.VR.M., art. 6.2°, Sw., art. 7.1.) 

21 april 1998 440 

29. - Strafzaken - Bewijslast. Beoor
delingsvrijheid - Strafrechter - Inner
lijke overtuiging - Voorwaarde. 

De innerlijke overtuiging van de straf
rechter maakt op zich geen bewijs uit; die 
overtuiging kan slechts de resultante zijn 
van feitelijke elementen en bewijzen waarop 
de rechter gesteund heeft om zijn beslis
sing te gronden. 

23 december 1998 1166 

GESCHRIFTEN 

Wettelijke bewijswaarde 

30. - Strafzaken - Geschriften -Be
wijswaarde - Bloedproef - Analyse -
Deskundigenverslag- Toezending- Ken
nisgeving van de uitslagen - Niet
inachtneming van de termijnen - Gevolg 
- Wettelijke bewijswaarde van het des
kundigenverslag. 

De termijnen die de wet bepaalt, ener
zijds, voor de toezending door de deskun
dige van zijn analyseverslagvan een bloed
proef, anderzijds, voor de kennisgeving 
van de uitslagen van de analyse aan de 
betrokkene, zijn niet op straffe van nietig
heid voorgeschreven; de niet-inachtneming 
van die termijnen tast de wettelijke bewijs
waarde van het regelmatig bij het rechts
plegingsdossier gevoegde deskundigenver
slag niet aan, mits het recht van verdedi
ging wordt geeerbiedigd. (Artt. 7 en 9 K.B. 
10 juni 1959.) 

21 januari 1998 99 

31. - Strafzaken-Geschriften-Bewijs
waarde- Overtreding op de verkeerswetten 
- Proces-verbaal van vaststelling - Bij
zondere bewijswaarde - Draagwijdte -
Later verstrekte gegevens. 

De bijzondere bewijswaarde die, zolang 
het tegendeel niet is bewezen, verbonden 
is aan het proces-verbaal dat naar aanlei
ding van een overtreding van de verkeers
wetten werd opgesteld ·door een daartoe 
bevoegde ambtenaar of beambte van de 
overheid, geldt slechts voor de vaststel
ling van de overtreding zelf, doch niet voor 
de later verstrekte gegevens. (Art. 62 
Wegverkeerswet.) 

28 april 1998 4 77 

32. - Strafzaken Geschriften -
Bewijswaarde- Processen-verbaal inzake 
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wegverkeer - Afschrift - Laattijdige toe
zending aan de over:treder- Draagwijdte. 

De omstandigh!eid dat een proces
verbaal opgesteld door overheidsagenten 
die door de Koning worden ingesteld om 
toezicht te houden op de naleving van de 
verkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten, 
ingevolge de laattijdige toezending van 
een afschrift ervan aan de overtreder, 
slechts bewijswaarde als inlichting heeft, 
belet de rechter ten gronde niet met onaan
tastbare appreciatie van de bewijswaarde 
van de hem regel:r11atig ov(o)rgelegde feite
lijke gegevens waarover de beklaagde tegen
spraak heeft kunnen voeren, waaronder 
de vaststellingen van de verbalisant, te 
releveren dat de aan de 

1

beklaagde ten 
laste gelegde verlteersovertreding werd 
vastgesteld met een toestel Multanova 
type 5F en te oordelen dat uit de vaststel
lingen door de verJ:ialisant 'en zijn verkla
ringen ter terechtzitting om trent de controle 
en werking van het gebruikte multanova
toestel moet beslotEm worrl;en dat de door 
het gebruikte meettoestel gedane vaststel
lingen betrouwbaar zijn en.het bewijs van 
de aan de beklaagde teni laste gelegde 
verkeersovertreding oplevhen. (Art. 62 
Wegverkeerswet.) 

5 mei 1998 486 

33. - Strafzaken:- Gesc~riften-Bewijs
waarde - Voorlopi'ge hechtenis - Beteke
ning van het aanfwudingsbevel aan de 
verdachte - Griffier - Vaststelling dat 
het vormvereiste in'achtgenbmen is. 

De door de gri:ffibr van de onderzoeks
rechter gedane v~_ststelli~g dat hij het 
bevel tot aanhouding aanl de verdachte 
heeft betekend en dlJ.t hij hein een afschrift 
ervan, alsmede va~ de anddre, in art. 16, § 
7, Wet Voorlopige Hechtenis) bedoelde stuk
ken heeft overhandigd, is eim authentieke 
akte waartegen alieen in ben valsheids
procedure kan wo~den opgekomen. (Art. 
18 Wet Voorlopige Hechtenis.) 

24 augustus 1998 I 826 

Bewijskracht I i 
34. - Strafzakem,.-- Gesc~riften-Bewijs

kracht - SchendiriJg - Begrip. 
Van een grief al~ zou d~ bewijskracht 

van de akten zijn :niiskend, 'is geen sprake 
in het middel waarbij aan de bestreden 
beslissing niet wordt verweten dat het een 
getuigenverklaring uitlegt op een wijze 
die onverenigbaar is met de bewoordingen 
ervan, maar wel dat het de bewijswaarde 
ervan miskent. (Artt. 1319, 1320 en 1322 
B.W.) 

11 februari 1998 202 

35. - Strafzaken- Geschriften- Bewijs
kracht - Miskenning - Begrip. 

Van een grief als zou de bewijskracht 
van de akten, i.e. van het proces-verbaal, 
zijn miskend, is geen sprake in het middel 
waarbij aan het arrest niet wordt verwe
ten dat het aan de in het proces-verbaal 
vervatte verklaringen een vermelding toe
schrijft die er niet in voorkomt of aan die 
verklaringen een vermelding ontzegt die 
er wel in voorkomt, maar wel dat het aan 
die verklaringen niet de door de eiser 
gewenste betekenis geeft. (Artt. 1319, 1320 
en 1322 B.W.) 

24juni 1998 750 

GETUIGEN 

36. - Strafzaken - Getuigen - Ano
nieme getuige- Inlichtingen verstrekt aan 
politieambtenaar - Bewijswaarde. 

Inlichtingen door een anoniem gebleven 
getuige aan een politieambtenaar ver
strekt, mogen niet als bewijsmiddel van 
doorslaggevend belang worden aange
wend bij de vorming van de innerlijke 
overtuiging van de rechter. 

12 mei 1998 526 

VERMOEDENS 

37.- Strafzaken- Vermoedens-An
dere elementen - Samenloop - Overtui
ging van de strafrechter - Voorwaarde. 

De overtuiging van de strafrechter kan 
gegrond zijn op zekere en precieze vermoe
dens op voorwaarde dat zij versterkt zijn 
door overeenstemmende elementen en niet 
afgeleid zijn uit andere vermoedens; de 
loutere samenloop van gebeurtenissen of 
data maken slechts vermoedens uit wan
neer zij een verband vertonen dat vast
staat. 

23 december 1998 1166 

BEWIJSVOERING 

38. - Strafzaken - Bewijsvoering -
Verslag medisch deskundigenonderzoek
Tegensprekelijk karakter - Gerechtelijk 
Wetboek - Toepasselijkheid. 

De bepalingen van het Ger.W. die ofwel 
verwijzen naar het akkoord van de par
tijen, ofwel bepaalde gevolgen van hun 
initiatief doen afhangen, ofwel het ambt 
van de rechter in de leiding van het straf
proces aantasten, zijn niet van toepassing 
op de rechtsplegingen voor de strafrechter 
wanneer hij uitspraak moet doen over de 
strafvordering. (Art. 2 Ger.W.) 

24 november 1998 1068 
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39. - Strafzaken - Bewijsvoering :_____ 
Benelux-Verdrag aangaande de uitleve
ring en de rechtshulp in strafzaken -
Grondgebied van de aangezochte Staat -
Onderzoeksverrichtingen en vaststelling van 
misdrijven - Sturen van agenten door de 
verzoekende Staat - Bijstand bij de ver
richtingen- Inbeslagneming van voorwer
pen- Gebruik van de verkregen inlichtingen. 

Art. 26 van het Benelux-Verdrag aan
gaande de uitlevering en de rechtshulp in 
strafzaken biedt de verzoekende Staat de 
mogelijkheid om, met het akkoord van de 
bevoegde ambtenaar van het openbaar 
ministerie, agenten te sturen om de onder
zoeksverrichtingen en de vaststelling van 
de misdrijven bij te wonen op het grond
gebied van de aangezochte Staat; die agen
ten mogen in hun land de aldus verkregen 
inlichtingen gebruiken, zelfs indien ze betrek
king hebben op in beslag genomen voor
werpen waarvoor het Verdrag achteraf 
een rechtspleging tot toezending van stuk
ken vereist. (Art. 26 Benelux-Verdrag aan
gaande de uitlevering en de rechtshulp in 
strafzaken.) 

23 december 1998 1166 

40. - Strafzaken - Bewijsvoering -
Omkoping van ambtenaren - Vooraf
gaande overeenkomst - Bewijs. 

In geval van actieve of passieve omko
ping wordt de voorafgaande overeen
komst, die meestal mondeling maar 
ook stilzwijgend kan zijn, door alle midde
len rechtens bewezen en kan ze o.m. wor
den afgeleid uit feiten of gedragingen 
waaruit voorafgaande afspraken en het 
noodzakelijk oorzakelijk verband tussen 
de aanbiedingen, beloften of giften en de 
verbintenis van de met een openbare 
dienst belast persoon blijken en zulks, 
zelfs als de te verrichten handeling niet 
wordt verwezenlijkt. (Artt. 246, 24 7 en 
252 Sw.) 

23 december 1998 1166 

ALLERLEI 

41. - Strafzaken - Allerlei - Gansu
Zaire archieven - Onschendbaarheid -
Overtuigingsstukken. 

De waarborg van onschendbaarheid, die 
aan het geheel van de consulaire archie
ven wordt toegekend, belet niet dat door 
de consulaire overheden vrijwillig over
handigde of uitgereikte documenten voor 
het gerecht worden gebruikt, meer bepaald 
als overtuigingsstuk. (Artt. 1, inz. l.l.k, 
en 33, Verdrag van Wenen inzake consu
lair verkeer van 24 april 1963.) 

25 maart 1998 371 

42. - Strafzakeri - Allerlei - Inter
nationale ambtelijke opdracht - In het 
buitenland verkregen bewijs - Regelma
tigheid - Beoordeling door de Belgische 
rechter - Voorwaarden. 

De Belgische strafrechter moet de regel
matigheid van het in het buitenland ver
kregen bewijs beoordelen door nate gaan, 
enerzijds, of de vreemde wet het gebruikte 
bewijsmiddel toestaat en, bovendien, of 
dat bewijsmiddel niet strijdig is met de 
Belgische openbare orde, die ook wordt 
bepaald door internationale en suprana
tionale rechtsnormen, anderzijds, of het 
in het buitenland verkregen bewijs werd 
bekomen conform het vreemd recht. (Artt. 
154, 155, 156 en 189 Sv.) 

23 december 1998 1166 

BELASTINGZAKEN 

GESCHRIFTEN 

Wettelijke bewijswaarde 

43. - Belastingzaken- Geschriften
Bewijswaarde - Grenzen - Processen
verbaal - Ambtenaren van het Ministerie 
van Financien - Belasting over de toege
voegde waarde - Overtreding. 

De bijzondere wettelijke bewijswaarde 
die art. 59,§ 1, W.B.T.W. aan de processen
verbaal van de ambtenaren van het Minis
terie van Financien toekent, geldt voor 
de persoonlijke materiele vaststellingen 
van die ambtenaren, maar niet voor de 
juridische gevolgtrekkingen die daaruit 
kunnen worden afgeleid. (Art. 59, § 1, 
W.B.T.W.) 

17 april 1998 427 

VERMOEDENS 

44. - Belastingzaken- Vermoedens
Feitelijke vermoedens - Toetsing van het 
Hof 

Hoewel de rechter de feiten die hij als 
feitelijke vermoedens beschouwt op onaan
tastbare wijze vaststelt en de wet aan het 
oordeel en het beleid van de rechter over
laat welke gevolgtrekking hij als feitelijk 
vermoeden daaruit maakt, toetst het Hof 
niettemin of de rechter het rechtsbegrip 
"feitelijke vermoedens" niet heeft mis
kend, met name ofhij uit de aldus gedane 
vaststellingen geen gevolg heeft getrok
ken dat daarmee geen verband houdt dan 
wel op grond daarvan onmogelijk te ver
antwoorden is. (Artt. 1349 en 1353 B.W.; 
art. 246 W.I.B. [1964]; art. 340 W.I.B. 
[1992].) 

17 april 1998 431 
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TUCHTZAKEN 

GETUIGEN 

45. - Tuchtzaken - Getuigen - Voor
onderzoek - Gerechtelijk Wetboek - Toe
passelijkheid. 

De bepalingen van het Gerechtelijk Wet
hoek betreffende het getuigenverhoor dat 
in burgerlijke zaken wordt bevolen, zijn 
niet toepasselijk op het verhoor van getui
gen tijdens het onderzoek in tuchtzaken. 

3 september 1998 837 

BE ZIT 

Gebrek - Bewijslast. 
Degene die beweert dat een bezit gebrek

kig is, dient zulks te bewijzen. (Artt. 1315, 
2220 en 2262 B.W.) 

16 februari 1998 214 

BLOEDPROEF 
1. - Analyse - Deskundigenverslag

Toezending- Kennisgeving van de uitsla
gen - Niet-inachtneming van de termij
nen - Gevolg - Wettelijke bewijswaarde 
van het deskundigenverslag. 

De termijnen die de wet bepaalt, ener
zijds, voor de toezending door de deskun
dige van zijn analyseverslag van een bloed
proef, anderzijds, voor de kennisgeving 
van de uitslagen van de analyse aan de 
betrokkene, zijn niet op straffe van nietig
heid voorgeschreven; de niet-inachtneming 
van die termijnen tast de wettelijke bewijs
waarde van het regelmatig bij het rechts
plegingsdossier gevoegde deskundigen
verslag niet aan, mits het recht van ver
dediging wordt geeerbiedigd. (Artt. 7 en 9 
K.B. 10 juni 1959.) 

21 januari 1998 99 

2. - Tweede analyse - laattijdigheid 
- Ontoereikende benaarstiging - Recht 
van verdediging. 

De beklaagde die een beroep doet op het 
recht om een tweede analyse een van hem 
genomen bloedstaal te laten verrichten, 
kan slechts dan de onmogelijkheid van 
aanwending van het resultaat ervan als 
een miskenning van zijn recht van verde
diging inroepen, nadat hijzelf alle vereiste 
maatregelen heeft genomen om de con
crete aanwendbaarheid ervan te benaar
stigen door onder meer deze analyse tijdig 
aan te vragen en op te volgen. (Art. 44bis 
Sv.; artt. 7 en 9 K.B. van 10 juni 1959.) 

21 april 1998 442 

3. - Verplichting - Voorwaarden. 

Het laten nemen van een bloedmonster 
kan aileen worden opgelegd, als de adem
test een alcoholgehalte van ten minste 
0,22 milligram aangeeft per liter uitge
ademde alveolaire lucht en een ademana
lyse niet kan worden uitgevoerd, ofindien 
noch die ademanalyse noch de ademtest 
uitgevoerd konden worden en de betrok
kene zich blijkbaar bevindt in een toe
stand van alcoholintoxicatie of van dron
kenschap. (Art. 63, § 1, Wegverkeerswet.) 

29 april 1998 4 79 

BORGTOCHT 
1. - Aard - Omvang - Schuld -

Gedeeltelijke betaling- Toerekening. 
Waar de borgtocht een accessoire aard 

heeft en de borg in beginsel en binnen de 
grenzen van de borgtocht verbonden blijft 
tot de schuld volledig is afbetaald, volgt 
hieruit dat als de borgtocht aangegaan is 
voor een gedeelte van de schuld en de 
schuldenaar slechts een gedeelte van zijn 
schuld betaalt, dit deel eerst wordt toege
rekend, behoudens andersluidende over
eenkomst, op het deel van de schuld dat 
niet gedekt is door de borgtocht. (Artt. 
2013 en 2036 B.W.) 

5 februari 1998 173 

2. - Borgstelling door verscheidene per
sonen - Schuld voldaan door een hoofde
lijke borg - Verhaal van die borg op de 
andere borgen - Splitsing van het ver
haal - Bijdrageplicht van de al dan niet 
hoofdelijke borgen- Invloed van het belang 
bij de borgtocht. 

Wanneer verscheidene personen zich borg 
gesteld hebben voor dezelfde schuldenaar 
en voor dezelfde schuld, kan de hoofde
lijke borg, nadat hij in een van de gevallen 
van art. 2032 B.W. de schuld heeft vol
daan en in de rechten is getreden van de 
schuldeiser, zich verhalen op de overige 
borgen, ieder voor zijn aandeel; het onder
ling belang van de al dan niet hoofdelijke 
borgen bij de borgtocht bei:nvloedt hun 
bijdrageplicht niet. (Artt. 2032 en 2033 
B.W.) 

29 oktober 1998 997 

BOSSEN 

Bosdecreet 13 juni 1990- Boswetboek 
- Misdrijven - Regelen van strafvorde
ring. 

Voor de misdrijven omschreven in het 
Bosdecreet gelden de regelen van strafvor
dering die toepasselijk waren op het vroe
gere Boswetboek. (Art. 95, eerste lid, en 
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143 Bosdecreet van 13 juni 1990; 143 
Boswetboek; 137 en 179 Sv.) 

26 mei 1998 607 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
1. - Vordering tot herstel van de door 

een misdrijf veroorzaakte schade - Verja
ring - Termijn bepaald bij artikel 26 
V.TSv. - Discriminatie. 

De vordering tot herstel van schade die 
is veroorzaakt door een fout, ook al maakt 
zij een misdrijf uit, is niet onderworpen 
aan de bij art. 26 V.T.Sv. bepaalde verja
ringstermijn, aangezien die bepaling een 
bij de artt. 10 en 11 Gw. verboden discri
minatie invoert. (Artt. 10 en 11 Gw. 1994; 
art. 2262 B.W.; art. 26 V.T.Sv.) 

9 januari 1998 47 

2. - Door een misdrijf veroorzaakte schade 
- Benadeelde - Schadeloosstelling door 
de verzekeraar - Indeplaatsstelling van 
de verzekeraar- Burgerlijke-partijstelling 
van de verzekeraar- Strafgerecht-Bevoegd
heid. 

De verzekeraar, die in zijn hoedanig
heid van verzekeraar "materiele schade" 
de aan zijn verzekerde verschuldigde ver
goeding heeft betaald, treedt tot beloop 
van die vergoeding in de rechten en de 
rechtsvorderingen van de verzekerde tegen 
de voor de schade aansprakelijke derde, 
zodat de strafrechter die kennisneemt van 
de door de verzekeraar tegen die derde 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering, zich 
niet onbevoegd kan verklaren, op grond 
dat de rechtsvordering niet rechtstreeks 
voortvloeit uit de bewezen verklaarde ten
lasteleggingen. (Art. 4 V.T.Sv.; art. 41, 
eerste lid, wet 25 juni 1992 op de land
verzekeringsovereenkomst.) 

14 januari 1998 71 

3. - Burgerlijke partij die niet woont 
in het gerechtelijk arrondissement waar 
het onderzoek gevoerd wordt - Keuze van 
woonplaats. 

De burgerlijke partij die niet woont in 
het gerechtelijk arrondissement waar het 
onderzoek gedaan wordt, is gehouden aldaar 
woonplaats te kiezen bij een ter griffie van 
de rechtbank verleden akte. (Art. 68, eer
ste lid, Sv.) 

1 april 1998 395 

4. - Burgerlijke partij - Keuze van 
woonplaats - Onderzoek - Beschikking 
tot onttrekking- Ander gerechtelijk arron
dissement - Gevolg. 

Keuze van woonplaats als bepaald in 
art. 68, eerste lid, Sv. moet in de loop van 
de procedure opnieuw worden gedaan, tel-

kens als het in een gerechtelijk arrondis
sement begonnen onderzoek, ten gevolge 
van een beschikking tot onttrekking van 
de zaak aan de rechter, wordt hervat in 
een ander gerechtelijk arrondissement waar 
de burgerlijke partij haar woonplaats niet 
heeft. (Art. 68, eerste lid, Sv.) 

1 april 1998 395 

5. - Burgerlijke partij die niet woont 
in het gerechtelijk arrondissement waar 
het onderzoek gevoerd wordt- Geen keuze 
van woonplaats - Gevolgen. 

Wanneer de burgerlijke partij niet in 
het gerechtelijk arrondissement woont waar 
het onderzoek wordt gedaan en aldaar 
geen woonplaats heeft gekozen bij een ter 
griffie van de rechtbank verleden akte, 
kan zij het verzuim van betekening niet 
opwerpen tegen de akten waarvoor de wet 
die vorm oplegt; daaruit volgt dat zij geen 
recht heeft op die betekening. (Art. 68, 
eerste en tweede lid, Sv.) 

1 april 1998 395 

6. - Burgerlijke partij- Verzet van de 
burgerlijke partij tegen een beschikking 
van buitenvervolgingstelling- Arrest van· 
de kamer van inbeschuldigingstelling tot 
afwijzing van het verzet - Verplichte ver
oordeling van de burgerlijke partij tot scha
devergoeding - Draagwijdte. 

Wanneer de burgerlijke partij bij haar 
verzet tegen een beschikking van buiten
vervolgingstelling in het ongelijk wordt 
gesteld, moet de kamer van inbeschuldi
gingstelling haar veroordelen tot schade
vergoeding; de omstandigheid dat de bur
gerlijke partij bij haar partijstelling geen 
verdachte heeft aangeduid en die ver
dachte slechts naderhand we~d gei:denti
ficeerd, doet niets af aan die verplichting. 
(Art. 136 Sv.) 

24juni 1998 755 

7. - Beschikking van buitenvervolging
stelling- Verzet van de burgerlijke partij 
- Verwerping - Schadevergoeding -
Grondslag. 

De veroordeling van de burgerlijke par
tij die bij haar vm;zet tegen een beschik
king van buitenvE:rvolgingstelling in het 
ongelijk wordt gesteld, moet ambtshalve 
worden uitgesproken, zonder dat het bestaan 
van een schade werd bewezen; die veroor
deling he eft niets uitstaande met de burger
rechtelijke veroordeling op grond van 
aansprakelijkheid. (Art. 136 Sv.) 

24juni1998 755 

8. - Invaliditeit- Beslissing- Betwis
ting - Aansprakelijke - Be lang. 

\' 
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Dat de aansprakelijke voor een ongeval 
of zijn gerechtigde een derde is ten aan
zien van de beslissing tot erkenning van 
de invaliditeit van het slachtoffer en niet 
het vereiste persoonlijk belang heeft om 
ze voor de arbeidsrechtbank aan te vech
ten, ontneemt hem niet het recht om voor 
de strafrechter, die kennis neemt van de 
burger lijke rechtsvordering van het slacht
offer, in het geding waarin ook diens zie
kenfonds betrokken is, het verweer te 
voeren dat dit ziekenfonds ten onrechte 
uitkeringen toekende aan zijn verzekerde, 
dat slachtoffer. (Artt. 17 Ger.W., 100, § 1, 
en 167 Gecoiirdineerde Z.I.V.-wet van 14 
juli 1994 en 188, 189 en 190 K.B. 3 juli 
1996.) 

8 september 1998 859 

9. - Verjaring - Termijn - Duur -
Arbeidsovereenkomst - Arbeid - Over
werk -Loon - Niet-betaling - Misdrijf 
- Schade - Vergoedingsverplichting -
Vordering in rechte. 

Wanneer het niet-betalen van loon voor 
overwerk een misdrijf is, kan de werkne
mer een rechtsvordering instellen, tot her
stel van de schade door dit misdrijf ver
oorzaakt, ook al vormt het niet-betalen 
van dat loon tevens het niet-nakomen van 
een verbintenis die uit de arbeidsovereen
komst voortspruit; die rechtsvordering ver
jaart volgens de bij de V.T.Sv. voorgeschreven 
bepalingen. (Artt. 3, 4, 26 en 28 V.T.Sv.; 
artt. 9, 9bis en 42 Wet Bescherming Loon; 
artt. 29 en 53, 2° en 3°, Arbeidswet.) 

12 oktober 1998 958 

c 
CAS SA TIE 
ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANS

REDEN VAN HET HOF. AARD VAN HET 
CASSATIEGEDING 

BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
Algemeen 
Kamers. Verenigde Kamers. Voltallige zit

ting. Algemene vergadering 
Allerlei 
VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CAS

SATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE 
WET 

ARRESTEN. VORM 
Rechtspleging. Voeging 
VERNIETIGING. OMV ANG 
Burgerlijke zaken 

Strafzaken 
Strafvordering 

Beklaagde en verdachte 
Burgerrechtelijk aansprakelijke 

Burgerlijke rechtsvordering 
Tussenkomende partij 

Belastingzaken 
ALLERLEI 

ALGEMEEN.OPDRACRT 
EN BESTAANSREDEN VAN RET ROF. 

AARD VAN RET CASSATIEGEDING 
1. - Algemeen. Opdracht en bestaans

reden van het Hof Aard van het cassatie
geding - Intrekking van een arrest -
Verschrijving - Voorwaarden. 

Niet ontvankelijk is het verzoek tot in
trekking van een arrest van het Rof van 
Cassatie wegens verschrijving, wanneer 
een dergelijke verschrijving niet blijkt uit 
de stukken van de rechtspleging. (Art. 
1113 Ger.W.) 

11 februari 1998 205 

2. - Algemeen. Opdracht en bestaans
reden van het Hof Aard van het cassatie
geding - Openbaar ministerie bij het Hof 
van Cassatie - Onafhankelijkheid - Hof 
van Cassatie - Injuncties - Bevoegdheid 
van het Hof 

Ret Rofvan Cassatie is niet bevoegd om 
het openbaar ministerie bij het Rof injunc
ties te geven. 

1 april 1998 400 

3. - Algemeen. Opdracht en bestaans
reden van het Hof Aard van het Cassatie
geding - Openbaar ministerie bij het Hof 
van Cassatie - Conclusies - Begrip. 

Geen enkele wettelijke bepaling of alge
meen rechtsbeginsel verplicht het open
baar ministerie bij het Rof van Cassatie 
schriftelijke conclusies op te maken. (Art. 
1107, tweede lid, Ger.W.) 

1 april 1998 400 

4. - Algemeen. Opdracht en bestaans
reden van het Hof Aard van het cassatie
geding - Openbaar ministerie bij het Hof 
van Cassatie - Opdracht - Mondelinge 
conclusies - Eerbiediging van het recht 
van verdediging - Voorwaarde. 

Ret recht van verdediging wordt niet 
miskend door het feit dat het openbaar 
ministerie bij het Rof van Cassatie, wan
neer het geen partij is in de zaak, zijn 
opmerkingen niet schriftelijk voorlegt, nu 
de partijen die vorderen voor het Rof, 
daarop ter zitting kunnen antwoorden v66r 
het sluiten van de debatten. 

1 april 1998 400 
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5. - Algemeen. Opdracht en bestaans
reden van het Hof Aard van het cassatie
geding- Burgerlijke zaken - Intrekking 
van een arrest - Voorwaarden. 

Wanneer een punt van het cassatie
beroep is verworpen en achterafblijkt dat 
de beslissing van het Hof uitsluitend het 
gevolg is van een feitelijke vergissing die 
aan een verwarring door het Hof tussen 
twee conclusies en niet aan eiser te wijten 
is, trekt het Hof zijn arrest in, en doet het 
uitspraak bij wege van nieuwe beschik
king over dit middel. 

22juni 1998 741 

BEVOEGDHEID VAN HET HOF 

ALGEMEEN 

6. - Bevoegdheid van het Hof- Alge
meen - Bevoegdheid in het algemeen -
Burgerlijke zaken - Erfenis - Stilzwij
gende aanvaarding - Toetsing door het 
Hof 

Het Hof van Cassatie vermag na te 
gaan of de feitenrechter, uit de feiten die 
hij vaststelt, wettig de stilzwijgende aan
vaarding van een erfenis heeft kunnen 
afleiden. (Art. 778 B.W.) 

23 januari ,1998 114 

7. - Bevoegdheid van het Hof- Alge
meen - Roekeloze voorziening - Tegen
vordering - Schadevergoeding. 

Het Hof, dat kennisneemt van een tegen
vordering die gegrond is op het roekeloos 
karakter van een cassatieberoep, kan eiser 
veroordelen tot schadevergoeding. (Art. 
563, derde lid, Ger.W.) 

30 januari 1998 143 

8. - Bevoegdheid van het Hof- Alge
meen - Tuchtzaken- Instituut der Ac
countants - Beroepstucht - Commissie 
van beroep - Sanctie- Evenredigheid
Beoordelingsbevoegdheid - Artikel 3 
E. V.R.M. - Toetsing door het Hof 

Het Hof vermag na te gaan of uit de 
vaststellingen en overwegingen van de 
bestreden beslissing niet blijkt dat de com
missie van beroep van het Instituut der 
Accountants een kennelijk onevenredige 
sanctie heeft opgelegd en aldus heeft geoor
deeld met miskenning van artikel3 E.VR.M. 
(Artt. 90 t.e.m. 93 wet 21 februari 1985 tot 
hervorming van het bedrijfsrevisoraat.) 

12 maart 1998 301 

9. - Bevoegdheid van het Hof- Alge
meen - Voorlopige hechtenis - Veroorde
lend arrest - Onmiddellijke aanhouding 
- Voorlopige invrijheidstelling- Verzoek-

schrift gericht tot het Hof van Cassatie -
Ontvankelijkheid. 

Het Hofvan Cassatie is niet bevoegd om 
kennis te nemen van het verzoekschrift 
tot voorlopige invrijheidstelling neerge
legd ter griffie van het Hof van Cassatie, 
door een eiser die aangehouden is, inge
volge een, na veroordeling, door arrest 
van een hofvan beroep uitgesproken bevel 
tot onmiddellijke aanhouding, en die tegen 
de veroordeling zelf en tegen de onmiddel
lijke aanhouding cassatieberoep heeft aan
getekend. (Art. 27, § 3, eerste lid, Wet 
Voorlopige Hechtenis.) 

27 juli 1998 799 

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

10. - Bevoegdheid van het Hof- Ka
mers. Verenigde kamers. Voltallige zitting. 
Algemene vergadering- Kamer- Vervol
gingen ten laste van een minister- Mede
daders van de minister - Medeplichtigen 
van de minister- Regeling van de rechts
pleging. 

Geen enkele wetsbepaling schrijft voor 
dat een };:amer van het Hof van Cassatie 
moet beslissen over de regeling van de 
rechtspleging terzake van personen die 
worden vervolgd als mededaders of mede
plichtigen van een minister die voor dat 
Hof in beschuldiging is gesteld; het Hof is 
niet bevoegd om de rechterlijke organisa
tie te wijzigen, en bijgevolg ook niet om 
een onderzoeksgerecht in te stellen dat 
zou werken met de bevoegdheden en val
gens de regels van een kamer van 
inbeschuldigingstelling. (Artt. 103 en 146 
Gw.; wet 17 dec. 1996 en wet 19 dec. 
1997.) 

4 februari 1998 160 

ALLERLEI 

11. - Bevoegdheid van hetHof-Aller
lei - Strafzaken - Onttrekking van de 
zaak aan de onderzoeksrechter - Verzoek 
van de verdachte - Gewettigde verden
king - Optreden van de onderzoeksrech
ter- Tijd- Omvang- Beoordeling door 
het Hof 

De gepastheid van het optreden, naar 
tijd en omvang, van de onderzoeksrechter, 
die in het licht van de noodzaken voor zijn 
onderzoek onafhankelijk oordeelt aan wie 
hij opdrachten toevertrouwt, staat niet ter 
beoordeling van het Hof, waaraan een 
verzoek om hem de zaak te onttrekken 
wegens gewettigde verdenking is gericht. 
(Art. 542 Sv.) 

6 januari 1998 29 
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12. - Bevoegdheid van het Hof- AZZer
lei - Verwijzing van een rechtbank naar 
een andere - Strafzaken - Gewettigde 
verdenking - Feitenrechter- Uitstel van 
de uitspraak. 

Wanneer het Hof van Cassatie kennis
neemt van een verzoek tot verwijzing van 
de zaak van een rechtbank naar een andere 
op grond van gewettigde verdenking, is 
het niet bevoegd te bevelen dat de feiten
rechter zijn uitspraak zal verdagen, tot 
het zelf uitspraak heeft gedaan over de 
vordering tot verwijzing. (Artt. 542 tot 
552 Sv.) 

1 april 1998 400 

13. - Bevoegdheid van het Hof-Aller
lei - Strafzaken - Aangifte van misda
den - Niet ten laste gelegd aan een gehele 
rechtbank - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is de aangifte, recht
streeks bij het Hof van Cassatie gedaan, 
in een zaak die door een cassatieberoep 
voor het Hof aanhangig is, van misdaden 
niet ten laste gelegd aan een gehele recht
bank van eerste aanleg, maar aan indivi
duele niet nader genoemde leden van deze 
rechtbank. (Artt. 485, 486 en 493 Sv.) 

8 september 1998 873 

14. - Bevoegdheid van het Hof- AZZer
lei - Strafzaken - Aangifte van misda
den - Ten laste gelegd aan een lid van een 
hof van beroep - Incidenteel in een zaak 
die voor het Hof aanhangig is - Begrip -
Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is de aangifte, recht
streeks bij het Hof van Cassatie gedaan, 
in een zaak die door een cassatieberoep 
voor het Hof aanhangig is, van misdaden 
ten laste gelegd aan een lid van een hof 
van beroep wanneer de beslissing over het 
cassatieberoep niet ondergeschikt is aan 
het resultaat van het onderzoek van de 
aangifte en deze aangifte dus niet als 
incidenteel kan worden beschouwd. (Artt. 
485, 486 en 493 Sv.) 

8 september 1998 873 

VORDERING TOT VERNIETIGING. 
CASSATIEBEROEP IN HET BELANG 

VANDE WET 
15. - Vorderingen tot vernietiging. Cas

satieberoep in het belang van de wet -
Artikel 441 Sv. - Vernietiging van de 
beschikking van verwijzing - Vernieti
ging van de beslissing van het vonnis
gerecht - Verwijzing. 

Zo op grond van artikel 441 Wetboek 
van Strafvordering de beschikking tot ver
wijzing, wegens vormfouten, en het von-

nis van het vonnisgerecht dat de straf
vordering op grond van deze vastgestelde 
vormfouten onontvankelijk verklaart, wegens 
machtsoverschrijding, worden vernietigd, 
wordt de zaak terug verwezen naar de 
raadkamer, anders samengesteld. (Art. 441 
Sw.) 

30 juni 1998 789 

16. - Vorderingen tot vernietiging -
Cassatieberoep van de procureur-generaal 
bij het Hof van Cassatie- Strafrechter
Burgerlijke rechtsvordering - Beslissing 
die schadevergoeding toe kent - Beklaagde 
niet veroordeeld wegens het misdrijf dat 
de oorzaak is van de schade - Machts
overschrijding. 

Op het cassatieberoep van de procureur
generaal, ingesteld met toepassing van 
art. 1088 Ger.W., vernietigt het Hof de 
uitspraak van de correctionele rechtbank 
die een beklaagde veroordeelt tot vergoe
ding van de schade veroorzaakt door 
een misdrijfwaarvoor hij niet veroordeeld 
werd, en aldus met schending van art. 4 
VT.Sv. uitspraak doet over een vordering 
tot schadevergoeding die niet gegrond is 
op het vervolgde misdrijf dat oorzaak 
is van de schade. (Artt. 4 VT.Sv., 1088 
Ger.W.) 

29 oktober 1998 1003 

ARRESTEN. VORM 

RECHTSPLEGING. VOEGING 

17. - Arresten. Vorm - Rechtsple
ging. Voeging- Strafzaken - Wraking
Lid van een hof van beroep - Procedure. 

De procedure van wraking van een lid 
van een hof van beroep wordt ingeleid 
door de neerlegging van een verzoek
schrift ter griffie van het hof van beroep 
en de zaak wordt op de zitting van het 
Hof van Cassatie gebracht door het open
baar ministerie bij dit Hof. (Art. 828, 8°, 
Ger.W.-) 

11 juni 1998 678 

VERNIETIGING. OMV ANG 

BURGERLIJKE ZAKEN 

18. - Vemietiging. Omvang- Burger
lijke zaken - Bestreden beslissing - Dic
tum - Vemietiging - Dictum dat eruit 
volgt - Gevolg. 

De vernietiging van een dictum van het 
bestreden vonnis leidt tot de vernietiging 
van een ander dictum dat uit het eerste 
volgt. 

6 maart 1998 281 
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19. - Vernietiging. Omvang-Burger
lijke zaken - Vernietiging van een beslis
sing waarbij een hoofdberoep ontvankelijk 
wordt verklaard - Gevolg voor het inci
denteel beroep. 

De vernietiging van de beslissing waar
bij een tegen een partij gericht hoofdbe
roep ontvankelijk wordt verklaard, wordt 
niet noodzakelijk uitgebreid tot de beslis
sing waarbij een incidenteel beroep van 
een andere partij tegen eerstgenoemde 
partij ontvankelijk wordt verklaard. (Art. 
1054 Ger.W.) 

13 maart 1998 303 

20. - Vernietiging. Omvang- Burger
lijke zaken - Ziekte- en invaliditeits
verzekering - Arbeidsongeschiktheids
verzekering - Stelsel betalende derde -
Terugvordering- Dubbele rechtsgrond
Aquiliaanse vordering - Vordering arti
kel 100 Z.I.V.-wet (1963) - Vernietiging 
beslissing op aquiliaanse vordering- Uit
breiding van de vernietiging. 

De vorderingen tot terugbetaling van 
langs het stelsel van de betalende derde 
ten onrechte uitgekeerde prestaties van 
de verzekering voor geneeskundige verzor
ging, respectievelijk, gesteld op grond van 
artikel 1382 B.W., respectievelijk, gesteld 
op grond van artikel 97 Z.I.V.-wet (1963) 
(en die hetzelfde voorwerp hebben) zijn zo 
nauw met elkaar verbonden dat de vernie
tiging van de beslissing op de ene vorde
ring moet uitgebreid worden tot de beslissing 
op de andere vordering. 

18 mei 1998 569 

21. - Vernietiging. Omvang-Burger
lijke zaken - Vernietiging van een beslis
sing- Beslissing die slechts het vervolg is 
- Gevolg. 

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

26juni 1998 762 

22. - Vernietiging. Omvang- Burger
lijke zaken - Geen afzonderlijk dictum -
Begrip. 

In burgerlijke zaken is, ten aanzien van 
de omvang van de vernietiging, een dic
tum waartegen geen van de partijen in 
het cassatiegeding ontvankelijk cassatie
beroep kunnen instellen, geen dictum dat 
onderscheiden is van het dictum waarte
gen cassatieberoep is ingesteld. 

12 oktober 1998 961 

23. - Vernietiging. Omvang- Burger
lijke zaken - Bestreden beslissing - Dic
tum - Vernietiging - Dictum - Vervolg 
- Gevolg. 

De vernietiging van een dictum van de 
bestreden beslissing leidt tot de vernieti
ging van een ander dictum dat uit het 
eerste volgt. 

12 oktober 1998 961 

24. - Vernietiging. Omvang- Burger
lijke zaken - Beslissing- Vernietiging
Beslissing - Vervolg - Gevolg. 

De vernietiging van een arrest leidt tot 
de vernietiging van het later arrest dat 
louter het vervolg is van de vernietigde 
beslissing. 

12 oktober 1998 961 

STRAFZAKEN 

StrafVordering 

Beklaagde en verdachte 

25. - Vernietiging. Omvang - Straf
zaken - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Vonnisgerecht - Adiering 
met onderscheiden akten - Onderschei
den feiten - Feiten waarvoor het vonnis
gerecht bevoegd is en feiten waarvoor het 
niet bevoegd is - Feiten ondeelbaar ver
bonden - Vernietiging - Oudste nietige 
akte. 

Wanneer het vonnisgerecht vaststelt dat 
de feiten wegens eenheid van misdadig 
opzet ondeelbaar verbonden zijn, heeft 
het geen rechtsmacht om te oordelen over 
het geheel van de vermengde feiten waar
van sommige niet en andere, die met 
afzonderlijke akte aanhangig zijn gemaakt, 
wel tot zijn bevoegdheid behoren; het Hof 
vernietigt het veroordelend arrest en al 
hetgeen op onregelmatige wijze eraan is 
voorafgegaan vanaf de oudste nietige akte, 
ten deze het bevel tot dagvaarding dat 
voor sommige feiten waarop criminele straf
fen zijn gesteld geen mededeling inhield 
van de verzachtende omstandigheden of 
de reden van verschoning; wat de feiten 
betreft die met afzonderlijke akte recht
matig aanhangig zijn gemaakt, blijft de 
adiering van de correctionele rechtbank 
bestaan. (Artt. 65 Sw., 130 en 413 Sv. en 2, 
tweede lid, wet 4 okt. 1867.) 

6 januari 1998 5 

26. - Vernietiging. Omvang - Straf
zaken - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte-Afzonderlijke beslissingen over 
verscheidene aspecten van schuld en straf 
- Andere rechters - Voorziening van de 
beklaagde tegen de tweede beslissing -
Ambtshalve middel- Gevolg t.a.v. beide 
beslissingen. 

Nietig zijn, omdat hierover afzonderlijk 
uitspraak werd gedaan, enerzijds de beslis
sing houdende vaststellingen die voor een 
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aan de beklaagde op te leggen straf of 
maatregel en voor aspecten van zijn schuld 
bepalend zijn, anderzijds de beslissing die 
hem schuldig verklaart, gewezen door andere 
rechters, die dus niet zelf over alle aspec
ten van de hem verweten feiten, zijn schuld 
hieraan en de hem op te leggen straf 
hebben geoordeeld. (Artt. 163, 195 en 211 
Sv.) 

17 februari 1998 226 

27. - Vernietiging. Omvang- Straf
zaken - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Cassatieberoep van de be
klaagde - Beslissing op de strafvordering 
- Cassatie - Beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering - Uitbreiding - Afstand 
van het cassatieberoep zonder berusting. 

Op het niet beperkte cassatieberoep van 
de beklaagde heeft de vernietiging van de 
beslissing op de tegen hem ingestelde straf
vordering de vernietiging tot gevolg van 
de definitieve en niet definitieve beslissin
gen op de tegen hem ingestelde burger
lijke rechtsvorderingen, die uit de eerst
genoemde beslissing voortvloeien, ook al 
heeft de eiser van zijn cassatieberoep tegen 
die beslissing afstand gedaan zonder erin 
te berusten. 

4 maart 1998 266 

28. - Vernietiging. Omvang - Straf
zaken - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Ambtshalve vernietiging -
Uitbreiding - Burgerlijke rechtsvorde
ring - Cassatieberoep niet ontvankelijk 
- Voorwaarde. 

De vernietiging, op het cassatieberoep 
van de beklaagde, van de beslissing op de 
strafVordering te zijnen laste brengt de 
vernietiging mee van de niet definitieve 
beslissingen op de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen, hoewel cas
satieberoep tegen die beslissingen niet 
ontvankelijk is en zelfs indien de vernie
tiging wordt uitgesproken op een ambts
halve opgeworpen middel. 

1 april 1998 398 

29. - Vernietiging. Omvang - Straf
zaken - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Burgerrechtelijk aansprake
lijke - Cassatieberoep van de beklaagde 
- Vernietiging - Cassatieberoep van de 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij -
Onregelmatigheid - Gevolg. 

De vernietiging van de beslissing die de 
beklaagde op de strafvordering en de burger
rechtelijke vordering veroordeelt, leidt niet 
tot de vernietiging van de definitieve ver
oordeling van de burgerrechtelijk aanspra
kelijke partij die geen regelmatig cassatie
beroep heeft ingesteld; het Hof stelt even-

wel vast datdeveroordelingvan de burgerrechte
lijk aansprakelijke partij geen bestaansreden 
meer heeft. 

1 april 1998 398 

30. - Vernietiging. Omvang - Straf
zaken - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Bijzondere motiveringsplicht 
- Verval van het recht tot sturen-Afdoende 
motivering - Examens - Ontoereikende 
motivering - Gevolg. 

Zo de appelrechters de vervallen
verklaring van het recht een motorrijtuig 
te besturen naar recht afdoende motive
ren, doch nalaten te motiveren waarom zij 
het herstel van dit recht afhankelijk stel
len van het slagen van het medisch en 
psychologisch onderzoek, is hun beslis
sing terzake niet naar recht verantwoord, 
waarbij de uit te spreken vernietiging van 
deze beslissing echter beperkt dient te 
worden tot deze opgelegde voorwaarde, 
zonder dat deze nietigheid zich uitstrekt 
tot de beslissing betreffende de opgelegde 
straffen met inbegrip van de vervallen
verklaring. (Art. 195 Sv.; art. 38, § 1, 3°, en 
§ 3, Verkeerswet.) 

21 april 1998 442 

31. - Vernietiging. Omvang - Straf
zaken - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Correctionalisering - Ver' 
zachtende omstandigheden- Niet bestaan 
van de verzachtende omstandigheden -
Veroordeling - Vernietiging - Uitbrei
ding - Omvang. 

Zo een arrest houdende een veroorde
ling we gens een gecorrectionaliseerde mis
daad vernietigd wordt om reden dat deze 
correctionalisering geschiedde op grand 
van verzachtende omstandigheden waar
van aangetoond wordt dat deze feitelijk 
niet bestonden, dient eveneens te worden 
vernietigd wat hieraan is voorafgegaan 
vanaf de oudste nietige akte, te weten de 
beschikking van de raadkamer inzoverre 
deze de verzachtende omstandigheden voor 
deze misdaad in aanmerking nam en de 
verdachte hiervoor naar de correctionele 
rechtbank verwees. (Artt. 408 en 413 Sv.) 

26 mei 1998 604 

32. - Vernietiging. Omvang - Straf
zaken - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Burgerlijke rechtsvordering 
tegen de beklaagde - Afstand - Uitbrei
ding van de vernietiging - Voorwaarden. 

De vernietiging, op het niet beperkte 
cassatieberoep van de beklaagde, van de 
beslissing op de tegen hem ingestelde straf
vordering, leidt tot vernietiging van de 
definitieve en niet definitieve beslissingen 
op de tegen hem ingestelde burgerlijke 
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rechtsvorderingen die uit de eerstge
noemde beslissing voortvloeien, in weer
wil van de afstand van de voorziening die 
tegen de niet definitieve beslissingen is 
gericht en die niet als een berusting kan 
worden uitgelegd. 

27 mei 1998 612 

33. - Vernietiging. Omvang - Straf
zaken - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Burgerlijke rechtsvordering 
tegen de beklaagde - Burgerlijke rechts
vordering van de beklaagde - Uitbrei
ding van de vernietiging - Voorwaarden. 

De vernietiging van de beslissing op de 
tegen de beklaagde ingestelde strafvorde
ring en van de beslissingen op de tegen 
hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderin
gen, leidt tot vernietiging van de beslis
sing op de door hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, wanneer die beslissing 
door een noodzakelijke band met de eerst
genoemde beslissingen verbonden is. 

27 mei 1998 612 

34. - Vernietiging. Omvang - Straf
zaken - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte- Arrest van het hof van assisen 
- Veroordeling - Straf - Aanplakking 
- Onwettigheid. 

De vernietiging wegens een onwettig 
bevolen aanplakking heeft aileen betrek
king op het dictum betreffende de aan
plakking. (Art. 18 Sw.) 

20 juli 1998 795 

35. - Vernietiging. Omvang - Straf
zaken - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Wegverkeer - Verplichting 
de krachtens art. 38, § 3, Wegverkeerswet 
opgelegde onderzoeken te ondergaan -
Onwettig uitgesproken maatregel. 

De vernietiging wegens onwettigheid 
van de toepassing van de beveiligings
maatregel waarbij het herstel in het recht 
tot sturen afhankelijk wordt gemaakt van 
het slagen in een of meerdere van de in 
art. 38, § 3, Wegverkeerswet vermelde 
onderzoeken moet tot het desbetreffende 
beschikkend gedeelte worden beperkt en 
strekt zich niet uit tot de beslissing betref
fende de opgelegde straffen met inbegrip 
van de vervallenverklaring. (Art. 38, § 3, 
Wegverkeerswet.) 

6 oktober 1998 943 

36. - Vernietiging. Omvang - Straf
zaken - Strafvordering - Beklaagde en 
v~.rdachte - Vernietiging - Burgerrechte
luk aansprakelijke- Uitbreiding- Voor
waarden. 

De vernietiging, op de voorziening van 
de beklaagde, van de beslissing op de 
tegen hem ingestelde strafvordering heeft, 
op de regelmatige voorziening van de 
b.m;gerrechtelijk aansprakelijke, de vernie
hgmg tot gevolg van de veroordeling van 
deze partij, in deze hoedanigheid, tot de 
boete en de kosten. 

13 oktober 1998 963 

Burgerrechtelijk aansprakelijke 

37. - Vernietiging. Omvang- Straf
zaken - Strafvordering - Burgerrechte
lijk aansprakelijke - Minderjarige -
Voorlopige maatregel-Arrest van dejeugd
kamer van het hof van beroep - Voorzie
ning van de minderjarige - Veroordeling 
in de kosten. 

Ingevolge de vernietiging van de beslis
sing van de jeugdkamer van het hof van 
beroep waarbij de eiser in de kosten wordt 
v~roordeeld, wordt . ~e beslissing waarbij 
ZIJn ouders burgerhJk aansprakelijk wor
den verklaard "voor de veroordeling in de 
kosten van hun zoon, minderjarig op het 
ogenblik van de hem ten laste gelegde 
feiten, tot betaling waarvan zij hoofdelijk 
met hem gehouden zijn" zonder bestaans
reden. 

17 maart 1998 327 

Burgerlijke rechtsvordering 

Tussenkomende partij 

38. - Vernietiging. Omvang - Straf
zaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Thssenkomende partij - Cassatieberoep 
van de beklaagde - Beslissing op de bur
gerlijke rechtsvordering- Cassatie- Cas
satieberoep van de tussenkomende partij 
- Veroordeling samen met de beklaagde 
- Uitbreiding- Afstand van het cassatie-
beroep zonder berusting. 

De vernietiging, op het cassatieberoep 
van de beklaagde, van de beslissingen op 
de tegen hem ingestelde burgerlijke rechts
vorderingen, brengt de vernietiging mee 
van de beslissingen waarbij de vrijwillig 
tussengekomen partij samen met de be
klaagde in solidum veroordeeld wordt, indien 
die zich regelmatig in cassatie heeft voor
zien, ook al heeft zij afstand gedaan van 
het cassatieberoep tegen die beslissing 
zonder erin te berusten. 

4 maart 1998 266 

BELASTINGZAKEN 

39. - Vernietiging. Omvang-Belasting
zaken - Inkomstenbelastingen - Geen 
afzonderlijk dil!(tum -

1
Begrip. 
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Inzake directe belastingen is, uit het 
oogpunt van de omvang van de vernieti
ging, een dictum niet onderscheiden van 
het door de voorziening bestreden dictum, 
wanneer tegen eerstgenoemd dictum door 
geen van de partijen in het cassatiegeding 
een ontvankelijke voorziening kan wor
den ingesteld omdat het eiser niet bena
deelt en verweerder alleen kan benadelen 
als het bestreden dictum wordt vernie
tigd. 

9 maart 1998 282 

ALLERLEI 
40. - Allerlei- Strafzaken- Bevoegd

heidsconflict - Begrip - Strafvordering 
- Ontvankelijkheid. 

Geen verzoek tot regeling van rechtsge
bied en derhalve niet ontvankelijk is het 
verzoek dat gegrond is op de belemmering 
om de procedure verder te zetten die haar 
grond niet vindt in enige toeeigening of 
afwijzing van bevoegdheid, maar in het 
niet ontvankelijk verklaren van de straf
vordering. (Art. 525 Sv.) 

23juni1998 745 

41. - Allerlei - Strafzaken - Aan
gifte van misdaden- Niet ten laste gelegd 
aan een gehele rechtbank - Ten laste 
gelegd aan een lid van een hof van beroep 
- Incidenteel in een zaak die voor het Hof 
aanhangig is - Rechtspleging. 

Ret arrest van het Hofvan Cassatie dat 
een aangifte, in een zaak die door een 
cassatieberoep voor het Hof aanhangig is, 
als onontvankelijk verwerpt, omdat de 
erin aangegeven misdaden niet aan een 
gehele rechtbank van eerste aanleg ten 
laste worden gelegd en omdat ze niet 
incidenteel is in het cassatieberoep, wat 
de ten laste van een lid van een hof van 
beroep aangegeven misdaden betreft, wordt 
in raadkamer uitgesproken. 

8 september 1998 873 

CASSATIEBEROEP 
BURGERLIJKE ZAKEN 
Personen door oftegen wie cassatieberoep 

kan worden ingesteld 
Eisers en verweerders 

Termijnen van cassatieberoep en beteke
ning 
Algemeen 

Vormen 
Vorm en termijn van betekening en/of 

neer legging 
Vorm en termijn voor memories en stuk

ken 

Beslissingen uit hun aard niet vatbaar 
voor cassatieberoep 

Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep 
Gemis aan belang of bestaansreden 

STRAFZAKEN 
Algemeen 
Personen door of tegen wie cassatieberoep 

kan of moet worden ingesteld 
Strafvordering 

Beklaagde en verdachte 
Termijnen voor cassatieberoep en beteke

ning 
Strafvordering 

Duur, begin en einde 
Voorbarig cassatieberoep (geen eind

beslissing) 
Geen eindbeslissing, toch onmiddel

lijk vatbaar voor cassatieberoep 
Geschil inzake bevoegdheid 

Burgerlijke rechtsvordering 
Voorbarig cassatieberoep (geen eind

beslissing) 
Vormen 

Vorm en termijn van betekening en/of 
neerlegging 

Vorm en termijn voor memories en stuk
ken 

Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep 
Strafvordering 

Algemeen 
Beslissingen uit hun aard niet vat-

baar voor cassatieberoep 
Beslissingen in feite en in rechte 
Gemis aan belang of bestaansreden 
Aller lei 

Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep 
Burgerlijke rechtsvordering 

Beklaagde 
BELASTINGZAKEN 
Termijnen van cassatieberoep en beteke

ning 
Duur, begin en einde 

Vormen 
Algemeen 
Vorm en termijn van betekening en/of 

neerlegging 
Vorm en termijn voor memories en stuk

ken 
Aller lei 

Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep 
Beslissingen uit hun aard niet vatbaar 

voor cassatieberoep 
TUCHTZAKEN 
Personen door oftegen wie cassatieberoep 

kan worden ingesteld 

ALLERLEI 
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BURGERLIJKE ZAKEN 

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

Eisers en verweerders 

1. - Burgerlijke zaken - Personen door 
of tegen wie cassatieberoep kan of moet 
worden ingesteld- Eisers en verweerders 
- Eiser - Cooperatieve vennootschap in 
vereffening- Bevoegd orgaan- Vertegen
woordiging - Voorziening - Ontvanke
lijkheid. 

Ret cassatieberoep, ingesteld door een 
cooperatieve vennootschap in vereffening 
die niet vertegenwoordigd was door het 
bevoegde orgaan, is niet ontvankelijk en 
dit gebrek kan nadien niet worden opge
heven. (Artt. 702 en 703 Ger.W.) 

11 juni 1998 668 

2. - Burgerlijke zaken- Personen door 
of tegen wie cassatieberoep kan of moet 
worden ingesteld - Eisers en verweerders 
- Eiser - Hoedanigheid en belang -
Grand van niet-ontvankelijkheid- Gegrond
heid. 

De grand van niet-ontvankelijkheid die 
tegen de voorziening is aangevoerd en 
hieruit is afgeleid dat eiser, die zelf de 
voorziening heeft ingesteld noch hoedanig
heid noch belang heeft, kan niet worden 
aangenomen wanneer, zoals blijkt uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, eiser alle activa en passiva van de 
onderneming heeft overgenomen van een 
v66r het cassatiegeding overleden partij 
voor de feitenrechters. (Art. 17 Ger.W.) 

1 oktober 1998 930 

3. - Burgerlijke zaken- Personen door 
of tegen wie cassatieberoep kan of moet 
worden ingesteld- Eisers en verweerders 
- Gemeente - Beslissing van het college 
van burgemeester en schepenen - Middel 
van niet-ontvankelijkheid - Gronden. 

De omstandigheid dat de verweerder 
"meent te kunnen aantonen" dat het col
lege van burgemeester en schepenen van 
een gemeente niet heeft beslist een voor
ziening in te stellen volstaat niet om een 
middel van niet-ontvankelijkheid van de 
voorziening te schragen. 

10 december 1998 1119 

TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING 

Algemeen 

4. - Burgerlijke zaken - Termijnen 
van cassatieberoep en betekening - Alge-

meen - Cassatieberoep ingesteld door meer
dere partijen - Onsplitsbaar geschil -
Door een partij regelmatig ingesteld cassatie
beroep - Ontvankehjkheid van de andere 
cassatieberoepen. 

In een onsplitsbaar geschil komt het 
cassatieberoep dat een partij regelmatig 
heeft ingesteld ten goede aan de eiser 
wiens cassatieberoep is ingesteld na het 
verstrijken van de bij art. 1073, eerste lid, 
Ger.W. bepaalde termijn. (Artt. 31 en 1084 
Ger.W.) 

19 maart 1998 338 

VORMEN 

Vorm en termijn van betekening en/of 
neerlegging 

5. - Burgerlijke zaken - Vormen -
Vorm en termijn van betekening en I of neer
legging - Verzoekschrift - Betekening -
Neerlegging- Voorwaarden- Ontvanke
lijkheid. 

De voorziening bij het Hof wordt inge
steld door het neerleggen van het verzoek
schrift ter griffie en niet door de betekening 
ervan; het feit dat de verweerder later een 
vorig betekend verzoekschrift neerlegt, 
tast de ontvankelijkheid van de voor
ziening niet aan. (Art. 1079, eerste lid, 
Ger.W.) 

15 januari 1998 72 

6. - Burgerlijke zaken - Vormen -
Thrm en termijn van betekening en I of neer
legging- Verzoekschrift - Betekening -
Neerlegging - laattijdigheid - Afstand 
- Vordering tot afwijzing van de voorzie
ning - Grand. 

De verweerder kan de afwijzing van de 
voorziening niet vorderen op grand dat 
ze niet binnen de wettelijke termijn ter 
griffievan het Hof werd neergelegd als 
de eiser van de betekening ervan af
stand heeft gedaan. (Art. 1093, derde lid, 
Ger.W.) 

15 januari 1998 72 

Vorm en termijn voor memories en stuk
ken 

7. - Burgerlijke zaken - Vormen -
Vorm en termijn voor memories en stukken 
- Ter griffie van het Hofneergelegde stuk
ken - Kopieen - Overeenstemming met 
de originelen - Voorwaarde. 

Op de ter griffie van het Hof neerge
legde stukken, die geen originelen zijn, 
dient vermeld door de advocaten die voor 
de feitenrechter de partijen hebben verte-
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genwoordigd dat deze kopieen overeen
stemmen met de stukken overgelegd aan 
de feitenrechter. 

11 mei 1998 514 

BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP 

Beslissingen uit hun aard niet vatbaar 
voor cassatieberoep 

8. - Burgerlijke zaken - Beslissingen 
vatbaar voor cassatieberoep - Beslissin
gen uit hun aard niet vatbaar voor cassatie
beroep- Beslissing alvorens recht te doen 
-Begrip. 

Maakt geen beslissing alvorens recht te 
doen uit het arrest dat, hoewel het het 
debat heropent, definitief uitspraak doet 
over de bevoegdheid van het geadieerde 
gerecht; het cassatieberoep tegen een der
gelijk arrest is ontvankelijk. (Artt. 19 en 
1077 Ger.W.) 

18 mei 1998 569 

Gemis aan belang of bestaansreden 

9. - Burgerlijke zaken - Beslissingen 
vatbaar voor cassatieberoep - Gemis aan 
belang of bestaansreden - Vernietiging 
van een beslissing- Beslissing die slechts 
het vervolg is - Vernietigde beslissing -
Cassatieberoep tegen deze beslissing -
Ontvankelijkheid. 

De regel dat vernietiging van een gerech
telijke beslissing leidt tot vernietiging van 
een latere beslissing die het vervolg ervan 
is, heeft niet tot gevolg dat het cassatie
beroep, dat v66r de uitspraak van de ver
nietiging van de eerste beslissing tegen 
een latere beslissing wordt ingesteld, geen 
bestaansreden meer heeft en derhalve niet 
ontvankelijk wordt. (Impliciet.) 

26juni 1998 762 

STRAFZAKEN 

ALGEMEEN 

10. - Strafzaken- Algemeen- Bepa
ling van de rechtsdag - Bekendmaking. 

De rechtsdag van de zaken die bij het 
Hof aanhangig worden gemaakt door een 
voorziening in strafzaken wordt, zonder 
verdere verwittiging, aangetekend op de 
tabel van de bij het Hof aanhangige zaken 
minstens vijftien dagen v66r de dag van 
de zitting waarop de zaak zal worden 
opgeroepen; die tabel wordt op de griffie 
en in de gerechtszaal aangeplakt; de wet 
schrijft geen andere vorm van bekendma
king voor. (Art. 420ter Sv.) 

22 september 1998 911 

PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSA
TIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN
INGESTELD 

Strafvordering 

Beklaagde en verdachte 

11. - Strafzaken - Personen door of 
tegen wie cassatieberoep kan of moet moet 
worden ingesteld - Strafvordering- Be
klaagde en verdachte - Correctionalisering 
- Verzachtende omstandigheden - Niet 
bestaan van de verzachtende omstandig
heden - Veroordeling - Belang van de 
beklaagde - Ontvankelijkheid. 

De veroordeelde beschikt over een gel
dig belang zich tegen zijn veroordeling in 
cassatie te voorzien op grond van de grief 
dat de verzachtende omstandigheden, op 
grond waarvan de hem ten laste gelegde 
misdaad werd gecorrectionaliseerd en hij 
naar het vonnisgerecht werd verwezen, 
feitelijk onjuist zijn. (Art. 179 Sv.; art. 3 
wet 4 okt. 1867.) (Impliciet.) 

26 mei 1998 604 

12. - Strafzaken - Personen door of 
tegen wie cassatieberoep kan of moet wor
den ingesteld- Strafuordering- Beklaagde 
en verdachte - Beklaagde die zich in 
voorlopige hechtenis bevindt - Veroorde
ling tot vrijheidsstraf- Ontvluchting na 
het instellen van cassatieberoep- Ontvan
kelijkheid. 

Wanneer de beklaagde die zich in voor
lopige hechtenis bevindt op het tijdstip 
dat hij tot een vrijheidsstraf werd veroor
deeld, na het instellen van cassatieberoep 
en vooraleer het Hof van Cassatie hier
over uitspraak heeft gedaan, is ontvlucht, 
moet het cassatieberoep als niet ontvan
kelijk worden aangezien. (Art. 421 Sv.) 

24 augustus 1998 808 

13. - Strafzaken - Personen door of 
tegen wie cassatieberoep kan of moet wor
den ingesteld- Strafuordering-Beklaagde 
en verdachte - Beklaagde in voorlopige 
hechtenis- Veroordeling tot een vrijheids
straf- Ontvluchting na het instellen van 
cassatieberoep - Ontvankelijkheid. 

Wanneer een beklaagde die zich op het 
ogenblik van zijn veroordeling tot een 
vrijheidsstraf in voorlopige hechtenis bevindt, 
ontsnapt na cassatieberoep te hebben inge
steld waarover nog geen uitspraak is gedaan, 
moet zijn voorziening, in zoverre zij gericht 
is tegen de beslissing op de tegen hem 
ingestelde strafvordering, als niet ontvan
kelijk worden aangemerkt. (Art. 421 Sw.) 

31 augustus 1998 827 
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14. - Strafzaken - Personen door of 
tegen wie cassatieberoep kan of moet wor
den ingesteld- Strafvordering- Beklaagde 
en verdachte - Veroordelend arrest -
Bevel tot onmiddellijke aanhouding- Geen 
effectieve hechtenis - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de beklaagde tegen het arrest waarbij 
hij tot vrijheidsstraf is veroordeeld en 
waarbij zijn onmiddellijke aanhouding is 
bevolen, indien de beklaagde zich niet 
effectief in hechtenis bevond op het ogen
blik dat hij cassatieberoep instelde. (Artt. 
421 Sv. en 2 wet 10 feb. 1866.) 

8 september 1998 868 

15. - Strafzaken - Personen door of 
tegen wie cassatieberoep kan of moet wor
den ingesteld- Strafvordering- Beklaagde 
en verdachte - Veroordelend arrest -
Bevel tot onmiddellijke aanhouding- Geen 
effectieve hechtenis- Niet-ontvankelijkheid 
- Prejudiciele vraag - Verplichting voor 
het Hofvan Cassatie- Grenzen- Gelijk
heid - Discriminatieverbod. 

De vraag "of het artikel 421 van het 
Wetboek van Strafvordering al dan niet 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
schendt" is geen vraag die het onder
scheid betreft tussen personen ofpartijen, 
zoals verdachten, burgerlijke partijen en 
openbaar ministerie, die zich in eenzelfde 
rechtstoestand bevinden, maar wel tussen 
personen in dezelfde hoedanigheid, te dezen 
beklaagden, die zich in verschillende rechtstoe
standen bevinden die zonder onderscheid 
voor alle beklaagden gelden en dus geen 
vraag die onder toepassing valt van arti
kel26 van de bijzondere wet van 6 januari 
1989 op het Arbitragehof, zodat ze door 
het Hofniet dient te worden gesteld. (Artt. 
10 en 11 Gw. 1994; 26, § 1, 3°, en § 2, 
Bijzondere Wet Arbitragehof, en 421 Sv.) 

8 september 1998 868 

TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING 

Strafvordering 

Duur, begin en einde 

16. - Strafzaken- Termijnen voor cas
satieberoep en betekening - Strafvorde
ring - Duur, begin en einde - Begin -
Beklaagde - Beslissing bij verstek. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de beklaagde, tegen de beslissing waar
bij hij bij verstek wordt veroordeeld, voor
aleer de gewone termijn van verzet verstreken 
is. (Artt. 187, 373 en 413 Sv.) 

8 september 1998 868 

17. - Strafzaken- Termijnen voor cas
satieberoep en betekening - Strafvorde
ring - Duur, begin en einde - Begin -
Veroordeling bij verstek - Cassatieberoep 
van de beklaagde tijdens de gewone ter
mijn van verzet - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat door de beklaagde wordt ingesteld 
v66r het verstrijken van de gewone ter
mijn van verzet. (Artt. 373 en 413 Sv.) 

20 oktober 1998 976 

Voorbarig cassatieberoep (geen eindbe
slissing) 

18. - Strafzaken- Termijnen voor cas
satieberoep en betekening - Strafvorde
ring- Voorbarig cassatieberoep (geen eind
beslissing) - Minderjarige verdachte -
Arrest van het hof van beroep, jeugdkamer 
- Onttrekking en verwijzing naar het 
openbaar ministerie- Geen geschil inzake 
bevoegdheid- Cassatieberoep v66r de eind
beslissing - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
door een minderjarige v66r de eindbeslis
sing ingesteld tegen een arrest van de 
jeugdkamer van het hof van beroep dat, 
zonder uitspraak te doen over een geschil 
inzake bevoegdheid, oordeelt dat een maat
regel van bewaring, behoeding of opvoe
ding niet geschikt is voor de minderjarige 
en beslist de zaak uit handen te geven en 
ze naar het openbaar ministerie te verwij
zen met het oog op vervolging voor het 
bevoegde gerecht, als daartoe grond bestaat. 
(Art. 416 Sv.; art. 38 Jeugdbeschermings
wet.) 

21januari 1998 100 

19. - Strafzaken- Termijnen voor cas
satieberoep en betekening - Strafvorde
ring- Voorbarig cassatieberoep (geen eind
beslissing) - Beschikking van de raadkamer 
- Verwijzing naar de correctionele recht
bank - Voorziening - Ontvankelijkheid 
- Voorwaarden. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat de beklaagde v66r de eindbeslissing 
instelt tegen een beschikkingvan de raad
kamer waarbij hij, zonder dat de raadka
mer uitspraak doet over een geschil inzake 
bevoegdheid, naar de correctionele recht
bank wordt verwezen. 

4 februari 1998 156 

20. - Strafzaken - Termijnen voor cas
satieberoep en betekening - Strafvorde
ring- Voorbarig cassatieberoep (geen eind
beslissing) - Beschikking tot verwijzing 
naar de correctionele rechtbank - Hoger 
beroep van de verdachte -Arrest van de 
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kamer van inbeschuldigingstelling- Voor
ziening - Ontvankelijkheid - Voorwaar
den. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat de beklaagde v66r de eindbeslissing 
instelt tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling waarbij het hager 
beroep van de beklaagde tegen de beschik
king van de raadkamer, die hem, zonder 
uitspraak te doen over een geschil inzake 
bevoegdheid, naar de correctionele recht
bank verwijst, niet ontvankelijk is ver
klaard. (Art. 416 Sv.) 

4 februari 1998 156 

21. - Strafzaken- Termijnen voor cas
satieberoep en betekening - Strafvorde
ring- Voorbarig cassatieberoep (geen eind
beslissing) - Stedenbouw - Straf- Ver
oordeling - Herstel van de plaats in de 
vorige staat - Verdaging van de zaak 
naar een latere datum. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat v66r de eindbeslissing wordt ingesteld 
tegen het arrest dat, inzake stedenbouw 
en ruimtelijke ordening, de beklaagden 
veroordeelt tot een straf en de zaak naar 
een latere datum verdaagt om afzonder
lijk uitspraak te doen over de door de 
gemachtigde ambtenaar ingestelde vorde
ring tot herstel van de plaats in de vorige 
staat. (Art. 416 Sv.) 

1 april 1998 397 

22. - Strafzaken- Termijnen voor cas
satieberoep en betekening - Strafvorde
ring- Voorbarig cassatieberoep (geen eind
beslissing)- Verwijzing naar een anderstalig 
rechtscollege. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, 
ingesteld voor de eindbeslissing, tegen een 
in hager beroep gewezen vonnis dat de 
verwijzing naar een anderstalig rechtscol
lege beveelt. (Art. 416 Sv.) 

19 mei 1998 584 

23. - Strafzaken- Termijnen voor cas
satieberoep en betekening - Strafuorde
ring- Voorbarig cassatieberoep (geen eind
beslissing) - Beklaagde - Vertegenwoor
diging - Weigering - Voortzetting de bat
ten. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat door de beklaagde voor de eindbeslis
sing is ingesteld tegen een beslissing die 
v66r recht zegt dat het hem niet toegela
ten wordt zich te laten vertegenwoordigen 
en vervolgens beveelt dat de debatten 
worden verder gezet (op een latere datum). 
(Art. 416 Sv.) 

8 september 1998 868 

24. - Strafzaken- Termijnen voor cas
satieberoep en betekening - Strafvorde
ring- Voorbarig cassatieberoep (geen eind
beslissing) - Onderzoeksrechter- Recon
structie- Modaliteit- Verzoek- Beschik
king - Verwerping - Hoger beroep -
Verwerping. 

Het cassatieberoep dat de verdachte 
instelt tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, waarbij zijn ver
zoek aan de onderzoeksrechter om zijn 
raadsman bij de reconstructie toe te laten 
niet ontvankelijk is verklaard, is niet ont
vankelijk, aangezien die beslissing geen 
eindbeslissing is. (Art. 416 Sv.) 

1 december 1998 1089 

25. - Strafzaken- Termijnen voor cas
satieberoep en betekening - Strafvorde
ring- Voorbarig cassatieberoep (geen eind
beslissing)- Onderzoeksrechter- Beslag 
- Verzoek tot opheffing- Beschikking
Verwerping - Hoger beroep - Verwer
ping. 

Het cassatieberoep dat een verdachte 
instelt tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, waarbij zijn ver
zoek aan de onderzoeksrechter tot ophef
fing van het beslag op zijn goederen en tot 
teruggave van de in beslag genomen voor
werpen is verworpen, en waarin niet wordt 
aangevoerd dat er bij dat beslag enige 
onregelmatigheid is begaan, is niet ont
vankelijk, nu die beslissing geen eindbe
slissing is. (Artt. 61quater en 416 Sv.) 

1 december 1998 1090 

26. - Strafzaken- Termijnen voor cas
satieberoep en betekening - Strafvorde
ring- Voorbarig cassatieberoep (geen eind
beslissing)- Onderzoeksrechter- Verzoek 
om aanuullend onderzoek - Beschikking 
- Verwerping - Hoger beroep - Verwer
ping. 

Het cassatieberoep dat de verdachte 
instelt tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, dat zijn verzoek 
aan de onderzoeksrechter om een aanvul
lende daad van onderzoek te doen verrich
ten verwerpt, is niet ontvankelijk, aangezien 
die beslissing geen eindbeslissing is. (Art. 
61quinquies en 416 Sv.) 

1 december 1998 1090 

27. - Strafzaken- Termijnen voor cas
satieberoep en betekening - Strafvorde
ring- Voorbarig cassatieberoep (geen eind
beslissing)- Onderzoeksrechter- Wraking 
-Arrest van het hof van beroep. 

Het cassatieberoep van de verdachte 
tegen een arrest van het hof van beroep, 
waarbij zijn verzoek tot wraking van een 
onderzoeksrechter verworpen wordt, is niet 
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ontvankelijk, aangezien die beslissing geen 
eindbeslissing is. (Art. 416 Sv.; art. 838 
Ger.W.) 

8 december 1998 1112 

28. - Strafzaken- Termijnen voor cas
satieberoep en betekening - Strafvorde
ring- Voorbarig cassatieberoep (geen eind
beslissing)-Arrest dat eisers hager beroep 
tegen een vonnis tot heropening van het 
debat onontvankelijk verklaart. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
voor de eindbeslissing is ingesteld tegen 
een arrest dat eisers hager beroep tegen 
een vonnis dat de heropening van het 
debat heeft bevolen, niet ontvankelijk ver
klaart. (Art. 416 Sv.) 

8 december 1998 1112 

29. - Strafzaken - Termijnen voor cas
satieberoep en betekening - Strafvorde
ring- Voorbarig cassatieberoep (geen eind
beslissing) - Regeling van de rechtsple
ging - Verwijzing naar de correctionele 
rechtbank - Hoger beroep van de ver
dachte - Hoger beroep niet ontvankelijk 
verklaard - Cassatieberoep - Ontvanke
lijkheid. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, 
door de verdachte v66r de eindbeslissing 
ingesteld tegen een arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat, zonder 
uitspraak te doen over een geschil inzake 
bevoegdheid, noch bij toepassing van de 
artikelen 135 en 235bis Wetboek van Straf
vordering, het hager beroep van de ver
dachte tegen de beschikking van de raad
kamer, waarbij hij naar de correctionele 
rechtbank wordt verwezen, niet ontvanke
lijk verklaart. (Art. 416 Sv., wet 12 maart 
1998, art. 37.) 

15 december 1998 1138 

Geen eindbeslissing, tach onmiddellijk 
vatbaar voor cassatieberoep 

30. - Strafzaken- Termijnen voor cas
satieberoep en betekening - Strafvorde
ring - Geen eindbeslissing, tach onmid
dellijk vatbaar voor cassatieberoep - Be
slissing die exceptie van onbevoegdheid 
verwerpt - Cassatieberoep door partij die 
geen exceptie van onbevoegdheid heeft opge
worpen. 

De beslissing waarbij de kamer van 
inbeschuldigingstelling een door een par
tij opgeworpen exceptie van onbevoegd
heid verwerpt is een arrest inzake bevoegd
heid in de zin van art. 416, tweede lid, Sv., 
waartegen beroep in cassatie onmiddellijk 
openstaat, ook vanwege de partij die zelf 

geen geschil over de bevoegdheid had opge
worpen. (Art. 416, tweede lid, Sv.) 

24 augustus 1998 809 

31. - Strafzaken- Termijnen voor cas
satieberoep en betekening - Strafvorde
ring - Geen eindbeslissing, tach onmid
dellijk vatbaar voor cassatieberoep - De
volutieve werking - Cassatiemiddel -
Ontvankelijkheid. 

Wanneer tegen een voorbereidend arrest 
of een arrest van onderzoek dat een bevoegd
heidsgeschil beslecht onmiddellijk cassatie
beroep is ingesteld, is niet ontvankelijk 
het middel dat geen verb and houdt met de 
bevoegdheid. (Art. 416, tweede lid, Sv.) 

24 augustus 1998 809 

32. - Strafzaken- Termijnen voor cas
satieberoep en betekening - Strafvorde
ring - Geen eindbeslissing, tach onmid
dellijk vatbaar voor cassatieberoep-Arrest 
gewezen met toepassing van art. 235bis, 
§ 1, Sv. 

Tegen een arrest dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling op 2 oktober 1998 
gewezen heeft met toepassing van de artt. 
231 en 235bis, § 1, Sv., staat onmiddellijk 
cassatieberoep open. (Artt. 235bis, § 1, en 
416, tweede lid, Sv.) (Impliciete oplos
sing.) 

8 december 1998 1107 

Geschil inzake bevoegdheid 

33. - Strafzaken - Termijnen voor cas
satieberoep en betekening - Strafuorde
ring - Geschil inzake bevoegdheid - Be
schikking tot verwijzing naar de correctio
nele rechtbank - Hoger beroep van de 
verdachte - Arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep 
- Ontvankelijkheid. 

Ontvankelijk is het cassatieberoep tegen 
het niet definitieve arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling, dat uit
spraak doet over een bevoegdheidsgeschil 
in de zin van de artt. 416, tweede lid, en 
539 Sv.; dat is het geval wanneer de kamer 
van inbeschuldigingstelling het hager beroep 
van de verdachte tegen de beschikking 
van de raadkamer, die hem naar de cor
rectionele rechtbank verwijst, ontvanke
lijk verklaart en de exceptie van onbe
voegdheid van de raadkamer, die door de 
verdachte voor de eerste maal voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling was opge
worpen, verwerpt. (Artt. 416, tweede lid, 
en 539 Sv.) 

4 maart 1998 269 
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34. - Strafzaken - Termijnen voor cas
satieberoep en betekening - Strafvorde
ring- Geschil inzake bevoegdheid-Beschik
king van de raadkamer - Onttrekking 
van de zaak aan de onderzoeksrechter -
Verwijzing van het dossier naar de procu
reur des Konings - Verzet tegen die beschik
king - Niet ontvankelijk verklaard verzet 
- Hoger beroep tegen die beschikking -
Arrest van de kamer van inbeschuldiging
stelling-Niet ontvankelijk verklaard hoger 
beroep - Arrest inzake bevoegdheid -
Geschil inzake bevoegdheid- Begrip. 

Geen arrest inzake bevoegdheid is het 
arrest van de kamer van inbeschuldiging
stelling dat het hoger beroep niet ontvan
kelijk verklaart dat de verdachte heeft 
ingesteld tegen de beschikking van de 
raadkamer, waarbij zijn V(erzet tegen de 
beschikking van de raadkamer, die, na de 
onttrekking van de zaak aan de onder
zoeksrechter, het dossier naar de procu
reur des Konings v~rwijst @m te handelen 
als naar recht, niet ontvankelijk is ver
klaard. (Art. 416 Sv.) 

17 juni 1998 I 717 

Burgerlijke rechtsyordering 

Voorbarig cassati'ieberoep (geen eindbe-
slissing) , 

35. - Strafzakek- Ter:nijnen voor cas
satieberoep en betekening !_ Burgerlijke 
rechtsvordering -+ Voorbarig cassatie
beroep (geen eindbeslissing)- Geschil over 
de toepasselijkheiil van ~en arbitrage-
clausule. i 1 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, 
ingesteld voor de eindbeslissing, tegen een 
beslissing nopens de toepasselijkheid van 
een arbitragebeding, omdat ze geen geschil 
inzake bevoegdheid besleclit. (Artt. 1676.1 
en 1679.1 Ger.W.; ~rt. 416l[oud] Sv.) 

13 oktober 1998 ' 1 965 

I VORMEN · 

Vorm en termijn van be~ekening en/of 
neerlegging I 

36. - Strafzak~n - Vdrmen - Vorm 
en termijn van beiekening

1 

en I of neerleg
ging- Arrest van de kame~ van inbeschul
digingstelling - Voorziening van de bur
gerlijke partij - B:uitenve~volgingstelling 
van de verdachte _;_ Veroordeling van de 
burgerlijke partij in de kosten van de straf
vordering - Betekening aa!n het openbaar 
ministerie - Betekening adn de procureur 
des Konings - OntvankeliJkheid. 

Niet ontvankelijk is de v.oorziening van 
de burgerlijke partij, in zoverre ze gericht 
is tegen de beslissing waarbij de ver-

dachte door de kamer van inbeschuldi
gingstelling buiten vervolging wordt gesteld 
en de burgerlijke partij wordt veroordeeld 
in de kosten van de strafvordering, wan
neer ze betekend is aan de procureur des 
Konings maar niet aan de procureur
generaal bij het hof van beroep tegen wie 
ze gericht is. (Art. 418, eerste lid, Sv.) 

20 januari 1998 97 

Vorm en termijn voor memories en stuk
ken 

37.- Strafzaken- Vormen- Vorm 
en termijn voor memories en stukken -
Termijn. 

Op stukken die, in strafzaken, na het 
verstrijken van de bij art. 420bis Sv. vast
gestelde termijn zijn ingediend, ook indien 
het andere stukken betreft dan in deze 
bepaling vermeld, kan het Hof acht slaan 
wanneer ze niet door de eiser worden 
ingediend. (Art. 420bis Sv.) (lmpliciet.) 

6 januari 1998 10 

38. - Strafzaken - Vormen - Vorm 
en termijn voor memories en stukken -
Toelichting bij het cassatieberoep- Geschrift 
betekend aan het openbaar ministerie maar 
niet ingediend ter griffie - Ontvankelijk
heid van het geschrift. 

Het Hof slaat geen acht op de toelich
ting bij het cassatieberoep, die, betekend 
aan het openbaar ministerie bij het rechts
college dat de bestreden beslissing heeft 
gewezen, door de eiser noch ter griffie van 
dat rechtscollege noch ter griffie van het 
Hof werd ingediend. (Artt. 420bis en 422 
Sv.) 

2juni1998 635 

39. - Strafzaken - Vormen - Vorm 
en termijn voor memories en stukken -
Memorie - Termijn - Mededeling aan 
het openbaar ministerie - Openbare orde 
- Niet-naleving - Ontvankelijkheid -
Verdaging - Gevolg. 

De termijn waarbinnen de memorie aan 
het openbaar ministerie moet worden mede
gedeeld, d.i. ten minste acht dagen v66r de 
terechtzitting, is van openbare orde en 
moet strikt nageleefd worden; wanneer 
die termijn niet nageleefd wordt, is de 
memorie, buiten het geval van overmacht 
of van onoverkomelijke dwaling, niet ont
vankelijk; de verdaging van de zaak naar 
een latere datum bevrijdt de eiser niet 
van het ingetreden verval. (Art. 420bis, 
eerste lid, Sv.) 

22 september 1998 911 

40. - Strafzaken - Vormen - Vorm 
en termijn voor memories en stukken -
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Memorie - Termijnen - Niet-naleving 
van een termijn - Niet-ontvankelijkheid 
- Uitwerking. 

Het feit dat de memorie neergelegd werd 
binnen de termijn van twee maanden
sedert de dag waarop de zaak op de alge
mene rol is ingeschreven, heeft geen invloed 
op het feit dat die memorie niet ontvan
kelijk is op grond dat zij niet binnen een 
termijn van ten minste acht dagen v66r de 
terechtzitting aan het openbaar ministe
rie is medegedeeld, aangezien de door 
beide termijnen opgelegde voorwaarden 
gezamenlijk moeten worden vervuld. (Art. 
420bis, eerste en tweede lid, Sv.) 

22 september 1998 911 

41. - Strafzaken- Vormen- Vorm 
en termijn voor memories en stukken -
Memorie - Termijn - Mededeling aan 
het openbaar ministerie - Niet-naleving 
- Overmacht - Voorwaarden. 

De vergissing, door verwarring met een 
andere zaak, die niet voortvloeit uit een 
gebeurtenis die buiten eisers wil is geschied 
of die hij niet heeft kunnen voorzien of 
voorkomen, is geen geval van overmacht 
die eiser kan ontheffen van het verval van 
het recht tot neerlegging van een memo
rie, die niet ten minste acht dagen v66r de 
terechtzitting is medegedeeld aan het open
baar ministerie. (Art. 420bis, eerste lid, Sv.) 

22 september 1998 911 

42. - Strafzaken - Vormen - Vorm 
en termijn voor memories en stukken -
Memorie - Termijn - Mededeling aan 
het openbaar ministerie - Niet-naleving 
- Onoverkomelijke dwaling - Voorwaar
den. 

De eiser die niet gehandeld heeft als 
een redelijk en voorzichtig persoon om 
zich ervan te vergewissen, eventueel door 
tussenkomst van zijn advocaat, dat de 
rechtsdag van zijn zaak is bepaald, kan 
niet aanvoeren dat er sprake is van ono
verkomelijke dwaling, waardoor hij kan 
worden ontheven van het verval van het 
recht tot neerlegging van een memorie, 
die niet ten minste acht dagen v66r de 
terechtzitting aan het openbaar ministe
rie is medegedeeld. (Art. 420bis, eerste 
lid, Sv.) 

22 september 1998 911 

BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP 

Strafvordering 

Algemeen 

43. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde-

ring - Algemeen - Bescherming van de 
maatschappij - Commissie tot bescher
ming van de maatschappij - ~rzoek tot 
invrijheidstelling- Verwerping- Rechts
middelen - Nieuwe wet - Onmiddellijke 
toepassing - Gevolg. 

De onmiddellijke toepassing van een 
nieuwe wet, waarin de mogelijkheid wordt 
voorzien om ten gunste van de ge'intemeerde 
hoger beroep in te stellen tegen de beslis
singen van de commissie tot bescherming 
van de maatschappij, kan niet tot gevolg 
hebben dat die gei:nterneerde onrecht
streeks het recht wordt ontzegd om cassatie
beroep in te stellen, welk recht hij, krachtens 
de oude wet, genoot op het ogenblik dat 
de beslissing in laatste aanleg werd gewe
zen. (Art. 19bis Wet Bescherming Maat
schappij; art. 3 wet 10 feb. 1998; art. 3 
Ger.W.) 

10 juni 1998 667 

Beslissingen uit hun aard niet vatbaar 
voor cassatieberoep 

44. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde
ring - Beslissingen uit hun aard niet 
vatbaar voor cassatieberoep - Commissie 
tot bescherming van de maatschappij -
Beslissing - Stelsel van beperkte vrijheid 
- Toekenning of weigering - Ontvanke
lijkheid. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de ge'interneerde tegen de beslissing 
van de commissie die, overeenkomstig 
artikel 15, derde lid, Wet Bescherming 
Maatschappij, voor de ge'interneerde een 
stelsel van beperkte vrijheid toelaat of 
weigert. (Art. 15 Wet Bescherming Maat
schappij.) 

3 maart 1998 262 

45. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde
ring - Beslissingen uit hun aard niet 
vatbaar voor cassatieberoep - Commissie 
tot bescherming van de maatschappij -
Beslissing - Aanwijzing van de inrich
ting - Toestaan van uitgangspermissies 
- Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de gei:nterneerde tegen de beslissing 
van de commissie, die de plaats van inter
nering aanwijst ofuitgangspermissies toe
staat. 

3 maart 1998 262 

46. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde
ring - Beslissingen uit hun aard niet 
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vatbaar voor cassatieberoep - Bescher
ming van de maatschappij - Commissie 
tot bescherming van de maatschappij -
Uitvoeringsmodaliteiten van de interne
ring- Verzoek om de instelling te verlaten 
- Beslissing - Voorziening- Ontvanke
lijkheid. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
een gei'nterneerde heeft ingesteld tegen de 
beslissing van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij, waarbij geen 
uitspraak wordt gedaan over de indivi
duele vrijheid van de gei'nterneerde, maar 
aileen over de uitvoeringsmodaliteiten van 
de internering, zoals de beslissing op het 
verzoek om de instelling met en zonder 
begeleiding te verlaten, mits naleving van 
bepaalde ontzeggingen. (Artt. 18 en 31 
Wet Bescherming Maatschappij; art. 608 
Ger.W.) 

10juni 1998 667 

47. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde
ring - Beslissingen uit hun aard niet 
vatbaar voor cassatieberoep - Eindbeslis
sing- Wettelijk voorzien ambtshalve aan
houden burgerlijke belangen - Gevolg. 

De omstandigheid dat de correctionele 
rechtbank waarbij de zaak overeenkom
stig artikel216quater Wetboek van Straf
vordering aanhangig is gemaakt en de 
politierechtbanken ambtshalve de burger
lijke belangen aanhouden, zelfs bij ont
stentenis van burgerlijke-partijstelling, 
wanneer de zaak wat die belangen betreft 
niet in staat van wijzen is, doet geen 
afbreuk aan het karakter van eindvonnis 
van de overige beslissingen. (Artt. 4, tweede 
lid, V.T.Sv.; 416 Sv.; 14 wet 11 juli 1994.) 

16juni 1998 707 

48. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde
ring - Beslissingen uit hun aard niet 
vatbaar voor cassatieberoep - Commissie 
tot bescherming van de maatschappij -
Verzoek tot invrijheidstelling - Afwijzing 
- Hoger beroep door advocaat van de 
gei'nterneerde - Weigering - Ontvanke
lijkheid. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
ingesteld door de gei'nterneerde tegen de 
beslissing van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij waarbij zijn 
verzoek om invrijheidstelling wordt afge
wezen, nu tegen deze beslissing hoger 
beroep kan worden ingesteld door de advo
caat van de gei'nterneerde : dit geldt ook 
wanneer deze raadsman geweigerd heeft 
dit rechtsmiddel aan de wenden. (Artt. 

407 en 413 Sv. en art. 19bis Wet Bescher
ming Maatschappij.) 

30 juni 1998 780 

49. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Stra{uOI·de
ring - Beslissingen uit hun aard niet 
vatbaar voor cassatieberoep- Uitlevering 
- Kamer van inbeschuldigingstelling -
Advies aan regering. 

Ret advies, door de kamer van inbe
schuldigingstelling aan de regering gege
ven inzake uitlevering, is geen beslissing 
waartegen cassatieberoep openstaat. (Art. 
3 Uitleveringswet van 15 maart 1874; art. 
609 Ger.W.) 

13 juli 1998 795 

Beslissingen in feite en in rechte 

50. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde
ring- Beslissingen in feite en in rechte -
Ongedaanverklaring van verzet- Draag
wijdte van het cassatieberoep. 

Wanneer cassatieberoep gericht is tegen 
de beslissing waarbij het verzet ongedaan 
wordt verklaard, dient het Hof slechts na 
te gaan of de beslissing die het verzet 
ongedaan verklaart overeenkomstig de wet 
is gewezen; het middel tot staving van 
zodanig cassatieberoep dat betrekking heeft 
op de verj aring van de strafvordering is 
niet ontvankelijk. (Artt. 188, tweede lid, 
en 208, derde lid, Sv.) 

12 mei 1998 542 

Gemis aan belang of bestaansreden 

51. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde
ring- Gemis aan be lang of bestaansreden 
- Uitlevering - Vreemdeling voorlopig 
aangehouden met het oog op uitlevering
Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling
Betekening van het buitenlands vonnis -
Gevolg. 

N a de betekening van het buitenlands 
vonnis op grond waarvan de uitlevering 
van een voorlopig aangehouden vreemde
ling is gevraagd, heeft het cassatieberoep 
van die vreemdeling tegen de beslissing 
op zijn verzoek tot voorlopige invrijheid
stelling geen bestaansreden meer. (Artt. 3 
en 5 Uitleveringswet.) 

10 maart 1998 296 

52. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafuorde
ring- Gemis aan belang of bestaansreden 
- Belang- Jeugdkamer van het hofvan 
beroep - Voorlopige maatregelen ten 
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aanzien van een minderjarige - Meerder
jarigheid - Geen uitwerking - Voorzie
ning - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
is de voorziening van de eiser tegen de 
beslissing waarbij wordt vastgesteld dat 
de te zijnen aanzien door de jeugdrechter 
genomen voorlopige maatregel, gelet op 
zijn meerderjarigheid, geen uitwerking meer 
he eft. 

17 maart 1998 327 

53. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde
ring- Gemis aan be lang of bestaansreden 
- Gemis aan bestaansreden - Objectief 
karakter- Jeugdbescherming- Plaatsings
maatregel - Ontvankelijkheid. 

Bij gebrek aan bestaansreden vanuit 
het oogpunt van het objectieve belang van 
een mogelijke cassatie, is niet ontvanke
lijk het cassatieberoep dat wordt ingesteld 
tegen het arrest waarbij de beslissing van 
de jeugdrechter tot voorlopige bewaring in 
een huis van arrest bevestigd wordt, en 
dat eiser hierdoor verantwoordt dat hij 
zinnens is een aansprakelijkheids
vordering tegen de Staat in te stellen 
teneinde vergoeding te krijgen voor de ten 
gevolge van die tijdelijke opsluiting gele
den schade, terwijl de nieuwe beschikking 
die de jeugdrechter achteraf in hager 
beroep heeft gewezen en waarin hij beveelt 
om eiser, na de periode van opsluiting, op 
te nemen in een openbare bescherming
sinstelling, reeds ten uitvoer is gelegd. 

19 november 1998 1061 

Allerlei 

54. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde
ring - Allerlei - Commissie tot bescher
ming van de maatschappij - Beslissing 
- Invrijheidstelling op proef of definitief 
van gefnterneerde - Ontvankelijkheid. 

De beslissing waarbij de commissie tot 
beschermingvan de maatschappij, bij toe
passing van artikel 18 Wet Bescherming 
Maatschappij, de invrijheidstelling op proef 
of definitief van de ge!nterneerde gelast, 
is vatbaar voor cassatieberoep. (Art. 18 
Wet Bescherming Maatschappij.) 

3 maart 1998 262 

55. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Strafvorde
ring - Allerlei - Bescherming van de 
maatschappij- Voorzitter van de commis
sie - Voorlopige beslissing - Cassatie
beroep - Ontvankelijkheid. 

Niet voor cassatieberoep vatbaar is de 
voorlopige beslissing die de voorzitter van 
de commissie tot bescherming van de maat
schappij krachtens art. 18 Wet Bescher
ming Maatschappij in dringende gevallen 
neemt. (Art. 18 Wet Bescherming Maat
schappij.) 

31 maart 1998 394 

BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP 

Burgerlijke rechtsvordering 

Beklaagde 

56. - Strafzaken - Beslissingen vat
baar voor cassatieberoep - Burgerlijke 
rechtsvordering- Beklaagde- Geen eind
beslissing- Geen betwisting van bevoegd
heid-Heropening van het de bat-Medisch 
deskundigenonderzoek - Ontvankelijk
heid. 

Noch het arrest dat de heropening van 
het debat beveelt om het openbaar minis
terie in staat te stellen de burgerlijke 
partijen bij de zaak te betrekken, noch het 
arrest dat een medisch deskundigenonder
zoek beveelt, zijn eindbeslissingen of doen 
uitspraak over een geschil inzake bevoegd
heid. (Art. 416 Sv.) 

24 november 1998 1068 

BELASTINGZAKEN 

TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING 

Duur, begin en einde 

57. - Belastingzaken- Termijnen van 
cassatieberoep en betekening- Duw; begin 
en einde - Duur- Inkomstenbelastingen 
- Bestreden arrest - Kennisgeving. 

Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk 
is de voorziening tegen een inzake inkom
stenbelastingen gewezen arrest, wanneer 
zij meer dan drie maanden na de kennis
geving van dat arrest is ingesteld. (Art. 
388 W.I.B. [1992]; artt. 2 en 32, 2°, Ger.W.) 

20 februari 1998 236 

58. - Belastingzaken- Termijnen van 
cassatieberoep en betekening- Duur, begin 
en einde - Begin - Inkomstenbelastin
gen - Bestreden arrest - Kennisgeving 
-Datum. 

De kennisgeving van het arrest waar
door, inzake inkomstenbelastingen, de ter
mijn om cassatieberoep in te stellen begint 
te lopen, geschiedt op de datum waarop de 
griffie van het hofvan beroep een afschrift 
van het arrest toezendt aan de in dat 
arrest opgegeven woonplaats of zetel van 
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de partij waaraan de kennisgeving moet 
geschieden. (Art. 388 W.I.B. [1992]; artt. 2 
en 32, 2°, Ger.W.) 

20 februari 1998 236 

59. - Belastingzaken- Termijnen van 
cassatieberoep en betekening- Duur, begin 
en einde - Duur- Verlenging - Afstand 
- Inkomstenbelastingen. 

Bij ontstentenis van een bijzondere wets
bepaling, wordt de bij het W.I.B. (1992) 
bepaalde termijn van drie maanden om 
cassatieberoep in te stellen, niet verlengd 
wegens de afstand. (Art. 388 W.I.B. [1992]; 
art. 55 Ger.W.) 

20 februari 1998 236 

60. - Belastingzaken- Termijnen van 
cassatieberoep en betekening- Duur, begin 
en einde - Duur - Gemeentebelastingen 
- Provinciebelastingen- Bestreden arrest 
- Kennisgeving. 

Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk 
is het cassatieberoep tegen een arrest van 
het hof van beroep dat gewezen is inzake 
directe gemeente- of provinciebelastingen, 
wanneer het meer dan drie maanden na 
de betekening van dat arrest is ingesteld. 
(Art. 7, tweede lid, wet 23 dec. 1986; art. 
388 W.I.B. (1922); artt. 2 en 32, 2°, Ger.W.) 

23 februari 1998 239 

61. - Belastingzaken- Termijnen van 
cassatieberoep en betekening- Duur, begin 
en einde - Begin - Gemeentebelastingen 
- Provinciebelastingen- Bestreden arrest 
- Kennisgeving - Datum. 

De kennisgeving van een arrest van het 
hof van beroep waardoor, inzake directe 
gemeente- of provinciebelastingen, de ter
mijn om cassatieberoep in te stellen begint 
te lopen, geschiedt op de datum waarop de 
griffie van dat hof een afschrift van het 
arrest toezendt aan de in dat arrest opge
geven woonplaats van de partij waaraan 
de kennisgeving moet geschieden. (Art. 7, 
tweede lid, wet 23 dec. 1986; art. 388 
W.I.B. (1992); artt. 2 en 32, zo, Ger.W.) 

23 februari 1998 , 239 

VORMEN 

Algemeen 

62. - Belastingzaken- Vormen-Alge
meen - Inkomstenbelastingen - Open
baar ministerie - Grand van niet
ontvankelijkheid - Kennisgeving. 

Art. 1097 Ger.W. is niet van toepassing 
inzake inkomstenbelastingen. (Art. 1097 
Gw.) 

20 februari 1998 236 

Vorm en termijn van betekening en/of 
neerlegging 

63. - Belastingzaken-Vormen- Vorm 
en termijn van betekening en/ of neerleg
ging- Neerlegging - Ontvankelijkheid 
- Gemeentebelastingen - Provincie
belastingen - Volmacht - Niet-bestaan 
- Houder - Hoedanigheid - Onnauw
keurigheid. 

De niet-ontvankelijkheid van het cassatie
beroep inzake directe gemeente- of provincie
belastingen kan niet voortvloeien uit het 
feit alleen dat het door eiser of diens 
advocaat ondertekende verzoekschrift tot 
cassatie ter griffie van het hof van beroep 
is neergelegd door een persoon wiens hoe
danigheid niet wordt gepreciseerd. (Art. 7 
wet 23 dec. 1986; art. 388 W.I.B. [1992].) 
(lmpliciet.) 

12 januari 1998 55 

64. - Belastingzaken- Thrmen- Vorm 
en termijn van betekening en/ of neerleg
ging - Betekening - Termijn - Inkom
stenbelastingen. 

Inzake inkomstenbelastingen moet het 
verzoekschrift waarbij cassatieberoep wordt 
ingesteld voor de neerlegging ervan ter 
griffie van het hofvan beroep aan verweer
der worden betekend. (Art. 388, tweede 
lid, W.I.B. 1992.) 

3 december 1998 1095 

Vorm en termijn voor memories en stuk
ken 

65. - Belastingzaken - Vormen -
Vorm en termijn voor memories en stukken 
- Gemeentebelastingen - Provincie
belastingen- Memorie van antwoord
Brief- Ter post aangetekende brief 

Inzake directe gemeente- of provincie
belastingen moet de memorie van ant
woord van de verweerder in cassatie op de 
griffie van het Hof van Cassatie worden 
afgegeven; die wetsbepaling wordt niet 
nageleefd door de verweerder in cassatie 
die zijn memorie van antwoord niet ter 
griffie afgeeft maar ze bij ter post aange
tekende brief naar die griffie verstuurt. 
(Art. 7, tweede lid, wet 23 dec. 1986; art. 
389, eerste lid, W.I.B. [1992],) 

23 februari 1998 239 

66. - Belastingzaken - Vormen -
Vorm en termijn voor memories en stukken 
- Gemeentebelastingen - Provincie
belastingen - Memorie van weder
antwoord- Brief- Ter post aangetekende 
brief 

Inzake directe gemeente- of provincie
belastingen moet de memorie van weder-
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antwoord van de eiser in cassatie op de 
gri:ffie van het Hof van Cassatie worden 
afgegeven; die wetsbepaling wordt niet 
nageleefd door de eiser in cassatie die zijn 
memorie van wederantwoord niet ter grif
fie afgeeft maar ze bij ter post aangete
kende briefnaar die gri:ffie verstuurt. (Art. 
7, tweede lid, wet 23 dec. 1986; art. 389, 
eerste lid, in fine, W.I.B. [1992].) 

23 februari 1998 239 

67. - Belastingzaken- Vormen- Vorm 
en termijn voor memories en stukken -
Inkomstenbelastingen- Memorie van ant
woord- Ondertekening- Lees bare hand
tekening - Ondertekenaar - Hoedanig
heid - Niet uermelde hoedanigheid -
Gevolg. 

Inzake inkomstenbelastingen slaat het 
Hof geen acht op een stuk getiteld "memo
rie van antwoord" dat ter gri:ffie van het 
Hofis neergelegd en dat onder de woorden 
'1oco" of "voor" en onder de naam van een 
advocaat, ondertekend is met een leesbare 
handtekening maar zonder vermelding van 
de hoedanigheid van de ondertekenaar. 
(Art. 389 W.I.B. [1992].) 

26juni 1998 765 

68. - Belastingzaken- Vormen- Vorm 
en termijn voor memories en stukken -
Inkomstenbelastingen- Memorie van weder
antwoord - Brief - Ter post aangete
kende brief. 

Inzake inkomstenbelastingen moet de 
memorie van wederantwoord van eiser tot 
cassatie worden neergelegd ter gri:ffie van 
het Hof van Cassatie; die wettelijke ver
plichting wordt niet nagekomen wanneer 
eiser tot cassatie in plaats van zijn memo
rie van wederantwoord op die gri:ffie neer 
te leggen, die memorie aan haar toezendt 
bij ter post aangetekende brief. (Art. 389, 
eerste lid, in fine, W.I.B. 1992.) 

3 december 1998 1095 

69. - Belastingzaken- Vormen- Vorm 
en termijn voor memories en stukken -
Inkomstenbelastingen- Stukken- Neer
legging - Termijn. 

Inzake inkomstenbelastingen moeten de 
stukken waarvan eiser gebruik wenst te 
maken voor het Hofvan Cassatie, die niet 
voorkomen in het voor het hofvan beroep 
samengestelde dossier en die geen ver
band houden met de ontvankelijkheid van 
het cassatieberoep of andere stukken zijn 
dan akten houdende afstand, hervatting 
van geding of toestemmingen om te plei
ten, gevoegd worden bij het cassatie
verzoekschrift dat binnen de wettelijke 

termijn op de gri:ffie van het hof van 
beroep is neergelegd. (Art. 388, derde lid, 
W.I.B. 1992.) 

3 december 1998 1095 

Aller lei 

70.- Belastingzaken- Vormen-Aller
lei - Inkomstenbelastingen - Memorie 
van wederantwoord - Geen grand van 
niet-ontuankelijkheid tegen de voorziening 
- Ontvankelijkheid. 

Buiten het geval dat de verweerder in 
cassatie een grand van niet-ontvankelijkheid 
tegen de voorziening heeft opgeworpen, 
biedt geen wetsbepaling eiser tot cassatie 
van een arrest van het hof van beroep dat 
in belastingzaken is gewezen, de mogelijk
heid om te antwoorden op een door die 
verweerder neergelegde memorie van 
antwoord. (Art. 389, eerste lid, W.I.B. 
[1992].) 

9 maart 1998 282 

71.- Belastingzaken- Vormen-Aller
lei - Inkomstenbelastingen - Memorie 
van wederantwoord - Geen middel van 
niet-ontvankelijkheid aan het cassatie
beroep tegengeworpen - Ontvankelijk
heid. 

Buiten het geval dat de verweerder in 
cassatie een grand van niet-ontvankelijkheid 
tegen de voorziening heeft opgeworpen, 
biedt geen wetsbepaling eiser tot cassatie 
van een arrest van het hofvan beroep dat 
in belastingzaken is gewezen, de mogelijk
heid om te antwoorden op een door die 
verweerder neergelegde memorie van 
antwoord. (Art. 389, eerste lid, W.I.B. 
[1992].) 

11 mei 1998 523 

BESLISSINGENVATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP 

Beslissingen uit hun aard niet vatbaar 
voor cassatieberoep 

72. - Belastingzaken - Beslissingen 
vatbaar voor cassatieberoep - Beslissin
gen uit hun aard niet vatbaar uoor cassatie
beroep - Gemeentebelastingen- Beslissing 
van de bestendige deputatie - Ontvanke
lijkheid. 

Cassatieberoep kan slechts worden inge
steld tegen de beslissingwaarbij de besten
dige deputatie inzake gemeentebelastingen 
uitspraak doet, voor zover de waarde van 
de aanvraag geen 10.000 frank bedraagt. 
(Art. 7, tweede lid, wet 23 dec. 1986.) 

26 maart 1998 373 



TUCHTZAKEN 

PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSA
TIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN 
INGESTELD 

73. - Tuchtzaken - Personen door of 
tegen wie cassatieberoep kan of moet wor
den ingesteld - Orde van Architecten -
Beslissing van de raad van beroep - Cas
satieberoep door architect - Voorziening 
gericht en betekend aan de nationale raad 
van de Orde - Ontvankelijkheid. 

Ontvankelijk is de voorziening in cassa
tie tegen een beslissing van de raad van 
beroep van de Orde vanArchitecten gericht 
en betekend aan de nationale raad van de 
Orde van Architecten. 

15 januari 1998 76 

74. - Tuchtzaken - Personen door of 
tegen wie cassatieberoep kan of moet wor
den ingesteld- Orde van Architecten
Nationale raad- Hoedanigheid. 

De Orde van Architecten,. handelend 
door de nationale raad, heeft de hoedanig
heid om cassatieberoep aan te tekenen 
tegen een door een raad van beroep gewe
zen eindbeslissing. (Art. 33, eerste lid, 
Architectenwet.) 

24 september 1998 915 

75. - Tuchtzaken - Personen door of 
tegen wie cassatieberoep kan of moet wor
den ingesteld - Orde van Architecten -
Nationale raad - Bevoegdheid. 

De Orde van Architecten, handelend 
door de nationale raad, vertegenwoordigd 
door zijn voorzitter, is de krachtens de wet 
bevoegde instantie om cassatieberoep in 
te stellen tegen een beslissing van een 
raad van beroep. (Art. 37 Architectenwet.) 

24 september 1998 915 

ALLERLEI 
76. - Allerlei - Vreemdelingen- Vrij

heidsberoving - Administratieve maatre
gel- Gerepatrieerde vreemdeling- Arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling 
- Voorziening van de vreemdeling- Ont
vankelijkheid. 

Het cassatieberoep van een vreemde
ling tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet 
over zijn beroep bij de Rechterlijke Macht 
tegen de te zijnen aanzien met toepassing 
van de Vreemdelingenwet genomen admi
nistratieve maatregel van vrijheidsbero
ving, is bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk, als de eiser we gens zijn repatriering 
in Belgie niet meer van zijn vrijheid is 
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beroofd voordat het Hof uitspraak heeft 
gedaan over het cassatieberoep. 

4 februari 1998 159 

CASSATIEl\llDDELEN 
BURGERLIJKE ZAKEN 
Belang 
Feitelijke grondslag 
Nieuw middel 
Onduidelijk middel 
Verband met bestreden beslissing 
Vereiste vermeldingen 
Aller lei 

STRAFZAKEN 
Algemeen 
Belang 
Nieuw middel 
Onduidelijk middel 
Verband met bestreden beslissing 
Vereiste vermeldingen 

BELASTINGZAKEN 
Algemeen 
Belang 
Feitelijke grondslag 
Onduidelijk middel 
Vereiste vermeldingen 

BURGERLIJKE ZAKEN 

BELANG 

1. - Burgerlijke zaken - Belang -
Vernietiging van een beslissing - Beslis
sing die slechts het vervolg is - Vernie
tigde beslissing- Middel tegen deze beslis
sing - Ontvankelijkheid. 

Het middel tegen een gerechtelijke beslis
sing waarvan de vernietiging het gevolg 
is van de vernietiging van de vroegere 
beslissing waarvan zij het vervolg is, is 
niet ontvankelijk wegens gebrek aan 
belang. 

26 juni 1998 762 

FEITELIJKE GRONDSLAG 

2. - Burgerlijke zaken-Feitelijke grand
slag - Bestreden beslissing - Onjuiste 
uitlegging. 

Feitelijke grondslag mist het middel dat 
op een onjuiste uitlegging van de bestre
den beslissing berust. 

15 juni 1998 692 

NIEUW MIDDEL 

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

Nieuw is het middel dat geen betrek
king heeft op een wettelijke bepaling van 
openbare orde of van dwingend recht en 
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dat gericht is tegen een beslissing van de 
appelrechter die conform de beslissing van 
de eerste rechter is en waarop de eiser in 
hoger beroep geen kritiek heeft uitgeoe
fend. 

8 januari 1998 41 

4. - Burgerlijke zaken - Nieuw mid
del- Mid del m. b. t. het be roe pen vonnis
Ontvankelijkheid. 

Nieuw en dus niet ontvankelijk is het 
niet voor de appelrechters aangevoerde 
cassatiemiddel volgens hetwelk de eerste 
rechter niet door de eerste voorzitter van 
het hof van beroep kon worden opgedra
gen een ambt te vervullen. (Art. 65 Ger.W.) 

30 januari 1998 141 

5. - Burgerlijke zaken - Nieuw mid
del - Middel m. b. t. gronden van wraking 
van de eerste rechter. 

Nieuw en dus niet ontvankelijk is het 
cassatiemiddel dat voor het eerst feiten 
aanvoert op grond waarvan de eerste rech
ter kon worden gewraakt. 

30 januari 1998 141 

ONDUIDELIJK MID DEL 

6. - Burgerlijke zaken - Onduidelijk 
middel - Toepasselijke wettelijke bepalin
gen niet duidelijk aangegeven. 

Niet ontvankelijk is het middel dat de 
schendingvan verscheidene wettelijke bepa
lingen aanvoert waarvan de inhoud ver
schilt, zonder te preciseren in hoeverre 
elk van die bepalingen is geschonden. 
(Art. 1080 Ger.W.) 

30 januari 1998 141 

7. - Burgerlijke zaken- Onduidelijk 
middel- Grand van niet-ontvankelijkheid. 

De grond van niet-ontvankelijkheid tegen
geworpen aan een middel dat niet verdui
delijkt waarin de zogezegde schending van 
de aangewezen wettelijke bepalingen bestaat, 
dient te worden aangenomen. 

5juni1998 643 

8. - Burgerlijke zaken - Onduidelijk 
middel - Ontvankelijkheid. 

Het middel dat niet vermeldt in welke 
akten of conclusies eiser het onbeant
woord gebleven verweer heeft voorgedra
gen, is wegens vaagheid niet ontvankelijk. 

5 juni 1998 652 

VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING 

9. - Burgerlijke zaken - Verband met 
bestreden beslissing - Betwisting aard 
van de {out - Geen betwisting van afwe
zigheid oorzakelijk verband- Ontvanke
lijkheid. 

Kan niet tot cassatie leiden, en is zodoende 
niet ontvankelijk, het middel dat uitslui
tend op een zogezegde "opzettelijke zware 
fout" slaat, zo eiser niet opkomt tegen de 
beslissing dat tussen bedoelde fout en het 
ongeval geen oorzakelijk verband bestaat. 

8januari1998 41 

VEREISTE VERMELDINGEN 

10. - Burgerlijke zaken- Vereiste ver
meldingen - Middel - Nietigheid van 
het bestreden vonnis - Taalwet Gerechts
zaken - Vermelding van de geschonden 
wetsbepalingen - Onvoldoende vermel
ding - Ontvankelijkheid van het middel. 

Niet ontvankelijk is het middel dat niet 
alle wettelijke bepalingen vermeldt die 
geschonden zouden zijn indien het gegrond 
was, wanneer de schending van de ver
melde bepalingen onvoldoende is om tot 
vernietiging van de bestreden beslissing 
te leiden. (Art. 1080 Ger.W.) 

6 februari 1998 184 

11. - Burgerlijke zaken- Vereiste ver
meldingen - Middel - Nietigheid van 
het bestreden vonnis - Taalwet Gerechts
zaken - Vermelding van de geschonden 
wetsbepalingen - Onvoldoende vermel
ding - Ontvankelijkheid van het middel. 

Niet ontvankelijk is het middel dat de 
nietigheid van het bestreden vonnis aan
voert op grond dat het in de Franse taal is 
gewezen, zonder de bepaling van de Taal
wet Gerechtszaken te vermelden waarin 
de aangevoerde nietigheid is bepaald. (Art. 
1080 Ger.W.; art. 40 Taalwet Gerechts
zaken.) 

6 februari 1998 184 

12. - Burgerlijke zaken- Vereiste ver
meldingen - Gewijzigde wet - Aange
voerde grief 

Niet ontvankelijk is het middel dat de 
schending aanvoert van een wetsbepa
ling, wanneer de aangehaalde versie van 
die wetsbepaling niets uitstaande heeft 
met de aangevoerde grief. (Art. 1080 Ger.W.) 

9 maart 1998 289 

13. - Burgerlijke zaken- Vereiste ver
meldingen - Geschonden wettelijke bepa
ling- Niet-vermelding- Ontvankelijkheid 
van het middel. 

Niet ontvankelijk is het middel dat schen
ding aanvoert van het beginsel van de 
verbindende kracht van de overeenkom
sten en van de gevolgen van de beeindi
ging door wederzijdse toestemming van 
de overeenkomst, zonder art. 1134 B.W. 
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als geschonden wetsbepaling aan te wij
zen. (Art. 1080 Ger.W.) 

19 maart 1998 343 

14. - Burgerlijke zaken- Vereiste ver
meldingen - Vermelding van de geschon
den wetsbepalingen - Gewijzigde wetsbe
paling - Ontvankelijkheid. 

De verwijzing naar een wetsbepaling 
zonder verdere vermeldingen, verwijst naar 
de wetsbepaling zoals zij is gewijzigd; 
wanneer de wetswijziging onder meer daarin 
bestaat dat een nieuwe paragraaf aan een 
reeds bestaand artikel wordt toegevoegd 
en wanneer de toevoeging de oplossing 
van het geschil niet kan bei:nvloeden, dient 
de nieuwe paragraaf niet in het middel te 
worden aangeduid. (Art. 1080 Ger.W.) 

22juni 1998 737 

15. - Burgerlijke zaken- Vereiste ver
meldingen - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het middel dat slechts 
de schending aanvoert van wettelijke bepa
lingen die niet volstaan om tot cassatie te 
leiden van de bestreden beslissing. (Art. 
1080 Ger.W.) 

8 oktober 1998 951 

16. - Burgerlijke zaken- Vereiste ver
meldingen - Geschonden wetsbepalingen 
- Onvoldoende om tot vernietiging te lei
den - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het middel dat niet 
alle wettelijke bepalingen vermeldt die 
geschonden zouden zijn indien het gegrond 
was, wanneer de schending van de ver
melde bepalingen onvoldoende is om tot 
vernietiging van de bestreden beslissing 
te leiden. 

30 november 1998 1083 

ALLERLEI 
17. - Burgerlijke zaken- Allerlei

Geschriften - Bewijskracht - Misken
ning - Begrip. 

Voert geen miskenning van de bewijs
kracht van akten aan, maar een scherr
ding van de motiveringsplicht, het middel 
dat de rechter verwijt zijn beslissing te 
hebben genomen zonder rekening te hou
den met het in dat middel vermelde beding 
van een huurovereenkomst. (Artt. 1319, 
1320 en 1322 B.W.) 

14 mei 1998 551 

STRAFZAKEN 

ALGEMEEN 
18. - Strafzaken - Algemeen - Ont

vankelijkheid - Middel dat het Hof zou 
verplichten tot de uitlegging van een geschrift. 

Als een beklaagde met toepassing van 
art. 39, § 1, 2°, Milieuvergunningsdecreet 
is veroordeeld wegens het niet naleven 
van een vergunningsvoorwaarde, is niet 
ontvankelijk het cassatiemiddel dat, gestoeld 
op de aanvoering dat de vergunnings
voorwaarde onduidelijk is, het Hof zou 
verplichten tot de uitlegging van die voor
waarde. (Artt. 147, tweede lid, Gw., 608 
Ger.W., 422 Sv.) 

12 mei 1998 533 

19. - Strafzaken- Algemeen -Mid
del dat het Hof zou verplichten tot de 
uitlegging van een geschrift - Ontvanke
lijkheid. 

Als een beklaagde met toepassing van 
het Milieuvergunningsdecreet is veroor
deeld wegens het niet naleven van een 
vergunningsvoorwaarde, is niet ontvanke
lijk het cassatiemiddel dat, gestoeld op de 
aanvoering dat de vergunningsvoorwaarde 
onduidelijk is, het Hof zou verplichten tot 
de uitlegging van die voorwaarde. (Art. 
38, § 1, 2°, Decr.Vl.R. 28 juni 1985 en art. 
147, tweede lid, Gw. 1994.) 

3 november 1998 1024 

BE LANG 
20. - Strafzaken - Belang - Straf

vordering - Verschillende daders - Ver
beurdverklaring - Middel dat op een van 
de daders betrekking heeft - Ontvanke
lijkheid. 

Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, 
is het middel aangevoerd door een der 
beklaagden tegen de bijkomende strafvan 
verbeurdverklaring, wanneer deze straf 
verantwoord blijft door de veroordeling 
van andere beklaagden tot dezelfde ver
beurdverklaring. (Artt. 411 en 414 Sv.) 

3 februari 1998 152 

21. - Strafzaken - Belang - Middel 
ten betoge dat de rechter ten onrechte heeft 
rekening gehouden met herhaling - Ont
vankelijkheid. 

Het middel ten betoge dat de rechter 
ten onrechte heeft rekening gehouden met 
herhaling leidt, als het gegrond is, tot 
vernietigig van de veroordeling als blijkt 
dat de rechter bij het bepalen van de 
strafmaat ook rekening heeft gehouden 
met de door hem vastgestelde staat van 
wettelijke her haling. (Artt. 56 Sw.; 10, § 4, 
wet 15 juli 1985.) 

24 augustus 1998 822 

22. - Strafzaken- Belang- Straf
Verscheidene misdrijven- Toe passing van 
artikel 65 Sw. - Geldboete lager dan het 
wettelijk minimum van de zwaarste straf 
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- Middel dat op een telastlegging betrek
king heeft - Ontuankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het middel dat betrek
king heeft op een telastlegging als de eiser 
niet wordt benadeeld door de beslissing 
die hem veroordeelt tot een enkele straf 
voor alle telastleggingen en dat uit die 
beslissing niet blijkt dat die straf minder 
zwaar zou zijn geweest indien de telast
legging waarop het mid del betrekking heeft 
niet bewezen was verklaard. (Artt. 411 en 
414 Sv.) 

22 september 1998 901 

NIEUW MIDDEL 

23. - Strafzaken - Nieuw middel -
Hof van assisen- Voorzitter -A an getuige 
gestelde vraag- Grieven niet opgeworpen 
uoor het hof van assisen. 

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is 
het cassatiemiddel dat de door de voorzit
ter van het hofvan assisen aan een getuige 
gestelde vragen bekritiseert wanneer niet 
blijkt dat tegen het stellen van die vragen 
bezwaar is gemaakt voor het hof van 
as sis en. 

6 januari 1998 24 

24. - Strafzaken - Nieuw middel -
E. G.-Verdrag- Mededinging- Economi
se he machtspositie- Vrij uerkeer van goe
deren - Niet opgeworpen uoor feitenrechter 
- Gevolg. 

Een middel, gesteund op de inbreuk op 
de bepalingen van het E.G.-Verdrag betref
fende de mededinging, het verbod van 
misbruik van economische machtspositie 
of op de belemmering van het vrij verkeer 
van goederen, dat niet aan de feiten
rechter is voorgelegd, kan niet voor het 
eerst voor het Hof worden aangevoerd. 

27 januari 1998 128 

25. - Strafzaken - Nieuw middel -
Vonnisgerecht- Redelijke termijn- Ouer
schrijding - Niet aan de feitenrechter 
uoorgelegd middel - Geuolg. 

Het middel dat hierop gegrond is dat 
eiser niet binnen een redelijke termijn zou 
zijn berecht, kan niet voor de eerste maal 
aan het Hof worden voorgelegd. 

18 februari 1998 230 

ONDUIDELIJK MID DEL 

26. - Strafzaken - Onduidelijk mid
del - Schending van de bewijskracht -
Ontuankelijkheid. 

Niet ontvankelijk, wegens vaagheid, is 
het middel waarin de miskenning van de 
bewijskracht van de akten wordt aange
voerd, zonder opgave van de geschriften 

waarvan de bewijskracht zou miskend zijn. 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

18 februari 1998 231 

27. - Strafzaken- Onduidelijk mid
del - Tegenstrijdige gronden - Ontuan
kelijkheid. 

Niet ontvankelijk, wegens vaagheid, is 
het middel waarin de tegenstrijdigheid 
van de gronden wordt aangevoerd, zonder 
te preciseren waarin die tegenstrijdigheid 
zou kunnen bestaan. (Art. 149 Gw.) 

18 februari 1998 231 

28. - Strafzaken - Onduideli}k mid
del - Begrip. 

Niet ontvankelijk, wegens onduidelijk
heid, is het middel dat aan de bestreden 
beslissing verwijt dat zij op een conclusie 
niet antwoordt, zonder dat daarbij wordt 
aangegeven op welke vordering, welk ver
weer ofwelke exceptie niet is geantwoord. 

4 maart 1998 264 

29. - Strafzaken - Onduideli}k mid
del - Voorlopige hechtenis. 

Niet ontvankelijk wegens onduidelijk
heid is het cassatiemiddel ten betoge dat 
wegens schending van art. 28quinquies, § 
2, Sv. eisers recht van verdediging is mis
kend, zonder aan te voeren dat en op 
welke wijze die beweerde miskenning enige 
weerslag had op de wettigheid van de 
voorlopige hechtenis. (Art. 31, § 3, Wet 
Voorlopige Hechtenis.) 

10 november 1998 104 7 

VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING 

30. - Strafzaken- Verband met bestre
den beslissing - Voorlopige hechtenis -
Handhaving - Middel gericht tegen een 
arrest van het Hof- Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het middel dat niet 
gericht is tegen de bestreden beslissing, 
maar eigenlijk kritiek oefent op een arrest 
van het Hof, waarin een identiek middel 
was afgewezen dat eiser tot staving van 
zijn vorig cassatieberoep had aangevoerd. 

18 februari 1998 231 

31. - Strafzaken- Verband met bestre
den beslissing- Beslissing die een verzet 
ongedaan verklaart - Middel betreffende 
de uerjaring van de strafuordering- Ont
vankelijkheid. 

Wanneer cassatieberoep gericht is tegen 
de beslissing waarbij het verzet ongedaan 
wordt verklaard, dient het Hof slechts na 
te gaan of de beslissing die het verzet 
ongedaan verklaart overeenkomstig de wet 
is gewezen; het middel tot staving van 
zodanig cassatieberoep dat betrekking heeft 
op de verjarinF van di strafvordering is 
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niet ontvankelijk. (Artt. 188, tweede lid, 
en 208, derde lid, Sv.) 

12 mei 1998 542 

32. - Strafzaken- Verband met bestre
den beslissing- Beslissing inzake bevoegd
heid - Middel dat niet de bevoegdheid 
betreft - Ontvankelijkheid. 

Wanneer tegen een voorbereidend arrest 
of een arrest van onderzoek dat een bevoegd
heidsgeschil beslecht onmiddellijk cassatie
beroep is ingesteld, is niet ontvankelijk 
het middel dat geen verband houdt met de 
bevoegdheid. (Art. 416, tweede lid, Sv.) 

24 augustus 1998 809 

VEREISTE VERMELDINGEN 

33. - Strafzaken- Vereiste vermeldin
gen - Vreemdelingen - Maatregel van 
vrijheidsberoving - Onderzoeksgerechten 
- Middel afgeleid uit de schending van 
artikel 149 Gw. 

Art. 149 Gw. is niet toepasselijk op de 
onderzoeksgerechten die uitspraak doen 
over de handhaving van een ten aanzien 
van de vreemdeling genomen bestuurlijke 
maatregel van vrijheidsberoving. (Art. 149 
Gw. [1994]; art. 72, vierde lid, Vreemde
lingenwet.) 

4 februari 1998 158 

BELASTINGZAKEN 

ALGEMEEN 

34. - Belastingzaken - Algemeen -
Grand van niet-ontvankelijkheid - Rede
nen van de vonnissen en arresten - Op 
conclusie - Geen antwoord op de con
clusie - Conclusie niet meer terzake die
nend - Cassatiemiddel - Ontvankelijk
heid. 

De grand van niet-ontvankelijkheid, die 
is opgeworpen tegen een middel ten betoge 
dat de conclusie niet is beantwoord en 
hieruit is afgeleid dat de rechter op die 
conclusie niet behoefde te antwoorden, 
aangezien zij wegens zijn beslissing niet 
meer terzake dienend was, kan niet wor
den aangenomen; zodanig verweer heeft 
immers betrekking op de zaak zelf en niet 
op de ontvankelijkheid van het middel. 
(lmpliciet.) 

26juni 1998 769 

BE LANG 

35. - Belastingzaken-Belang- Gebrek 
aan belang - Begrip. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
is het middel dat, ook al was het gegrond, 

de wettigheid van de bestreden beslissing 
niet kan bei:nvloeden. 

26juni 1998 765 

FEITELIJKE GRONDSLAG 

36. - Belastingzaken-Feitelijkegrond
slag - Bestreden beslissing - Onjuiste 
uitlegging. 

Feitelijke grondslag mist het middel dat 
op een onjuiste uitlegging van de bestre
den beslissing berust. 

17 april 1998 427 

37. - Belastingzaken-Feitelijke grand
slag - Bestreden beslissing - Onjuiste 
uitlegging. 

Feitelijke grondslag mist het mid del dat 
op een onjuiste uitlegging van de bestre
den beslissing berust. 

11 mei 1998 517 

ONDUIDELIJK MID DEL 

38. - Belastingzaken - Onduidelijk 
middel - Inkomstenbelastingen - Toe
lichting - Draagwijdte. 

Inzake inkomstenbelastingen vermag de 
toelichting bij een middel dat middel niet 
aan te vullen of de onduidelijkheid ervan 
te verhelpen. (Art. 388, eerste lid, W.I.B. 
[1992].) 

26juni 1998 768 

39. - Belastingzaken Onduidelijk 
middel- Inkomstenbelastingen- Bewijs
kracht van de akten. 

Niet ontvankelijk wegens onduidelijk
heid is het middel dat in belastingzaken 
de miskenning van de bewijskracht van 
een akte aanvoert zonder te preciseren 
waarin de bewijskracht van die akte zou 
zijn miskend. (Art. 388, eerste lid, W.I.B. 
[1992].) 

10 september 1998 880 

VEREISTE VERMELDINGEN 

40. - Belastingzaken - Vereiste ver
meldingen - Geschonden wetsbepalingen 
- Inkomstenbelastingen - Ontvankelijk
heid. 

Niet ontvankelijk is het middel dat een 
onwettigheid aanvoert zonder de daarop 
betrekking hebbende wettelijke bepalin
gen als geschonden aan te wijzen. (Art. 
388, eerste lid, W.I.B. [1992].) 

11 mei 1998 523 

41. - Belastingzaken - Vereiste ver
meldingen-Inkomstenbelastingen- Geschon
den wetsbepalingen - Ontvankelijkheid. 
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Niet ontvankelijk is het middel dat een 
onwettigheid aanvoert, zonder de desbe
treffende wettelijke bepalingen als geschon
den aan te wijzen. (Art. 388, eerste lid, 
W.I.B. [1992].) 

10 september 1998 880 

CONSUMENTENKREDIET 

Kredietovereenkomst - Niet-uitvoering 
- Overeengekomen straffen of schadever
goedingen- Strafbeding- Ouerdreven of 
onuerantwoord strafbeding - Beoorde
ling. 

Ret staat aan de rechter te beoordelen 
of de overeengekomen of toegepaste straf
fen of schadevergoedingen, onder meer in 
de vorm van strafbedingen, bij niet
uitvoering van een overeenkomst betref
fende consumentenkrediet overdreven of 
onverantwoord zijn. (Art. 90, tweede lid, 
wet 12 juni 1991.) 

20 maart 1998 348 

D 

DAGVAARDING 
1. - Termijn- Miskenning- Sanctie 

- Onteigening ten algemenen nutte -
Spoedprocedure. 

Niettegenstaande de onteigeningswet zelf 
niet in een nietigheid voorziet als de erin 
bepaalde dagvaardingstermijn van ten min
ste acht dagen voor de verschijning van de 
eigenaars en de vruchtgebruikers, om ter 
plaatse aanwezig te zijn op dag en uur 
door de rechter bepaald, niet in acht werd 
genomen, is de toepassing van die wet 
nochtans verenigbaar met de toepassing 
van de algemene nietigheidssanctie van 
gemeenrecht bij zodanige miskenning. (Artt. 
5, eerste lid, Onteigeningswet, en 710, 
eerste lid, Ger.W.) 

15 januari 1998 72 

2. - Strafzaken- Geldigheid- Toe
passelijke bepalingen en regels - Nietig
heid - Voorwaarden. 

De geldigheid van de dagvaarding wordt, 
in strafzaken, niet geregeld door art. 702 
Ger.W., maar door de artt. 145, 182 en 211 
Sv., waarin geen sprake is van nietigheid; 
die nietigheid kan alleen worden uitge
sproken, als een essentieel bestanddeel 
van die akte ontbreekt of als is aange
toond dat door die onregelmatigheid het 
recht van verdediging is geschonden. (Art. 
702 Ger.W.; artt. 145, 182 en 211 Sv.) 

13 oktober 1998 967 

3. - Strafzaken - Jeugdrechtbank -
Hulpuerlenende dwangmaatregel - Thr
zoek van het openbaar ministerie- Inhoud. 

De wet verplicht niet om in de dagvaar
ding uitdrukkelijk melding te maken van 
alle gegevens waarop het verzoek van het 
openbaar ministerie gegrond is, dat ertoe 
strekt een van de ouders van een kind van 
minder dan twaalf jaar voor de jeugd
rechtbank te laten verschijnen en een ten 
aanzien van dat kind getroffen hulp
verlenende dwangmaatregel te hernieu
wen; het is voldoende dat de dagvaarding 
zo gesteld is dat die ouder op afdoende 
wijze kan kennisnemen van het gevor
derde. (Art. 182 Sw.; artt. 62, 63bis, § 1, en 
63ter Jeugdbeschermingswet; art. 38 
Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulp
verlening aan de jeugd.) 

13 oktober 1998 967 

4. - Strafzaken - Beklaagde - Thr
eiste uermeldingen - Recht van verdedi
ging. 

Art. 182 Sv. bepaalt enkel dat de dag
vaarding het feit dat de tenlastelegging 
uitmaakt en kenmerkt derwijze moet om
schrijven dat het voorwerp ervan vol
doende duidelijk blijkt voor de beklaagde 
en het recht van verdediging verzekerd 
wordt. (Art. 182 Sv.) 

23 december 1998 1166 

DERDENVERZET 

Principaal derdenuerzet - Bestreden 
beslissing - Samenloop hager beroep en 
derdenverzet - Beuoegde rechter. 

Nu het derdenverzet een autonoom rechts
middel is ten behoeve van derden dat niet 
wordt aangetast doordat een partij in het 
geding hoger beroep heeft ingesteld, mag 
een belanghebbende derde een principaal 
derdenverzet instellen voor de rechter die 
de bestreden beslissing heeft gewezen, 
ook wanneer de bestreden beslissing reeds 
aangevochten is door een hoger beroep en 
daarover nog geen uitspraak is gedaan. 
(Artt. 1125, 1126 en 1130 Ger.W.) 

11juni 1998 672 

DESKUNDIGENONDERZOEK 
1. - Vordering gegrond op een misdrijf 

- Burgerlijke partij- Schade- Omuang 
- Hoegrootheid - Bewijslast. 

Bij ontstentenis van akkoord tussen haar 
en de beklaagde om trent de omvang en de 
hoegrootheid van de door haar gevorderde 
schadevergoeding komt het de burgerlijke 
partij toe het initiatief tot bewijs
inzameling te nemen door haar schade op 
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tegensprekelijke wijze, zo nodig door een 
hiertoe door de rechtbank aan te stellen 
deskundige, te laten vaststellen. (Artt. 
1315, eerste lid, B.W. en 870 Ger.W.) 

20 januari 1998 95 

2. - Strafzaken - Deskundige aange
wezen door de feitenrechter - Toepassing 
van het Ger. W. - Draagwijdte. 

Bepalingen van het Ger.W. die ofWel 
verwijzen naar het akkoord van de par
tijen, ofWel voor bepaalde gevolgen hun 
optreden vereisen, ofWel de rechter ver
hinderen het strafproces te leiden, mogen 
niet worden toegepast op de voor de straf
rechter gevoerde procedures, wanneer hij 
uitspraak moet doen over de strafvorde
ring. (Art. 2 Ger.W.) 

24juni 1998 746 

3. - Strafzaken - Recht van verdedi
ging- Schending- Begrip. 

Het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging wordt niet geschonden, 
wanneer de vaststellingen van de deskun
dige, die in de loop van het voorbereidend 
onderzoek is aangewezen, voor de feiten
rechter aan de tegenspraak van de par
tijen wordt onderworpen. 

24 juni 1998 7 48 

4. - Strafzaken - Geneeskundig des
kundigenonderzoek - Verhoren - Onder
vragingen- Bevoegdheid van de deskundige 
- Grenzen. 

De deskundige, in strafzaken, is niet 
bevoegd om verhoren of getuigenissen af 
te nemen; hij kan evenwel de persoon 
horen die hij als medisch deskundige onder
zoekt, teneinde zijn opdracht zoals zijn 
beroep het vereist te vervullen. 

24 juni 1998 7 48 

5. - Strafzaken - Medisch deskundi
genonderzoek - Tegensprekelijk karakter 
- Wetboek van Strafvordering - Gevolg. 

De artt. 153, 190 en 211 Sv. regelen de 
behandeling van de zaak voor de strafrech
ter, zij hebben echter niets de maken met 
de uitvoering van een maatregel van des
kundigenonderzoek die door de rechter is 
bevolen. 

24 november 1998 1068 

6. - Strafzaken - Gerechtelijk onder
zoek - Vindplaats van het slachtoffer -
Plaatsopneming- Aanwezige wetsgenees
heer - Geestesonderzoek van de verdachte 
- Zelfde deskundige - Wettigheid. 

De onderzoeksrechter beslist soeverein 
wie hij als deskundige benoemt; uit de 
omstandigheid dat de onderzoeksrechter 
een neuropsychiater gelast met het gees
tesonderzoek van de verdachte terwijl de-

zelfde deskundige voordien op verzoek van 
de onderzoeksrechter als wetsgeneesheer 
aanwezig was op de plaats waar het slacht
offer werd aangetroffen, kan geen misken
ning van eisers recht van verdediging 
noch schendingvan art. 6.1 E.V.R.M. wor
den afgeleid. (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

8 december 1998 1107 

DIEFSTAL EN AFPERSING 

1. - Diefstal door middel van geweld 
of bedreiging - Diefstal - Hoofdfeit -
Gevolg bedoeld in artikel 473 Sw. - Ver
zwarende omstandigheid - Gevolg. 

De in art. 4 73 Sw. bedoelde omstandig
heid is een objectieve ofreele verzwarende 
omstandigheid van de diefstal, hoofdfeit, 
die als dusdanig geldt voor allen die aan 
de diefstal deelgenomen hebben, ook al 
zouden sommigen onder hen aan de ver
zwarende omstandigheid niet hebben deel
genomen of zouden zij daarvan geen weet 
hebben gehad. (Art. 4 73 Sw.) 

4 maart 1998 270 000 

2. - Diefstal- Gebruiksdiefstal- Be
drieglijk wegnemen- Begrip. 

De rechter die oordeelt dat uit de omstan
digheid dat de zaak werd weggenomen 
zonder de toestemming van de eigenaar 
niet mag worden afgeleid dat het wegne
men gebeurde tegen diens wil in, vermag 
te beslissen dat niet vaststaat dat een 
gebruiksdiefstal werd gepleegd. (Art. 416 
Sw.) 

22 september 1998 902 

DIEREN 

Landbouwdieren - Stier - Inspuiting 
met hormonen - Afkeuring - Handel. 

Een wegens inspuiting met hormonen 
afgekeurde stier is niet in de handel. 
(Artt. 1108, 1128 en 1598 B.W.; art. 5 
Hormonenwet 15 juli 1985.) 

· 10 december 1998 1113 

DOUANE EN ACCIJNZEN 

1. - Douane en accijnzenwet- Materiele 
overtreding van een wetsvoorschrift- Bedoe
ling van de overtreder. 

De wetten inzake douane en accijnzen 
straffen in de regel de enkele overtreding 
van de des betreffende voorschriften en 
houden geen rekening met de bedoeling 
van de overtreder. (Art. 220 Douane en 
Accijnzenwet.) 

17 februari 1998 228 
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2. - Misdrijf gepleegd in het buiten
land - Militair - Bevoegdheid. 

De militaire rechtscolleges zijn bevoegd, 
ingeval een militair of een persoon die 
deel uitmaakt van een gedeelte van het 
leger dat zich op het grondgebied van een 
vreemde Staat bevindt, de wetgeving van 
die Staat heeft overtreden, inz. wanneer 
deze betrekking heeft op de douane of de 
import- of exportreglementering. (Art. 10bis 
V.T.Sv.; art. 57bis Mil.Sw.; art. 19, tweede 
lid, Mil.Sv.) 

6 mei 1998 487 

3. - Invoer, uitvoer en doorvoer van 
goederen - Verordeningen en richtlijnen 
van de E.E. G. - Rechtsvordering tot beta
ling van ontdoken heffingen - Bevoegd
heid. 

De minister van Economische Zaken is 
bevoegd om een ontdoken heffing die bij 
invoer verschuldigd is met toepassing van 
de verordeningen en richtlijnen van de 
E.E.G. in te vorderen. (Artt. 1 en 2 veror
dening (E.E.G.) nr. 2144/87 van 13 juli 
1987; artt. 1 tot 4 verordening (E.E.G.) nr. 
1031/88 van 18 april1988; artt. 1, 4° en go, 
56, 220, 231, 257, §§ 1 en 3, 266, 281, 282 
en 283 Douane en Accijnzenwet; artt. 4 en 
10 wet 11 september 1962.) 

30 juni 1998 781 

4. - Invoer, uitvoer en doorvoer van 
goederen - Verordeningen en richtlijnen 
van de E.E. G. - Rechtsvordering tot beta
ling van ontdoken heffingen - Aard. 

De vordering van de minister van Eco
nomische Zaken tot betaling van ontdo
ken heffingen die bij invoer verschuldigd 
zijn met toepassing van de verordeningen 
en richtlijnen van de E.E.G. is gegrond op 
bijzondere wetsbepalingen en is geen vor
dering tot vergoeding van schade. (Artt. 1 
en 2 verordening (E.E.G.) nr. 2144/87 van 
13 juli 1987; artt. 1 tot 4 verordening 
(E.E.G.) nr. 1031/88 van 18 april 1988; 
artt. 1, 4° en 9°, 56, 220, 231, 257, §§ 1 en 
3, 266, 281, 282 en 283 Douane en Ac
cijnzenwet; artt. 4 en 10 wet 11 september 
1962; 1382 en 1383 B.W.) 

30juni 1998 781 

~-; - Strafzaken - lnvoer, uitvoer en 
doorvoer van goederen - Verordeningen 
en richtlijnen van de E.E.G.- Rechtsvor
dering tot betaling van ontdoken heffingen 
- Minister van Economische Zaken -
Burgerlijke-partijstelling. 

Inzake indirecte belastingen, zoals een 
heffing die bij invoer verschuldigd is met 
toepassing van de verordeningen en richt
lijnen van de E.E.G., is de administratie 
bevoegd om ontdoken belasting in te vor-

deren bij wijze van de burgerlijke
partijstelling, wanneer de indirecte belas
ting werd ontdoken ten gevolge van het 
misdrijfwaarvoor de beklaagde wordt ver
volgd. (Artt. 1 en 2 verordening (E.E.G.) 
nr. 2144/87 van 13 juli 1987; artt. 1 tot 4 
verordening (E.E.G.) nr. 1031/88 van 18 
april1988; artt. 1, 4° en 9°, 56, 220, 231, 
257, §§ 1 en 3, 266, 281, 282 en 283 
Douane en Accijnzenwet; artt. 4 en 10 wet 
11 september 1962.) 

30juni 1998 781 

6. - lnvoer, uitvoer en doorvoer van 
goederen - Verordeningen en richtlijnen 
van de E.E. G. - Proces-verbaal- Afschrift 
aan overtreder - Ondertekening. 

Het afschrift van het proces-verbaal, 
dat aan de overtreder dient te worden 
afgegeven, dient niet de handtekening van 
beide bekeurders en de ondertekening ne 
varietur te dragen; het volstaat dat het 
afschrift door een van beide bekeurders 
ondertekend is "voor eensluidend afschrift". 
(Artt. 267 en 270 Douane en Accijnzen
wet.) 

30 juni 1998 781 

DRUKPERS (PO LITlE OVER DE) 

Recht tot antwoord - Wet van 23 juni 
1961-Audiovisuele media- Uitzending 
van periodieke aard - Persoon bij name 
genoemd - Aanvraag tot uitzending van 
een antwoord- Geen overeenstemming
Vordering bij de voorzitter van de recht
bank van eerste aanleg - Wijze van uit
zending van het antwoord - Bevoegdheid 
van de voorzitter - Begrip. 

De voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg die krachtens art. 12 van de 
wet van 23 juni 1961 uitspraak doet over 
de verplichting een antwoord uit te zen
den, vermag niet aan de producent van de 
uitzending hogere eisen op te leggen dan 
deze bepaald door art. 11, § 1, van die wet. 
(Artt. 11, § 1, en 12 wet 23 juni 1961.) 

29 oktober 1998 1005 

DWANGSOM 

1. - Opheffing - Bevoegdheid. 

Wanneer de rechter in hager beroep een 
veroordeling bevestigt waaraan een dwang
som verbonden is, kan hij zelf de opheffing 
niet bevelen van de in het beroepen von
nis opgelegde dwangsom. (Art. 1385quin
quies Ger.W.) 

15 mei 1998 565 
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2. - Strafzaken- Stedenbouw- Her
stel van plaats in de vorige staat - Ter
mijn - Draagwijdte. 

De beslissing van de appelrechters dat 
de dwangsom verschuldigd is per dag 
vertraging bij de niet vrijwillige uitvoe
ring van het herstel der plaatsen in de 
vorige staat binnen de termijn van 8 maan
den te rekenen vanaf de uitspraak, houdt 
niet in dat de dwangsom wordt verbeurd 
v66r de betekening van de uitspraak waar
bij zij is vastgesteld. (Art. 1385bis, eerste 
en derde lid, Ger.W., en art. 65, §§ 1 en 2, 
Wet Ruimtelijke Ordening en Steden
bouw.) 

9juni 1998 658 

3. - Arbeidsovereenkomst - Einde -
Werkgever - Verplichting - Afgifte van 
sociale bescheiden - Rechtsvordering -
A a rd. 

Artikel1385bis, eerste lid, van het Gerech
telijk Wetboek sluit enkel uit dat een 
dwangsom zou worden opgelegd ter nako
ming van een arbeidsovereenkomst als 
zodanig, maar verbiedt niet dat een dwang
som wordt opgelegd ten aanzien van een 
rechtsvordering die is ingesteld na de beein
diging van een arbeidsovereenkomst, niet 
ter nakoming van de arbeidsovereen
komst als zodanig, doch van verplichtin
gen die weliswaar zonder de arbeidsover
eenkomst niet zouden zijn ontstaan maar 
geen betrekking hebben op verplich
tingen die kenmerkend zijn voor een arbeids
overeenkomst. (Art. 1385bis, eerste lid, 
Ger.W.) 

30 november 1998 1080 

E 
ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN 

TAFEL EN BED 

ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE 
Echtscheiding op grond van bepaalde fei

ten 
Voorlopige maatregelen 

GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN 
T.a.v. de echtgenoten 

GEVOLGEN T.A.V. DE GOEDEREN 

BIJZONDERE REGELS OVER DE SCHEI
DING VAN TAFEL EN BED 

ALLERLEI 

ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE 

ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BE
PAALDE FElTEN 

1. - Echtscheidingsprocedure- Echt
scheiding op grand van bepaalde feiten -
Overspel - Begrip. 

De regel dat ieder der echtgenoten de 
echtscheiding kan vorderen op grond van 
overspel gepleegd door de andere echtge
noot, vereist niet noodzakelijk dat een 
gehuwd persoon geslachtsgemeenschap 
heeft met iemand van het andere ge
slacht die niet zijn echtgenoot is. (Art. 229 
B.W.) 

17 december 1998 1151 

2. - Echtscheidingsprocedure - Echt
scheiding op grand van bepaalde feiten 
- Overspel - Buitenechtelijke betrek
kingen - Persoon van zelfde geslacht -
Vaststelling bij gerechtsdeurwaarder -
Gevolg. 

Overspel tussen personen van hetzelfde 
geslacht kan met toepassingvan art. 1016bis 
Ger.W. worden vastgesteld. (Art. 229 B.W.; 
art. 1016bis Ger.W.) 

17 december 1998 1151 

VOORLOPIGE MAATREGELEN 

3. - Echtscheidingsprocedure - Voor
lopige maatregelen - Scheiding van tafel 
en bed - Uitkering tot levensonderhoud 
- Juridische grondslag. 

De plicht van hulp tussen echtgenoten, 
zelfs wanneer zij gescheiden zijn van tafel 
en bed, blijft bestaan tijdens de echt
scheidingsprocedure ten voordele van de 
echtgenoot die de scheiding heeft verkre
gen. (Artt. 213 en 308 B.W.) 

30 januari 1998 138 

4. - Echtscheidingsprocedure - Voor
lopige maatregelen- Uitkering tot levens
onderhoud tussen echtgenoten die gescheiden 
zijn van tafel en bed - Raming. 

Ret bedrag van de uitkering tot levens
onderhoud die tussen echtgenoten, die 
gescheiden zijn van tafel en bed, tijdens 
de echtscheidingsprocedure is verschul
digd, dient niet te worden geraamd met 
inachtneming van de tijdens het samenle
ven gevoerde levensstandaard, maar moet 
worden vastgesteld om de begunstigde 
echtgenoot in staat te stellen de levens
standaard te voeren die hij zonder de 
scheiding zou hebben gevoerd. (Artt. 213 
en 308 B.W.) 

30 januari 1998 138 
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GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN 

T.A.V. DE ECHTGENOTEN 

5.- Gevolgent.a.v. depersonen-T.a.v. 
de echtgenoten - Uitkering tot levenson
derhoud na echtscheiding- Feitelijke schei
ding - Aanpassing - Vereisten. 

De rechter die de uitkering, toegekend 
op grond van artikel 232, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, aanpast, is ver
plicht een systeem van aanpassing van de 
uitkering tot levensonderhoud aan de levens
duurte in zijn beslissing op te nemen. (Artt. 
232, eerste lid, 301, 306 en 307bis B.W.) 

5 november 1998 1025 

GEVOLGEN T.A.V. DE GOEDEREN 
6. - Gevolgen t.a. v. de goederen- Uit

kering na echtscheiding - Indexering -
Niet gevorderd- Verplichting van de rech
ter - Inhoud - Beschikkingsbeginsel. 

De verplichting van de rechter, die een 
uitkering na echtscheiding toekent, vast 
te stellen dat deze uitkering van rechts
wege aangepast wordt aan de schomme
lingen van het indexcijfer van de consump
tieprijzen, houdt in dat, als de eisende 
partij die aanpassing niet uitdrukkelijk 
vraagt, de rechter die de indexering toe
kent, hierdoor het beschikkingsbeginsel 
niet miskent. (Artt. 301, § 2, eerste lid, 
B.W. en 1138, 2°, Ger.W.) 

7 mei 1998 498 

7. - Gevolgen t.a.v. de goederen -
Gemeenschap van aanwinsten - Verde
ling- Onroerend goed- Ouergangsbepa
lingen. 

Bij echtscheiding tussen echtgenoten die 
bij huwelijkscontract het stelsel van gemeen
schap beperkt tot de aanwinsten hebben 
aangenomen en die binnen de wettelijke 
termijn niet hebben verklaard dat zij dat 
bedongen huwelijksvermogensstelsel van 
v66r de wet van 14 juli 1976 wensen te 
handhaven, kan geen van de echtgenoten 
zich bij voorrang een onroerend goed doen 
toewijzen dat als gezinswoning dient. (Art. 
1447 B.W.; artt. 3, 3°, wet 14 juli 1976.) 

15 mei 1998 561 

8. - Gevolgen t.a. v. de goederen- Wet· 
telijke gemeenschap - Onroerend goed -
Toewijzing bij voorrang - Voorwaarden. 

De rechter die kennisneemt van ·een 
door een van de gescheiden echtgenoten 
ingestelde vordering tot toekenning bij 
voorrang, kan de toewijzing van het onroe
rend goed aan de echtgenoot die volgens 
de in het B.W. opgesomde criteria de voor
rang heeft, niet doen afhangen van de 

voorwaarde dat die echtgenoot een prijs 
biedt die op zijn minst gelijk moet zijn aan 
de door de andere echtgenoot geboden 
prijs. (Art. 1447 B.W.) 

12 november 1998 1054 

BIJZONDERE REGELS OVER 
DE SCHEIDING VAN TAFEL EN BED 

9. - Bijzondere regels over de schei
ding van tafel en bed - Echtscheidings
procedure - Voorlopige maatregelen -
Uitkering tot levensonderhoud tussen echt
genoten die gescheiden zijn van tafel en 
bed - Juridische grondslag. 

De plicht van hulp tussen echtgenoten, 
zelfs wanneer zij gescheiden zijn van tafel 
en bed, blijft bestaan tijdens de echtscheidings
procedure ten voordele van de echtgenoot 
die de scheiding heeft verkregen. (Artt. 
213 en 308 B.W.) 

30 januari 1998 138 

10. - Bijzondere regels over de schei
ding van tafel en bed - Echtscheidings
procedure - Voorlopige maatregelen -
Uitkering tot levensonderhoud tussen echt
genoten die gescheiden zijn van tafel en 
bed - Raming. 

Het bedrag van de uitkering tot levens
onderhoud die tussen echtgenoten, die geschei
den zijn van tafel en bed, tijdens de 
echtscheidingsprocedure is verschuldigd, 
dient niet te worden geraamd met inacht
neming van de tijdens het samenleven 
gevoerde levensstandaard, maar moet wor
den vastgesteld om de begunstigde echt
genoot in staat te stellen de levensstandaard 
te voeren die hij zonder de scheiding zou 
hebben gevoerd. (Artt. 213 en 308 B.W.) 

30 januari 1998 138 

ALLERLEI 
11. - Allerlei - Echtscheiding door 

onderlinge toestemming - Gezinsbijslag 
- Werknemers- Weeskind uit uorig huwe
lijk - Verhoogde wezenbijslag - Herstel 
van recht - Voorwaarde. 

Niet naar recht verantwoord is het arrest 
dat oordeelt dat gehuwden feitelijk geschei
den leefden vanaf een bepaalde datum en 
dat deze feitelijke scheiding bekrachtigd 
werd door het vonnis waarbij de echtschei
ding door onderlinge toestemming werd 
uitgesproken, vervolgens beslist dat het 
recht op verhoogde wezenbijslag wordt 
hersteld vanaf de eerste van de maand 
volgend op de wijzigende gebeurtenis, zijnde 
de datum van de feitelijke scheiding, zon
der te hebben vastgesteld dat op de datum 
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van de wijzigende ~ebeurtenis een rechte
lijke beschikking was tussengekomen die 
de feitelijke scheiaing van de gehuwde 
bekrachtigt. (Art. 56bis, § 2, tweede lid, 
Gezinsbijslagwet Werknemers.) 

19 januari 1998 88 

ECONOMIE 

Vrijheid van koophandel en nijverheid 
- Beperking. 

Noch art. 7 van. het decreet van 2-17 
maart 1791 op de yrijheid van handel en 
nijverheid, noch art. 26 Gw. waarborgen 
een onbeperkte economische vrijheid. (Art. 
26 Gw. 1994; art. 7 decreet 2-17 maart 
1791.) ! 

4 maart 1998 264 

EIGENLIJKE RECHTSPRAAK 
I 

Bestendige deputatie - Rechtspleging 
- Gemeente-, provincie- en plaatselijke 
belastingen - Ge.meentebelastingen -
Provinciegriffier _____: Partijen - Inlichtin
gen - Openbare terechtzitting - Datum 
- Kennisgeving --i Verzuim - Gevolg. 

Nietig is de door een bestendige depu
tatie gewezen beslissing inzake verhaal 
tegen een aanslag in de directe gemeente
belastingen, wanne:er uit de rechtspleging
stukken niet blijkt .Clat de provinciegri:ffier 
de datum van de terechtzitting waarop de 
zaken zouden berecht worden, ter kennis 
van de partijen of vim een onder hen heeft 
gebracht. (Art. 104bis, eerste lid, 3° en 6°, 
en derde lid, Provinciewe~; art. 5, derde 
lid, K.B. 17 sept.1 1987 betreffende de 
procedure voor de oestendige deputatie in 
de gevallen waarih deze een rechtspre
kende taak vervult.) 

14 september 1998 885 

ERFENISSEN 
1. - Stilzwijgeride aanvaarding- Be

slissing van de rechter -~ Grondslag -
Toetsing door het Hof- Grenzen. 

Ret Rof van Cassatie vermag na te 
gaan of de feitenrechter, uit de feiten die 
hij vaststelt, wettig de stilzwijgende aan
vaarding van een erfenis heeft kunnen 
afieiden. (Art. 778 B.W.) 

23 januari 1998 114 

2. - Stilzwijgende aanvaarding- Grand
slag- Behoud van de inboedel- Wettig
heid. 

Uit de vaststelling dat de weduwe en de 
zoon van een overledene, na diens overlij
den, de inboedel volledig hebben behou
den van het pand dat de weduwe van de 

overledene samen met hem betrok op het 
ogenblik van diens overlijden, heeft de 
rechter niet wettig kunnen afieiden dat 
die erfgenamen een daad van stilzwij
gende aanvaarding van de erfenis hadden 
verricht. (Art. 778 B.W.) 

23 januari 1998 114 

3. - Aanvaarding- Voorrecht van boe
delbeschrijving - Samenstelling - Goe
deren - Bezit - Wettelijke voortzetting. 

Ret aanvaarden van de nalatenschap 
onder voorrecht van boedelbeschrijving 
maakt geen einde aan de wettelijke voort
zetting van het bezit van de goederen van 
de nalatenschap dat aan de erfgenaam 
was verleend. (Artt. 774, 793 en 802 B.W.) 

13 februari 1998 208 

4. - Aanvaarding- Voorrecht van boe
delbeschrijving - Onherroepelijk karak
ter. 

Ret aanvaarden van de nalatenschap 
onder voorrecht van boedelbeschrijving kan 
niet worden herroepen. (Artt. 774, 793 en 
802 B.W.) 

13 februari 1998 208 

5. - Nalatenschap- Samenstelling
Beslissing- Gevolg- Langstlevende echt
genoot - Vruchtgebruik - Vordering tot 
afgifte. 

Uit de beslissing dat waarden behoren 
tot een nalatenschap volgt niet noodzake
lijk, noch kan rechtstreeks afgeleid wor
den de beslissing tot afgifte van die waarden 
aan de langstlevende echtgenoot die het 
vruchtgebruik heeft van die nalaten
schap. (Art. 745bis B.W.) 

12 maart 1998 299 

6. - Kleine nalatenschap Overlij-
den van de erflater - Overneming van 
landbouwuitbating - Voorwaarde. 

Artikel 4 Wet Kleine Nalatenschappen 
laat de in voormelde wetsbepaling bepaalde 
personen niet toe de woning met de gran
den, die een landbouwuitbating vormen, 
over te nemen in het geval dat de erfiater, 
op het ogenblik van zijn overlijden, de 
waning bewoonde terwijl de gronden in 
uitbating waren bij een van de in voor
meld artikel 4 tot overname gerechtigde 
personen, die op het ogenblik van het 
overlijden de gronden reeds in gebruik 
had. (Art. 4 Wet Kleine Nalatenschap
pen.) 

11 mei 1998 511 

EUROPESE UNIE 
VERDRAGSBEP ALINGEN 
Beleid 
Aller lei 
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VERDRAGSBEPALINGEN 

BELEID 
1. - Verdragsbepalingen - Beleid -

Mededinging- Ondernemingen- Motor
voertuigen - Verordening 123 I 85- Arti
kel 4, eerste lid - Aard en gevolg. 

Art. 4, eerste lid, van de verordening 
123/85 van de Commissie van 12 decem
ber 1984 betreffende de toepassing van 
art. 85, derde lid, van het E.G.-Verdrag 
op groepen afzet- en klantenservice
overeenkomsten inzake motorvoertuigen 
vermeldt een aantal bedingen die wegens 
hun aard in beginsel niet de aard hebben 
van een afspraak bedoeld in art. 85, eerste 
lid, van het E.G.-Verdrag en geen afbreuk 
doen aan een vrijstelling krachtens dat 
art. 85, derde lid; een beding dat afwijkt 
van art. 4, eerste lid, wordt hierdoor aileen 
niet nietig en staat evenmin in de weg van 
een vrijstelling van de overeenkomst in 
haar geheel. (Artt. 85, derde lid, E.G.
Verdrag, en 4, eerste lid, verordening 123/ 
85.) 

19 maart 1998 334 

2. - Verdragsbepalingen - Beleid -
Vrij verkeer van goederen - Kwantitatieve 
beperkingen - Bescherming van de in
dustriele of commerciele eigendom - Mis
bruik - Begrip. 

Noch rechtsmisbruik, noch het verbod 
op kwantitatieve invoerbep~rkingen bin
nen de Europese Unie kunnen worden 
tegengeworpen aan de invoerder van toe
stellen die een vordering tot staking inge
steld heeft tegen een concurrent die bij 
identieke, parallel ingevoerde, toestellen, 
gebruiksaanwijzingen voegt die zonder meer 
een fotokopie zijn van documenten die 
door voornoemde invoerder zijn opgesteld. 
(Artt. 30 en 36 E.E.G.-Verdrag.) 

12 juni 1998::. 681 

ALLERLEI 
3. - Verdragsbepalingen - Allerlei -

Mededinging- Economise he machtsposi
tie - Vrij verkeer van goederen - Cassatie
middel-Niet opgeworpen voor feitenrechter 
- Gevolg. 

Een middel, gesteund op de inbreuk op 
de bepalingen van het E.G.-Verdrag betref
fende de mededinging, het verbod van 
misbruik van economische machtspositie 
of op de belemmering van het vrij verkeer 
van goederen, dat niet aan de feiten
rechter is voorgelegd, kan niet voor het 
eerst voor het Hof worden aangevoerd. 

27 januari 1998 128 

F 

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS· 
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK· 
KOORD 

GEVOLGEN(PERSONEN,GOEDEREN,VER
BINTENISSEN) 

BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE 
SCHULDEISERS 

GEVOLGEN(PERSONEN, 
GOEDEREN, VERBINTENISSEN) 

1. - Gevolgen (personen, goederen, ver
bintenissen) - Faillissement - Hande
lingen of betalingen verricht met bedrieg
lijke benadeling van de schuldeisers -
Begrip. 

De rechter beslist wettig dat verrichtin
gen niet aan de gezamenlijke schuldeisers 
kunnen worden tegengeworpen als hande
lingen of betalingen die met bedrieglijke 
benadeling van de schuldeisers zijn ver
richt, wanneer hij, enerzijds, het werke
lijke voorwerp van die verrichtingen heeft 
nagegaan en "aile in de verdachte periode 
gesloten combines heeft willen dwarsbo
men", en, anderzijds, gewezen heeft op de 
abnormale aard van die verrichtingen en 
geoordeeld heeft dat de partijen afbreuk 
wilden doen aan de gelijkheid van de 
schuldeisers en hen gezamenlijk wilden 
benadelen. (Art. 448 Faillissementswet.) 

27 februari 1998 246 

2. - Gevolgen (personen, goederen, ver
bintenissen)- Faillissement- Handelin
gen of betalingen verricht met bedrieglijke 
benadeling van de schuldeisers - Niet 
tegenwerpelijk aan de gezamenlijke schuld
eisers - Voorwaarden. 

De rechter beslist wettig dat verrichtin
gen niet aan de gezamenlijke schuldeisers 
kunnen worden tegengeworpen als hande
lingen of betalingen die met bedrieglijke 
benadeling van de schuldeisers zijn ver
richt, wanneer hij, enerzijds, het werke
lijke voorwerp van die verrichtingen heeft 
nagegaan en "alle in de verdachte peri ode 
gesloten combines heeft willen dwarsbo
men", en, anderzijds, gewezen heeft op de 
abnormale aard van die verrichtingen en 
geoordeeld heeft dat de partijen afbreuk 
wilden doen aan de gelijkheid van de 
schuldeisers en hen gezamenlijk wilden 
benadelen. (Art. 448 Faillissementswet.) 

27 februari 1998 246 
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. 3. --:- Gevolgen (personen, goederen, ver
bmtemssen) - Handelingen gedaan zon
der bedrog - Curator - Tegenstelbaar 
karakter - Vereisten. 

De handelingen die zonder bedrog zijn 
gedaan v66r het vonnis van faillietverkla
ring zijn tegenstelbaar aan de curator 
tenzij zij krachtens de artt. 445 en 446 
W.Kh. nietig of vernietigd zijn. (Artt. 445 
en 446 W.Kh.) 

8 mei 1998 499 

4. - Gevolgen (personen, goederen ver
bintenissen) - Arbitrageovereenkom~t -
Curator - Tegenstelbaar karakter - Ver
eisten. 

Wanneer het geschil niet behoort tot het 
soort geschillen die worden bedoeld in art. 
~ 7 4, 2°, Ger.W. en buiten de gevallen bepaald 
m de artt. 445 en 446 W.Kh., is de arbitrage
overeenkomst die door de gefailleerde v66r 
het faillissement is gesloten, aan de cura
tor tegenstelbaar wanneer de bewoordin
gen van de overeenkomst en de arbi
tragereglementen. waarnaar ze verwijst, 
voldoende ged~tmlleerd en volledig zijn 
om de curator m staat te stellen de arbi
trage op gang te brengen, inzonderheid 
met betrekking tot het voorwerp van het 
geschil en de benoeming van de arbiters. 
(Artt. 445 en 446 W.Kh.; art. 574, 2°, 
Ger.W.) 

8 mei 1998 499 
'~ 
\ 

BEVOORRECHTE 
EN HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS 

5. - Bevoorrechte en hypothecaire schuld
eisers - Betaling- Pandhoudende schuld
eiser van de handelszaak - Benadeling 
van de gezamenlijke schuldeisers- Begrip 
- Tegenwerpelijkheid aan de gezamen
lijke schuldeisers - Voorwaarde. 

Aangezien een handeling, krachtens art. 
~?6 Faillisse.mentswet, aan de gezamen
hJke schulde1sers alleen niet kan worden 
t~gengeworp~n voor zover de gezamen
hJke schulde1sers erdoor benadeeld zijn is 
het arrest niet naar recht verantwo~rd 
dat een. betaling aan een pandhoudende 
schulde1ser van de handelszaak niet te
genwerpelijk verklaart aan de gezamen
lijke schuldeisers en daartoe alleen maar 
erop wijst dat die betaling een bevoor
rechte schuldeiser van een hogere rang 
benadeelt. (Oud art. 446 W.Kh.) 

1 oktober 1998 925 

. 6. - Bevoorrechte en hypothecaire schuld
eLsers - Verkoper van machines - Neer
legginf5_ v~n de factuur- Aard- Termijn 
van mjf )aar - Berekening. 

Wanneer de termijn waarin de artt. 20, 
5°, Hypotheekwet en 546 Faillisse
mentswet voorzien m.b.t. het voorrecht 
van de verkoper van machines, op een 
zaterdag, een zondag of een wettelijke 
feestdag verstrijkt, wordt de vervaldag 
niet verplaatst op de eerstvolgende werk
dag, aangezien de neerlegging van de fac
tuur geen proceshandeling is in de zin van 
art. 48 Ger.W. (Art. 20, 5°, Hypotheekwet; 
oud art. 546 W.Kh.; artt. 48 en 53 Ger.W.) 

1 oktober 1998 930 

G 

GEMEENSCHAP EN GEWEST 

1. - Overdracht van verplichtingen van 
de Staat naar de gemeenschappen - Ver
plichtingen die ten laste van de Staat 
blijven - Voorwaarden. 

De Staat blijft gebonden door de op 31 
dece!!lber 1988 bestaande verplichtingen, 
h~tz1~ wanneer de betaling ervan verschul
digd 1s .als he~gaat over vaste uitgaven of 
over mtgaven waarvoor geen betaling
aanvraag moet worden voorgelegd, hetzij 
voor de andere schulden, wanneer ze vast
st~an en de betaling ervan op regelmatige 
WlJZe werd aangevraagd op dezelfde datum 
in overeenstemming met de geldende wet
ten en reglementen; dat is niet het geval 
wanneer de aanvraag is ingesteld bij wege 
yan een dagvaarding in rechte die gegrond 
IS op de regels van de teruggave van het 
onvers~hul~~gd betaalde. (Art. 61, § 1, 
zesde hd, BIJZondere Wet 16 jan. 1989.) 

22 oktober 1998 982 

2. - Overdracht van verplichtingen van 
de Stf!at naar de gemeenschappen- Terug
betalmg van inschrijvingsrechten. 

De ve.~plicht.ingen die de Staat als enige 
moet bhJven mtvoeren wanneer de uitvoe
r~ng ervan kon worden geeist voor de 
e1gendomsoverdracht, zijn die welke betrek
king hebben op de roerende en onroerende 
goed~ren. van de Staat, en niet op de 
verphchtmg om inschrijvingsrechten terug 
te betalen die onverschuldigd aan de open
bare overheid zijn betaald. (Art. 57, § 5, 
Bijzondere Wet 16 jan. 1989.) 

22 oktober 1998 982 

3. - Overdracht van verplichtingen van 
de. Sta._at naar de gemeenschappen - Ver
phchtmgen van v66r 1 januari 1989 -
Inschrijving in de Staafsbegroting- Uit
werkmg. 
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Uit geen enkele wettelijke bepaling volgt 
dat een schuld betreffende de bevoegdhe
den van de openbare overheid in onderwijs
zaken en waarover op 1 januari 1989 een 
procedure wordt gevoerd, ten laste van de 
Staat zou moeten blijven, wanneer zij 
v66r die datum niet aangerekend is op de 
Staatsbegroting en er op 31 december 
1988 geen overdracht van beschikbaar 
saldo is gebeurd. (Art. 61, § 1, derde lid, en 
73, § 1, Bijzondere Wet 16 jan. 1989.) 

22 oktober 1998 982 

4. - Overdracht van verplichtingen van 
de Staat naar de gemeenschappen- Akten 
en bescheiden die de Staat niet aan de 
gemeenschappen heeft bezorgd - Gevolg. 

Wanuitvoering door de Staat van zijn 
verplichting om aan de gemeenschappen 
en gewesten alle akten en bescheiden te 
bezorgen die de rechten en verplichtingen 
vermelden die door hen worden overgeno
men, heeft niet tot gevolg dat die rechten 
en verplichtingen ten laste van de Staat 
blijven. (Art. 61, § 1, zevende lid, Bijzon
dere Wet 16 jan. 1989.) 

22 oktober 1998 982 

GEMEENTE 

1. - Drankgelegenheden - Slui
tingsuur - Rust van de inwoners - Ge
meenteverordening. 

Een gemeentelijke politieverordening kan 
een sluitingsuur bepalen voor de exploita
tie van drankgelegenheden, wanneer ze 
beantwoordt aan de noodzaak om de rust 
van de inwoners te beschermen. (Art. 135, 
§ 2, Nieuwe Gemeentewet.) 

4 maart 1998 264 

2. - Gemeenteverordening - Rechter
lijke Macht - Controle - Draagwijdte. 

De Rechterlijke Macht mag de opportu
niteit van een bepaling van een gemeen
telijke politieverordening niet beoordelen. 
(Art. 159 Gw. 1994.) 

4 maart 1998 264 

3. - Burgemeester - Bevoegdheid -
Politiemaatregel - Verdovende middelen 
- Sluiting van drankgelegenheid. 

De rechterlijke bevoegdheid tot sluiting 
van drankgelegenheden, bepaald in art. 4, 
§ 3, Drugwet, sluit de bevoegdheid van de 
burgemeester tot het uitvaardigen van 
politiemaatregelen niet uit. (Decreten van 
14 dec. 1789 en 16-24 aug. 1790 en art. 90 
Gemeentewet 1836.) 

2 april 1998 405 

4. - Gemeenteraad - Beraadslaging 
- Gemeenteraadslid- Rechtstreeks be lang 
- Berekening van pensioen. 

De enkele grond dat het pensioen, dat 
een gemeenteraadslid als oud-schepen ont
vangt, op dezelfde wijze berekend wordt 
als het pensioen van de burgemeester, 
eiser in een geding tegen de gemeente 
betreffende het bedrag van zijn pensioen, 
wettigt de beslissing van de appE!lrechter 
niet dat dat gemeenteraadslid een recht
streeks belang had bij de beslissing van de 
gemeenteraad al dan niet hager beroep in 
te stellen tegen de beslissing van de eerste 
rechter over dat bedrag. (Art. 92, eerste 
lid, 1°, Gemeentewet.) 

10 december 1998 1119 

GEMEENTE·, PROVINCIE· EN PLAAT· 
SELIJKE BELASTINGEN 

RECHTSPLEGING 

GEMEENTEBELASTINGEN 

PROVINCIEBELASTINGEN 

RECHTSPLEGING 
1. - Rechtspleging - Cassatieberoep 

- Gemeentebelastingen - Provincie
belastingen - Vormen - Vorm en termijn 
van betekening en I of neerlegging- Neer
legging - Ontvankelijkheid - Volmacht 
- Niet-bestaan - Houder - Hoedanig
heid - Onnauwkeurigheid. 

De niet-ontvankelijkheid van het cassatie
beroep inzake directe gemeente- of provincie
belastingen kan niet voortvloeien uit het 
feit alleen dat het door eiser of diens 
advocaat ondertekende verzoekschrift tot 
cassatie ter griffie van het hofvan beroep 
is neergelegd door een persoon wiens hoe
danigheid niet wordt gepreciseerd. (Art. 7 
wet 23 dec. 1986; art. 388 W.I.B. [1992].) 
(Impliciet.) 

12 januari 1998 55 

2. - Rechtspleging - Gemeentebelas
tingen- Provinciebelastingen- Bezwaar 
- Termijn - Aanslagbiljet - Afgifte -
Begrip - Bestendige deputatie - Plicht. 

Inzake provincie- of gemeentebelastin
gen moet het bezwaar bij de bestendige 
deputatie van de provincieraad overhan
digd of ter post verzonden worden binnen 
drie maanden na afgifte van het aanslag
biljet; om te controleren of de belasting
plichtige zijn bezwaarschrift heeft inge
diend binnen de wettelijke termijn vanaf 
voornoemde afgifte moet de bestendige 
deputatie nagaan op welke datum het 
aanslagbiljet aan de belastingplichtige is 
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afgegeven of aan diens woonplaats is aan
geboden. (Art. 5, tweede lid, wet 23 dec. 
1986.) 

13 februari 1998 213 

3. - Rechtspleging - Gemeentebelas
tingen - Provinciebelastingen - Voorzie
ning in cassatie - Termijn - Duur -
Bestreden arrest - Kennisgeving. 

Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk 
is het cassatieberoep tegen een arrest van 
het hof van beroep dat gewezen is inzake 
directe gemeente- ofprovinciebelastingen, 
wanneer het meer dan drie maanden na 
de betekening van dat arrest is ingesteld. 
(Art. 7, tweede lid, wet 23 dec. 1986; art. 
388 W.I.B. (1922); artt. 2 en 32, 2°, Ger.W.) 

23 februari 1998 239 

4. - Rechtspleging - Gemeentebelas
tingen - Provinciebelastingen - Voorzie
ning in cassatie - Termijn - Begin -
Bestreden arrest- Kennisgeving- Datum. 

De kennisgeving van een arrest van het 
hof van beroep waardoor, inzake directe 
gemeente- of provinciebelastingen, de ter
mijn om cassatieberoep in te stellen begint 
te lopen, geschiedt op de datum waarop de 
griffie van dat hof een afschrift van het 
arrest toezendt aan de in dat arrest opge
geven woonplaats van de partij waaraan 
de kennisgeving moet geschieden. (Art. 7, 
tweede lid, wet 23 dec. 1986; art. 388 
W.I.B. (1992); artt. 2 en 32, 2°, Ger.W.) 

23 februari 1998 239 

5. - Rechtspleging - Gemeentebelas
tingen - Provinciebelastingen - Voorzie
ning in cassatie- Memorie van antwoord 
- Brief- Ter post aangetekende brief 

Inzake directe gemeente- of provincie
belastingen moet de memorie van ant
woord van de verweerder in cas sa tie op de 
griffie van het Hof van Cassatie worden 
afgegeven; die wetsbepaling wordt niet 
nageleefd door de verweerder in cassatie 
die zijn memorie van antwoord niet ter 
griffie afgeeft maar ze bij ter post aange
tekende brief naar die griffie verstuurt. 
(Art. 7, tweede lid, wet 23 dec. 1986; art. 
389, eerste lid, W.I.B. [1992].) 

23 februari 1998 239 

6. - Rechtspleging - Gemeentebelas
tingen - Provinciebelastingen - Voorzie
ning in cassatie - Memorie van weder
antwoord - Brief - Ter post aangete
kende brief 

Inzake directe gemeente- of provincie
belastingen moet de memorie van weder
antwoord van de eiser in cassatie op de 
griffie van het Hof van cassatie worden 
afgegeven; die wetsbepaling wordt niet 

nageleefd door de eiser in cassatie die zijn 
memorie van wederantwoord niet ter grif
fie afgeeft maar ze bij ter post aangete
kende brief naar die griffie verstuurt. (Art. 
7, tweede lid, wet 23 dec. 1986; art. 389, 
eerste lid, in fine, W.I.B. [1992].) 

23 februari 1998 239 

7. - Rechtspleging - Gemeentebelas
tingen - Beslissing van de bestendige 
deputatie - Cassatieberoep - Ontvanke
lijkheid. 

Cassatieberoep kan slechts worden inge
steld tegen de beslissing waarbij de besten
dige deputatie inzake gemeentebelastingen 
uitspraak doet, voor zover de waarde van 
de aanvraag geen 10.000 frank bedraagt. 
(Art. 7, tweede lid, wet 23 dec. 1986.) 

26 maart 1998 373 

8. - Rechtspleging - Gemeentebelas
tingen - Bestendige deputatie - Eigen
lijke rechtspraak - Provinciegriffier -
Partijen- Inlichtingen- Openbare terecht
zitting - Datum - Kennisgeving - Ver
zuim - Gevolg. 

Nietig is de door een bestendige depu
tatie gewezen beslissing inzake verhaal 
tegen een aanslag in de directe gemeente
belastingen, wanneer uit de rechtspleging
stukken niet blijkt dat de provinciegriffier 
de datum van de terechtzitting waarop de 
zaken zouden berecht worden, ter kennis 
van de partijen of van een onder hen heeft 
gebracht. (Art. 104bis, eerste lid, 3° en 6°, 
en derde lid, Provinciewet; art. 5, derde 
lid, K.B. 17 sept. 1987 betreffende de 
procedure voor de bestendige deputatie in 
de gevallen waarin deze een rechtspre
kende taak vervult.) 

14 september 1998 885 

GEMEENTEBELASTINGEN 
9. - Gemeentebelastingen - Beslis

sing van de bestendige deputatie- Cassatie
beroep - Ontvankelijkheid. 

Cassatieberoep kan slechts worden inge
steld tegen de beslissingwaarbij de besten
dige deputatie inzake gemeentebelastingen 
uitspraak doet, voor zover de waarde van 
de aanvraag geen 10.000 frank bedraagt. 
(Art. 7, tweede lid, wet 23 dec. 1986.) 

26 maart 1998 373 

PROVINCIEBELASTINGEN 
10. - Provinciebelastingen- Water

Waterwinning - Bemaling - Belasting 
van bepaalde categorieen van personen -
Gelijkheid inzake belastingen - Verenig
baarheid - Gestelde voorwaarden - Ver
schillende feitelijke toestand. 
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De in art. 10 Gw. (1994) vervatte regel 
van de gelijkheid van de Belgen voor de 
wet, de in art. 11 Gw. (1994) neergelegde 
regel van non-discriminatie in het genot 
van de aan de Belgen erkende rechten en 
vrijheden alsmede de regel van art. 172 
Gw. (1994) inzake de gelijkheid voor de 
belastingen impliceren dat allen die zich 
in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk 
worden behandeld, maar beletten niet dat 
onderscheid tussen verschillende categorieen 
van personen wordt gemaakt, voor zover 
het criterium van onderscheid op objec
tieve en redelijke wijze kan worden ver
antwoord; zodanige verantwoording moet 
worden beoordeeld m.b.t. het doel en de 
gevolgen van de getroffen maatregel of de 
ingevoerde belasting; het gelijkheids
beginsel wordt geschonden, wanneer vast
staat dat de aangewende middelen niet 
redelijkerwijze in verhouding staan tot 
het beoogde doel. Een provinciebelasting 
die geheven wordt op de waterwinning, en 
niet op de toevallige aanvoer van bemalings
water, welke aanvoer een verschillende 
feitelijke toestand is, is in se niet ongelijk; 
die belasting behandelt allen die opzette
lijk natuurlijke rijkdommen ontginnen op 
gelijke wijze. (Artt. 10, 11 en 172 Gw. 
[1994].) 

12 januari 1998 55 

GENEESKUNDE 
GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MID DE

LEN INBEGREPEN) 

BEROEPSORDEN 

GENEESMIDDELEN(VERDOVENDE 
MIDDELEN INBEGREPEN) 

1. - Geneesmiddelen (verdovende mid
delen inbegrepen) - Sluiting van drank
gelegenheid - Rechterlijke bevoegdheid 
- Bevoegdheid van de burgemeester -
Politiemaatregel. 

De rechterlijke bevoegdheid tot sluiting 
van drankgelegenheden, bepaald in art. 4, 
§ 3, Drugwet, sluit de bevoegdheid van de 
burgemeester tot het uitvaardigen van 
politiemaatregelen niet uit. (Decreten van 
14 dec. 1789 en 16-24 aug. 1790 en art. 90 
Gemeentewet 1836.) 

2 april 1998 405 

2. - Geneesmiddelen (verdovende mid
delen inbegrepen) - Verdovende middelen 
- Verbeurdverklaring - Voorwaarden. 

De rechter die de verbeurdverklaring 
beveelt van het voertuig dat toebehoort 
aan de moeder van de beklaagde, verant-

woordt zijn beslissing naar recht, wan
neer hij erop wijst dat voormeld voertuig 
gediend heeft om de drugwetgeving te 
overtreden. (Artt. 2bis, § 1, 3, tweede lid, 
en 4, § 6, Drugwet.) 

27 mei 1998 615 

3. - Geneesmiddelen (verdovende mid
delen inbegrepen) - Begrip. 

De precisering van wat een geneesmid
del is in art. 1 wet 25 maart 1964 is voor al 
degenen op wie de wet toepasselijk kan 
zijn voldoende nauwkeurig om willekeu
rige vervolgingen en veroordelingen te 
vermijden. (Artt. 1 en 16 wet 25 maart 
1964.) 

24 augustus 1998 818 

BEROEPSORDEN 

4. - Beroepsorden- Orde van Genees
heren - Provinciale raad - Bureau -
Onderzoek - Klacht - Paging tot verzoe
ning - Ontstentenis - Gevolg. 

De poging tot verzoening van de par
tijen, in geval van klacht, door het bureau 
van de provinciale raad van de Orde van 
Geneesheren is niet op straffe van nietig
heid voorgeschreven; het ontbreken van 
dergelijke poging heeft niet tot gevolg dat 
de rechtspleging en de eruit volgende ver
oordeling nietig is. (Art. 20, § 1, derde lid, 
K.B. nr. 79 van 10 november 1967 betref
fende de Orde der Geneesheren.) 

3 september 1998 837 

5. - Beroepsorden- Orde van Genees
heren- Raad van beroep - Beslissing -
Sanctie - Tijdsverloop - Beoordelings
element. 

De raad van beroep van de Orde van 
Geneesheren vermag, bij de bepaling van 
een op te leggen sanctie, rekening te hou
den met ''het belangrijk tijdsverloop sedert 
de feiten". 

3 september 1998 837 

6. - Beroepsorden- Orde van Genees
heren - Raad van beroep - Beslissing -
Uitspraak - Openbaarheid - Afstand -
Artikel 6.1 E. V.R.M. - Toepasselijkheid. 

De beslissing waarbij een geneesheer 
door de raad van beroep van de Orde van 
Geneesheren een tuchtsanctie wordt opge
legd, moet in het openbaar worden uitge
sproken, tenzij de geneesheer, in zijn belang, 
vrijwillig en ondubbelzinning van de 
openbaarheid afstand doet. (Art. 6.1 
E.V.R.M.) 

3 september 1998 84 7 



GERECHTSKOSTEN 
BURGERLIJKE ZAKEN 
Procedure in cassatie 
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Sociaal procesrecht (bijzondere regels) 
STRAFZAKEN 
Procedure voor de feitenrechter 
Procedure in cassatie 

BURGERLIJKE ZAKEN 

PROCEDURE IN CASSATIE 

1. - Burgerlijke zaken- Procedure in 
cassatie - Sociale zekerheid - Loon
trekkenden - Sociale-zekerheidsrecht -
Subjectiefrecht- Betwisting- R.S.Z. -
Werknemer. 

In de regel wordt de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid, bij een betwisting over 
het subjectieve recht van de werknemer 
om onderworpen te zijn aan de wetgeving 
inzake sociale zekerheid voor loontrekken
den, steeds in de kosten verwezen. (Artt. 
580, 1 o en 2°, 1017, tweede lid, en 1111, 
vierde lid, Ger.W.) 

12 januari 1998 64 

2. - Burgerlijke zaken -Procedure in 
cassatie - Sociale zekerheid - Loon
trekkenden - Recht op sociale zekerheid 
- Subjectief recht - Betwisting- R. S.Z. 
- Werknemer. 

De veroordeling in de kosten wordt in 
de regel altijd ten laste van de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid uitgesproken bij 
een betwisting over het subjectieve recht 
van de werknemer om onderworpen te 
zijn aan de wetgeving inzake sociale zeker
heid voor loontrekkenden. (Artt. 580, 1 o 

en 2°, 1017, tweede lid, en 1111, vierde lid, 
Ger.W.) 

25 mei 1998 596 

3. - Burgerlijke zaken -Procedure in 
cassatie- Beroepsinstituut van Vastgoed
makelaars - Beslissing van de kamer van 
beroep - Opname op de lijst van stagiairs 
- Machtiging - Cassatieberoep - Ver
nietiging - Gevolg. 

Wanneer het Hof van Cassatie, op het 
cassatieberoep van, o.m. het Beroeps
instituut van Vastgoedmakelaars, een beslis
sing van de kamer van beroep van dit 
instituut, die de verweerder machtigt om 
inschrijving te nemen op de lijst van de 
stagiairs, vernietigt, veroordeelt het dit 
instituut in de kosten. (Art. 1111, vierde 
lid, Ger.W.) 

3 september 1998 832 

4. - Burgerlijke zaken -Procedure in 
cassatie - Rechthebbende - Begrip -
Werkloosheid - Uitbetalingsinstelling. 

In de regel wordt de overheid of de 
instelling belast met de toepassing van de 
wetten en verordeningen inzake wer kloos
heid veroordeeld in de kosten van vorde
ringen die ingesteld zijn door of tegen 
gerechtigden; een uitbetalingsinstellingvan 
werkloosheidsuitkeringen is geen gerech
tigde in de zin van die bepaling. (Artt. 
580, 1° en 2°, 1017, tweede lid, en 1111, 
tweede, derde en vierde lid, Ger.W.) 

14 september 1998 889 

SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE 
REGELS) 

5. - Burgerlijke zaken - Sociaal pro
cesrecht (bijzondere regels)- Sociale zeker
heid - Loontrekkenden - Sociale
zekerheidsrecht - Subjectief recht - Be
twisting - R.S.Z. - Werkneme1: 

In de regel wordt de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid, bij een betwisting over 
het subjectieve recht van de werknemer 
om onderworpen te zijn aan de wetgeving 
inzake sociale zekerheid voor loontrekken
den, steeds in de kosten verwezen. (Artt. 
580, 1 o en 2°, 1017, tweede lid, en 1111, 
vierde lid, Ger.W.) 

12 januari 1998 64 

6. - Burgerlijke zaken - Sociaal pro
cesrecht (bijzondere regels) - Gerechtigde 
- Begrip - Werkgever - Sociale zeker
heid - Bijdragen. 

De werkgever die verplicht is sociale
zekerheidsbijdragen te betalen, is geen 
gerechtigde in de zin van artikel 1017, 
tweede lid, Ger.W. (Artt. 580, 1° en 2°, en 
1017, tweede lid, Ger.W.) 

12 januari 1998 64 

7. - Burgerlijke zaken- Sociaal pro
cesrecht (bijzondere regels) - Ziekte- en 
invaliditeitsverzekering - Cassatieberoep 
- R.I.Z.I. V. eiser - Gerechtigde en ver
zekeringsinstelling verweerders - Vernie
tiging - Gevolg. 

Wanneer het Hof een beslissing nopens 
de rechten op de uitkeringsverzekering op 
voorziening van het Rijksinstituut voor 
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering tegen 
de gerechtigde en diens verzekeringsin
stelling vernietigt, om reden dat het R.I.Z.I.V 
op onregelmatige wijze ambtshalve in het 
geding als partij werd betrokken, worden 
de kosten aangehouden. (Art. 1111, derde 
lid, Ger.W.) 

18 mei 1998 582 
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8. - Burgerlijke zaken - Sociaal pro
cesrecht (bijzondere regels)- Sociale zeker
heid- Loontrekkenden- Recht op sociale 
zekerheid- Subjectiefrecht- Betwisting 
- R.S.Z. - Werknemer. 

De veroordeling in de kosten wordt in 
de regel altijd ten laste van de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid uitgesproken bij 
een betwisting over het subjectieve recht 
van de werknemer om onderworpen te 
zijn aan de wetgeving inzake sociale zeker
heid voor loontrekkenden. (Artt. 580, 1 o 

en 2°, 1017, tweede lid, en 1111, vierde lid, 
Ger.W.) 

25 mei 1998 596 

9. - Burgerlijke zaken - Sociaal pro
cesrecht (bijzondere regels) - Rechtheb
bende - Begrip - Werkloosheid -
Uitbetalingsinstelling. 

In de regel wordt de overheid of de 
instelling belast met de toepassing van de 
wetten en verordeningen inzake werkloos
heid veroordeeld in de kosten van vorde
ringen die ingesteld zijn door of tegen 
gerechtigden; een uitbetalingsinstelling van 
werkloosheidsuitkeringen is geen gerech
tigde in de zin van die bepaling. (Artt. 
580, 1° en 2°, 1017, tweede lid, en 1111, 
tweede, derde en vierde lid, Ger.W.) 

14 september 1998 889 

STRAFZAKEN 

PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER 

10. - Strafzaken- Procedure voor de 
feitenrechter- Beklaagden vervolgd wegens 
verschillende feiten - Deskundigenonder
zoek - Veroordeling van een enkele be
klaagde in de kosten - Wettigheid -
Voorwaarden. 

Wanneer twee beklaagden wegens ver
schillende feiten zijn vervolgd, een des
kundigenonderzoek is bevolen en de tegen 
een van de beklaagden ingestelde straf
vordering ten minste gedeeltelijk verval
len is verklaard, kan de andere beklaagde 
aileen worden veroordeeld in het geheel 
van de kosten van het deskundigenonder
zoek, indien het vonnis vaststelt dat die 
kosten uitsluitend zijn veroorzaakt door 
de te zijnen laste bewezen verklaarde mis
drijven. (Art. 162 Sv.) 

11 februari 1998 202 

11. - Strafzaken- Procedure voor de 
feitenrechter- Jeugdrechtbank- Voorlo
pige maatregelen ten aanzien van een min
derjarige - Voorbereidende rechtspleging 
-Hoger beroep van de minderjarige -
Gevolgen. 

Op het hager beroep van de minderja
rige, verdacht van een als misdrijf omschre
ven feit, tegen de door de jeugdrechter 
getroffen beslissing van onderzoek en, in 
voorkomend geval, tegen de te zijnen aan
zien voorlopig genomen maatregelen van 
bewaring, vermag de jeugdrechter in beroep, 
in deze stand van de rechtspleging, de 
minderjarige niet in de kosten van de 
rechtspleging in graad van. hager beroep 
te veroordelen en dient hiJ deze kosten 
aan te houden totdat over het bewijs van 
het als misdrijf omschreven feit is beslist. 
(Artt. 50, 52, 61, eerste lid, 62 en 63ter, 
eerste lid, a en c, Jeugdbeschermingswet 
en 162, 194 en 211 Sv.) 

17 maart 1998 327 

PROCEDURE IN CASSATIE 

12. - Strafzaken - Procedure in cas
satie - Wraking - Lid van een hof van 
beroep - Rolrecht. 

In strafzaken is, voor een procedure 
betreffende de wraking van een lid van 
een hofvan beroep, geen rolrecht verschul
digd. (Art. 838 Ger.W.) 

11 juni 1998 678 

GEZINSBIJSLAG 
WERKNEMERS 

GEW AARBORGDE GEZINSBIJSLAG 

WERKNEMERS 
1. - Werknemers - Verhoogde wezen

bijslag - Huwelijk overlevende ouder -
Uitsluiting van recht - Feitelijke schei
ding - Herstel van recht - Voorwaarde. 

Het recht op verhoogde kinderbijslag 
wordt hersteld ten behoeve van een wees, 
wanneer de feitelijke scheiding van de 
opnieuw gehuwde overlevende ouder en 
zijn echtgenoot, bekrachtigd wordt door 
een gerechtelijke beschikking die het echt
paar een afzonderlijke verblijfplaats aan
duidt. (Art. 56bis, § 2, Kinderbijslagwet 
Werknemers.) 

19 januari 1998 88 

2. - Werknemers - Verhoogde wezen
bijslag - Huwelijk overlevende ouder - J. 
Uitsluiting van recht - Feitelijke schei
ding - Herstel van recht - Afzonderlijke 
verblijfplaats- Echtscheiding door onder
linge toestemming - Gevolg. 

Niet naar recht verantwoord is het arrest 
dat oordeelt dat gehuwden feitelijk geschei
den leefden vanaf een bepaalde datum en 
dat deze feitelijke scheiding bekrachtigd 
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werd door het vonnis waarbij de echtschei
ding door onderlinge toestemming werd 
uitgesproken, vervolgens beslist dat het 
recht op verhoogde wezenbijslag wordt 
hersteld vanaf de eerste van de maand 
volgend op de wijzigende gebeurtenis, 
zijnde de datum van de feitelijke schei
ding, zonder te hebben vastgesteld dat op 
de datum van de wij zig en de gebeurtenis 
een rechtelijke beschikking was tussen
gekomen die de feitelijke scheiding 
van de gehuwde bekrachtigt. (Art. 56bis, § 
2, tweede lid, Gezinsbijslagwet Werkne
mers.) 

19 januari 1998 88 

3. - Werknemers - Gewone kinderbij
slag- Rechthebbende- Rechtgevend kind 
- Toekenning - Be perking - Opvoeding 
buiten het Rijk - Principe. 

De kinderbijslag is niet verschuldigd 
ten behoeve van kinderen die buiten het 
Rijk worden opgevoed. (Art. 52, eerste lid, 
Kinderbijslagwet Werknemers.) 

4 mei 1998 482 

4. - Werknemers - Gewone kinderbij
slag - Rechtgevend kind - Rechtheb
bende - Toekenning - Beperking - Op
voeding buiten het Rijk - Draagwijdte. 

Is wettig het arrest dat na te hebben 
vastgesteld dat rechtgevende kinderen in 
het buitenland onderwijs volgen maar dat 
niet blijkt dat de opvoedingsopdracht van 
de in Belgie verblijvende ouders aldaar 
door iemand anders is overgenomen, ver
volgens oordeelt dat de Rijksdienst voor 
Kinderbijslagvoor Werknemers niet gerech
tigd was de gewone kinderbijslag te ont
zeggen aan de rechthebbenden voor hun 
rechtgevende kinderen. (Art. 52, eerste 
lid, Kinderbijslagwet Werknemers.) 

4 mei 1998 482 

5. - Werknemers - Rechtgevend kind 
- Gehandicapt kind - Verhoogde bijslag 
- Vereiste ongeschiktheid - Vaststelling 
- Graad van invaliditeit- Officiele Belgische 
Schaal. 

Een gehandicapt kind van minder dan 
21 jaar heeft recht op verhoogde kinder
bijslag wanneer zijn ongeschiktheids
graad van ten minste 66 % wordt vastgesteld 
door de Officiele Belgische Schaal ter bepa
ling van de graad van invaliditeit; de 
invaliditeitspercentages wegens gehoor
dalingen vastgesteld aan de hand van 
deze schaal worden bepaald zonder dat bij 
de meting van de gehoordaling gebruik 
wordt gemaakt van correctie door middel 
van een hoorapparaat. (Artt. 4 7 en 63 

Kinderbijslagwet Werknemers; art. 2 K.B. 
3 mei 1991; artt. 712 en 713 Officiele 
Belgische Schaal ter bepaling van de graad 
van invaliditeit.) 

5 oktober 1998 935 

GEW AARBORGDE GEZINSBIJSLAG 

6. - Gewaarborgde gezinsbijslag- 1be
kenningsvoorwaarde - Ten laste nemen 
van kind - Bijdrage in onderhoud -
Omvang - Wettelijk vermoeden - Bewijs 
van tegendeel - Beoordeling van het recht 
- Eigen inkomen kind - Inkomen 
Aard - Gevolg. 

Het wettelijk vermoeden dat een op 
gewaarborgde kinderbijslag aanspraak ma
kende ouder geacht wordt voor meer dan 
de helft bij te dragen in het onderhoud 
van het rechtgevend kind, indien uit de 
inschrijving in het bevolkingsregister blijkt 
dat het kind deel uitmaakt van het gezin, 
geldt tot het bewijs van het tegendeel dat 
geleverd wordt aan de hand van een ver
gelijking tussen de kosten van het onder
houd van het kind en de bijdrage van de 
betrokkene in die kosten, mede gelet op de 
eigen inkomsten van het kind; de aard 
van die inkomsten maakt daarbij geen 
verschil. (Art. 1, eerste lid, Kinderbijslag
wet Werknemers; art. 2, eerste lid, K.B. 
25 oktober 1971.) 

5 januari 1998 1 

GRIFFIE. GRIFFIER 

Voorlopige hechtenis - Betekening van 
het aanhoudingsbevel aan de verdachte -
Vaststelling dat het vormvereiste inacht
genomen is - Bewijswaarde. 

De door de griffier van de onderzoeks
rechter gedane vaststelling dat hij het 
bevel tot aanhouding aan de verdachte 
heeft betekend en dat hij hem een afschrift 
ervan, alsmede van de andere, in art. 16, § 
7, Wet Voorlopige Hechtenis, bedoelde stuk
ken heeft overhandigd, is een authentieke 
akte waartegen aileen in een valsheids
procedure kan worden opgekomen. (Art. 
18 Wet Voorlopige Hechtenis.) 

24 augustus 1998 826 

GRONDWET 

GRONDWET (1831) 
Art. 10 
Art. 15 
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GRONDWET (1994) 
Art. 10 
Art. 11 
Art. 13 
Art. 14 
Art. 16 
Art. 26 
Art. 149 
Art. 159 
Art. 172 
Art. 173 

GRONDWET (1831) 

ART. 10 

1. - Grondwet 1831 (artt. 1 tot 99)
Artikel 10- Artikel 11 - Strafzaken
Strafvordering - Medisch deskundigen
onderzoek - Tegensprekelijk karakter -
Verschillende behandeling. 

Gelet op het belang en op de complexi
teit van het strafproces, op de noodzake
lijke spoed waarmee de waarheid moet 
worden achterhaald en op de noodwendig
heden van de beveiliging van de samenle
ving tegen de misdaad, worden de grond
wettelijke regels van de gelijkheid van de 
Belgen voor de wet en van niet
discriminatie niet geschonden door de straf
rechter die over een strafVordering uitspraak 
moet doen en op niet tegensprekelijke 
wijze een maatregel van medisch deskun
digenonderzoek beveelt. (Artt. 10 en 11 
Gw.) 

24 november 1998 1068 

ART. 15 

2. - Grondwet 1831 (artt. 1 tot 99)
Artikel15- Waning- Begrip. 

Onder het woord "woning", in de zin 
van artikel 15 Grondwet, moet worden 
verstaan de plaats, met inbegrip van de 
erdoor omsloten eigen aanhorigheden, die 
een persoon bewoont om er zijn verblijf of 
zijn werkelijke verblijfPlaats te vestigen 
en waar hij uit dien hoofde recht heeft op 
eerbiediging van zijn persoonlijke levens
sfeer, zijn rust en meer in het algemeen 
zijn prive-leven. (Art. 15 Gw.) 

21 april 1998 446 

3. - Grondwet 1831 (artt. 1 tot 99) -
Artikel 15 - Waning - Onschendbaar
heid - Militair - Kazerne - Slaapka
mer - Tbepassingsgebied. 

Nu geen wetsbepaling militairen of ande
ren het recht verleent om in een kazerne 
of een ander militair kwartier, ook niet in 
de slaapkamers, hun woning in de zin van 
artikel 15 Grondwet te vestigen, levert 

het toezicht op deze kamers door de ter
zake bevoegde verantwoordelijken dan ook 
geen schending op van de door artikel 15 
Grondwet gewaarborgde onschendbaar
heid van de woning. (Art. 15 Gw.; instruc
tie A4 van 2 juni 1979 betreffende de 
inwendige dienst in de kwartieren, karp
sen en eenheden van de Landmacht, de 
Luchtmacht, de Zeemacht en van de Medi
sche Dienst.) 

21 april 1998 446 

GRONDWET (1994) 

ART. 10 

4. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)
Artikel 10- Vordering tot herstel van de 
door een misdrijf veroorzaakte schade -
Verjaring- Termijn bepaald bij artikel26 
VT.Sv. - Schending. 

De vordering tot herstel van schade die 
is veroorzaakt door een fout, ook al maakt 
zij een misdrijf uit, is niet onderworpen 
aan de bij art. 26 VT.Sv. bepaalde verja
ringstermijn, aangezien die bepaling een 
bij de artt. 10 en 11 Gw. verboden discri
minatie invoert. (Artt. 10 en 11 Gw. 1994; 
art. 2262 B.W.; art. 26 VT.Sv.) 

9 januari 1998 47 

5. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)
Artikel 10 - Gelijkheid van de Belgen 
voor de wet - Begrip. 

De in art. 10 Gw. (1994) vervatte regel 
van de gelijkheid van de Belgen voor de 
wet, de in art. 11 Gw. (1994) neergelegde 
regel van non-discriminatie in het genot 
van de aan de Belgen erkende rechten en 
vrijheden alsmede de regel van art. 172 
Gw. (1994) inzake de gelijkheid voor de 
belastingen impliceren dat allen die zich 
in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk 
worden behandeld, maar beletten niet dat 
onderscheid tussen verschillende categorieen 
van personen wordt gemaakt, voor zover 
het criterium van onderscheid op objec
tieve en redelijke wijze kan worden ver
antwoord; zodanige verantwoording moet 
worden beoordeeld m.b.t. het doel en de 
gevolgen van de getroffen maatregel of de 
ingevoerde belasting; het gelijkheids
beginsel wordt geschonden, wanneer vast
staat dat de aangewende middelen niet 
redelijkerwijze in verhouding staan tot 
het beoogde doel. Een provinciebelasting 
die geheven wordt op de waterwinning, en 
niet op de toevallige aanvoer van bemalings
water, welke aanvoer, een verschillende 
feitelijke toestand is, is in se niet ongelijk; 
die belasting behandelt allen die opzette-
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lijk natuurlijke rijkdommen ontginnen op 
gelijke wijze. (Artt. 10, 11 en 172 Gw. 
[1994].) 

12 januari 1998 55 

6. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)
Artikel 10 - Artikel 11 - Arbitragehof
Prejudiciele vraag - Verzoek van de ver
weerder - Hof van Cassatie - In het 
middel als geschonden aangewezen wets
bepaling - Conflict met het E. VR.M. -
Conflict met de Grondwet (artikelen 10 en 
11) - Verband - Verplichting van het 
Hof 

Wanneer uit het verzoek van de ver
weerder een prejudiciele vraag te stellen 
aan het Arbitragehof in verband met 
een mogelijke schending van artikel 6 
E.V.R.M. en van de artikelen 10 en 11 
Grondwet, door een in een middel als 
geschonden aangewezen wetsbepaling, 
blijkt dat beide conflicten met elkaar ver
bonden zijn en dat de aldus opgeworpen 
onverenigbaarheid, in de stelling van 
de verweerder, slechts aanwezig is in 
zoverre het E.V.R.M. door die wetsbepa
ling geschonden is, gaat het Hof, als het 
vaststelt dat dit niet het geval is, op dit 
verzoek niet in. (Art. 26 Bijzondere Wet 
Arbitragehof.) 

22 januari 1998 111 

ART.11 

7. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) -
Artikel 11 - Vordering tot herstel van de 
door een misdri)f veroorzaakte schade -
Verjaring- Termijn bepaald bij artikel26 
VTSv.- Schending. 

De vordering tot herstel van schade die 
is veroorzaakt door een fout, oak al maakt 
zij een misdrijf uit, is niet onderworpen 
aan de bij art. 26 V.T.Sv. bepaalde verja
ringstermijn, aangezien die bepaling een 
bij de artt. 10 en 11 Gw. verboden discri
minatie invoert. (Artt. 10 en 11 Gw. 1994; 
art. 2262 B.W.; art. 26 V.T.Sv.) 

9 januari 1998 47 

8. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) -
Artikel 11 - Niet-discriminatie in het 
genot van de aan de Belgen toegekende 
rechten en vrijheden - Begrip. 

De in art. 10 Gw. (1994) vervatte regel 
van de gelijkheid van de Belgen voor de 
wet, de in art. 11 Gw. (1994) neergelegde 
regel van non-discriminatie in het genot 
van de aan de Belgen erkende rechten en 
vrijheden alsmede de regel van art. 172 
Gw. (1994) inzake de gelijkheid voor de 
belastingen impliceren dat allen die zich 
in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk 

worden behandeld, maar beletten niet dat 
onderscheid tussen verschillende categorieen 
van personen wordt gemaakt, voor zover 
het criterium van onderscheid op objec
tieve en redelijke wijze kan worden ver
antwoord; zodanige verantwoording moet 
worden beoordeeld m.b.t. het doel en de 
gevolgen van de getroffen maatregel of de 
ingevoerde belasting; het gelijkheids
beginsel wordt geschonden, wanneer vast
staat dat de aangewende middelen niet 
redelijkerwijze in verhouding staan tot 
het beoogde doel. Een provinciebelasting 
die geheven wordt op de waterwinning, en 
niet op de toevallige aanvoer van bemalings
water, welke aanvoer een verschillende 
feitelijke toestand is, is in se niet ongelijk; 
die belasting behandelt allen die opzette
lijk natuurlijke rijkdommen ontginnen op 
gelijke wijze. (Artt. 10, 11 en 172 Gw. 
[1994].) 

12 januari 1998 55 

ART. 13 

9. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) -
Artikel13-Algemene regel- Exceptie
Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere - Burgerlijke zaken - Onttrek
king. 

De onttrekking is een uitzonderlijke maat
regel waarvan de toepassing niet kan wor
den uitgebreid, aangezien zij afwijkt van 
het beginsel volgens hetwelk niemand tegen 
zijn wil kan worden afgetrokken van de 
rechter die de wet hem toekent. (Art. 13 
Gw. [1994]; art. 648 Ger.W.) 

1 oktober 1998 933 

ART. 14 

10. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)
Artikel14- Omschrijving strafbare gedra
ging - Vereiste. 

Aan de vereiste dat een strafbepaling de 
strafbaar gestelde gedraging op voldoende 
precieze wijze omschrijft, is voldaan wan
neer het voor hen op wie de strafbepaling 
toepasselijk is, mogelijk is op grand ervan 
de feiten en nalatigheden te kennen die 
hun strafrechtelijke aansprakelijkheid mee
brengen, zelfs als de nadere omschrijving 
ervan wordt overgelaten aan de rechter. 
(Artt. 7 E.V.R.M., 14 Gw., 2 Sw.) 

24 augustus 1998 818 

ART. 16 

11. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)
Artikel 16 - Onteigening ten algemenen 
nutte - Schadeloosstelling - Begrip -
Omvang - Onwettig voordeel - Werken 
uitgevoerd zonder vergunning. 
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De schadeloosstelling die toekomt aan 
iemand die ten algemenen nutte uit zijn 
eigendom wordt ontzet, moet de volledige 
schade vergoeden; het verlies van een 
onwettigvoordeel is geen vergoedbare schade; 
daaruit volgt dat geen onteigenings
vergoeding kan worden toegestaan voor 
een onwettig voordeel dat is verworven 
door werken die zonder de vereiste ver
gunning zijn uitgevoerd. (Art. 16 Gw.) 

18 juni 1998 720 

ART. 26 

12. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)
Artikel 26 - Recht om vreedzaam te ver
gaderen - Beperking. 

Noch art. 7 van het decreet van 2-17 
maart 1791 op de vrijheid van handel en 
nijverheid, noch art. 26 Gw. waarborgen 
een onbeperkte economische vrijheid. (Art. 
26 Gw. 1994; art. 7 decreet 2-17 maart 
1791.) 

4 maart 1998 264 

ART. 149 

13. - Grondwet 1994 (art. 100 toteinde) 
- Artikel 149- Onderzoeksgerechten
Toe passing. 

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op 
de beslissingen van de onderzoeks
gerechten inzake voorlopige hechtenis. (Art. 
149 Gw.) 

18 februari 1998 231 

ART. 159 

14.- Grondwet1994(art.100toteinde) 
- Artikel 159 - Rechterlijke Macht -
Gemeenteverordening- Controle- Draag
wijdte. 

De Rechterlijke Macht mag de opportu
niteit van een bepaling van een gemeen
telijke politieverordening niet beoordelen. 
(Art. 159 Gw. 1994.) 

4 maart 1998 264 

ART. 172 

15.- Grondwet 1994 (art. 100toteinde) 
- Artikel 172 - Gelijkheid inzake belas
tingen - Begrip. 

De in art. 10 Gw. (1994) vervatte regel 
van de gelijkheid van de Belgen voor de 
wet, de in art. 11 Gw. (1994) neergelegde 
regel van non-discriminatie in het genot 
van de aan de Belgen erkende rechten en 
vrijheden alsmede de regel van art. 172 
Gw. (1994) inzake de gelijkheid voor de 
belastingen impliceren dat allen die zich 
in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk 
worden behandeld, maar beletten niet dat 

onderscheid tussen verschillende categorieen 
van personen wordt gemaakt, voor zover 
het criterium van onderscheid op objec
tieve en redelijke wijze kan worden ver
antwoord; zodanige verantwoording moet 
worden beoordeeld m.b.t. het doel en de 
gevolgen van de getroffen maatregel of de 
ingevoerde belasting; het gelijkheids
beginsel wordt geschonden, wanneer vast
staat dat de aangewende middelen niet 
redelijkerwijze in verhouding staan tot 
het beoogde doel. Een provinciebelasting 
die geheven wordt op de waterwinning, en 
niet op de toevallige aanvoer van bemalings
water, welke aanvoer een verschillende 
feitelijke toestand is, is in se niet ongelijk; 
die belasting behandelt allen die opzette
lijk natuurlijke rijkdommen ontginnen op 
gelijke wijze. (Artt. 10, 11 en 172 Gw. 
[1994].) 

12 januari 1998 55 

ART. 173 

16.- Grondwet 1994 (art.100toteinde) 
- Artikel 173 - Retributie - Begrip. 

De retributie is in essentie de vergoe
ding die de overheid van bepaalde belas
tingplichtigen vordert als tegenprestatie 
voor een bijzondere dienst die zij in hun 
persoonlijk belang heeft geleverd of voor 
een rechtstreeks en bijzonder voordeel dat 
zij hun heeft toegestaan; het bedrag ervan 
moet in een redelijke verhouding staan tot 
het belang van de verstrekte dienst. (Art. 
173 Gw. [1994].) 

10 september 1998 877 

H 

HANDELSPRAKTIJKEN 

1. - Verkoper - Begrip. 
Degene die diensten te koop aanbiedt of 

verkoopt, is geen verkoper in de zin van de 
Handelspraktijkenwet, als die diensten 
geen handelsdaden of een ambachts
activiteit uitmaken. (Art. 94 Handels
praktijkenwet.) 

13 maart 1998 307 

2. - Wet 14 juli 1991- Vordering tot 
staking - Grands lag van de vordering -
auteursrecht - Daad van namaking -
Bevoegdheid van de stakingsrechter. 

Komt niet voor toewijzing in aanmer
king, de vordering tot staking zoals bedoeld 
in art. 95 wet 14 juli 1991, waaraan uit
sluitend handelingen ten grondslag liggen 
die naar hun aard, op grand van het in de 
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auteurswet bepaalde, vallen aan te mer
ken als een daad van namaking op een 
auteursrecht ofnaburigrecht. (Artt. 95 en 
96 wet 14 juli 1991.) 

19 maart 1998 345 

3. - Vordering tot staking - Prijs
aanduiding - Aankondiging van prijs
vergelijking - Prijs van boeken in de 
rams}. 

Krachtens art. 43, § 4, Handelspraktijken
wet mag de verkoper slechts naar andere 
prijzen verwijzen indien het gaat om een 
kleinhandelsprijs die werd gereglemen
teerd met toepassing van de wet van 22 
januari 1945 betreffende de economische 
reglementering en de prijzen; de vergelij
king tussen de prijs van boeken in de 
ramsj en de prijs van nieuwe boeken die in 
de gewone detailhandel worden verkocht, 
is een door dit artikel verboden prijs
vergelijking. (Art. 43, § 4, Handelspraktijken
wet 1991.) 

26 november 1998 1078 

HERHALING 
1. - Middel ten betoge dat de rechter 

ten onrechte rekening heeft gehouden met 
herhaling - Voorwaarde waaronder het 
middel tot vernietiging van de veroorde
ling kan leiden. 

Het middel ten betoge dat de rechter 
ten onrechte heeft rekening gehouden met 
herhaling leidt, als het gegrond is, tot 
vernietigig van de veroordeling als blijkt 
dat de rechter bij het bepalen van de 
strafmaat ook rekening heeft gehouden 
met de door hem vastgestelde staat van 
wettelijke herhaling. (Artt. 56 Sw.; 10, § 4, 
wet 15 juli 1985.) 

24 augustus 1998 822 

2. - Drugswet- Bijzondere her haling 
- Strafwetboek - Toepasselijkheid. 

Naar recht verantwoord is de beslissing 
die oordeelt dat de veroordeelde zich in 
staat van wettelijke herhaling bevindt, 
wanneer hij na een veroordeling wegens 
een misdrijf omschreven in het Strafwet
boek, een bijzondere wet overtreedt die 
bepalingen bevat die herhaling van de 
daarin omschreven misdrijven regelt zon
der afbreuk te doen aan de toepasselijk
heid van hoofdstuk V van boek I Sw. voor 
het bepalen van de strafmaat. (Art. 56 
Sw.) 

22 december 1998 1165 

HERSTEL IN EER EN RECHTEN 
1. - Arrest van verwerping - Motive

ring. 

Het arrest van het hof van beroep, kamer 
van inbeschuldigingstelling, dat de ver
werping van een aanvraag tot herstel in 
eer en rechten enkel grondt op de vermel
ding dat de voorwaarden voor het herstel 
in eer en rechten niet vervuld zijn, is niet 
met redenen omkleed en stelt het Hofniet 
in staat de beslissing te toetsen. (Art. 149 
Gw. [1994].) 

4 februari 1998 154 

2. - Arrest van verwerping - Motive
ring. 

Het arrest van het hofvan beroep, kamer 
van inbeschuldigingstelling, dat de ver
werping van een aanvraag tot herstel in 
eer en rechten enkel grondt op de vermel
ding dat de voorwaarden voor het herstel 
in eer en rechten niet vervuld zijn en dat 
de aanvraag voorbarig is, is niet met rede
nen omkleed en stelt het Hof niet in staat 
de beslissing te toetsen. (Art. 149 Gw. 
[1994].) 

4 februari 1998 155 

HERZIENING 

Advies en verwijzing tot herziening -
Onverenigbare veroordelingen - Gevolg. 

Wanneer het Hofvan Cassatie, waarbij 
op regelmatige wijze een verzoek tot her
ziening aanhangig is gemaakt, oordeelt 
dat veroordelingen van verschillende beklaag
den wegens dezelfde feiten in kracht van 
gewijsde zijn gegaan en onderling onver
enigbaar zijn, vernietigt het Hof die ver
oordelingen en verwijst het de zaken naar 
een hofvan beroep dater geen kennis van 
heeft genomen. (Artt. 443, eerste lid, 445, 
eerste lid, Sv.) 

7 januari 1998 33 

HINDERLIJKE INRICHTINGEN 
1. - Vergunde hinderlijke inrichting

Veranderen van de inrichting - Aanvraag 
tot regularisatie - Weigering - Onwet
tige overheidsbeslissing - Gevolg. 

De eventuele onwettigheid van de over
heidsbeslissing die de regularisatie wei
gert van de verandering van een vergunde 
hinderlijke inrichting heeft niet tot gevolg 
dat de verandering van de exploitatie zon
der hiertoe over de vereiste vergunning 
te beschikken, als vergund mag worden 
aangezien. (Art. 4, § 1, Deer. Vl. 28 juni 
1985.) 

12 mei 1998 538 

2. - Vergunningsplichtige inrichting
Exploitatie of verandering zonder vergun
ning - Strafvervolging - Exploitatie
verbod- Aard van de maatregel. 
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Het door art. 39, § 2, Milieuvergunnings
deereet bepaalde verbod om een vergun
ningspliehtige inriehting te exploiteren, is 
een veiligheidsmaatregel en heeft niet het 
karakter van een straf. (Art. 39, § 2, Deer. 
Vl. 28 juni 1985.) 

12 mei 1998 538 

3. - Vergunde hinderlijke inrichting
Veranderen van de inrichting - Aanvraag 
tot regularisatie - Weigering - Onwet
tige overheidsbeslissing - Gevolg. 

De eventuele onwettigheid van de over
heidsbeslissing die de regularisatie wei
gert van de uitbreiding van een vergunde 
inriehting heeft niet tot gevolg dat de 
exploitatie zonder hiertoe over de vereiste 
vergunning te besehikken, als vergund 
mag worden aangezien. (Art. 4, § 1, Deer. 
Vl. 28 juni 1985.) 

2 juni 1998 631 

HOF VAN ASSISEN 

SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN 
HETHOF 

BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSEN
ARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY 

EINDARREST 

SAMENSTELLING 
VAN DE JURY EN VAN HET HOF 

I. - Samenstelling van de jury en van 
het hof - Samenstelling van de jury -
Gezworenen- Staat van inlichtingen
Voeging bij het strafdossier. 

De omstandigheid dat niet enkel de 
stukken van het onderzoek bedoeld in art. 
223 Ger.W. bij het strafdossier zijn gevoegd 
maar ook staten van inliehtingen betref
fende personen die zijn opgeroepen om de 
jury samen te stellen, heeft niet de nietig
heid van de rechtspleging tot gevolg. (Art. 
241 Ger.W.) 

10 februari 1998 192 

2. - Samenstelling van de jury en van 
het hof - Samenstelling van het hof -
Assessoren- Aanwijzing- Voorzitter van 
de rechtbank van eerste aanleg- Beschik
king - Voeging bij het strafdossier. 

Art. 121 Ger.W. noch enige andere wets
bepaling sehrijven voor dat de besehik
king van de voorzitter van de reehtbank 
van eerste aanleg in de zetel waarvan de 
assisen worden gehouden, waarbij hij twee 
reehters als assessoren aanwijst, dient te 
worden gevoegd bij het strafdossier van 

de zaak die voor het hof van ass is en wordt 
behandeld. (Art. 121, eerste lid, Ger.W.) 

10 februari 1998 192 

BEHANDELING TER ZITTING 
EN TUSSENARRESTEN. 

VERKLARING VAN DE JURY 
3. - Behandeling ter zitting en tussen

arresten. Verklaring van de jury -Proces
verbaal van de terechtzitting - Inhoud 
van getuigenis - Aantekening. 

Noch het mondeling karakter van de 
debatten, noeh de artt. 372, tweede lid, en 
318 Sv. staan eraan in de weg dat, zelfs 
buiten de hypothese van art 318 Sv., aan
tekening wordt gehouden van de verkla
ring van een getuige, die het bewijs inhoudt 
dat hij zijn vroegere valse verklaring heeft 
ingetrokken. (Art. 372 Sv.) 

6 januari 1998 24 

4. - Behandeling ter zitting en tussen
arresten. Verklaring van de jury- Behan
deling ter zitting - Discretionaire macht 
van de voorzitter - Uitoefening. - Voor
waarden. 

De voorzitter van het hof van assisen 
oefent zijn diseretionaire maeht sleehts 
uit tijdens de tereehtzitting in aanwezig
heid van de gezworenen en partijen. (Artt. 
268 en 269 Sv.) 

10 februari 1998 192 

5. - Behandeling ter zitting en tussen
arresten. Verklaring van de jury -Behan
deling ter zitting - Voorbereiding -Dis
cretionaire macht van de voorzitter- Gra
fische voorstelling - Gebruik tijdens de 
debatten - Voeging bij het strafdossier. 

Het beginsel volgens hetwelk de debat
ten voor het hof van ass is en mondeling en 
op tegenspraak plaatsvinden, verzet zieh 
er niet tegen dat de voorzitter voor de 
aanvangvan de debatten de politie opdraeht 
geeft een grafisehe voorstelling van het 
ehronologiseh verloop der feiten te maken, 
en krachtens zijn discretionaire macht 
toelaat dat het bord met de grafische 
voorstelling tijdens de de batten wordt ge
bruikt en beveelt dat het stuk bij het 
strafdossier wordt gevoegd dat na het 
stellen van de vragen aan de gezworenen 
wordt overhandigd. (Artt. 268 en 341 Sv.) 

10 februari 1998 192 

6. - Behandeling ter zitting en tussen
arresten. Verklaring van de jury - Onder
vraging van een getuige na de pleidooien 
- Wettigheid - Voorwaarden. 

De ondervraging van een getuige na de 
pleidooien van de verdediging, krachtens 
de diseretionaire maeht van de voorzitter 
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van het hof van assisen, leidt niet tot 
nietigheid van de procedure, als de par
tijen de aldus in het de bat gebrachte gege
vens naderhand vrijelijk hebben kunnen 
tegenspreken. (Art. 6.3 E.V.R.M.) 

22 april 1998 450 

EINDARREST 
7. - Eindarrest- Veroordeling-Straf 

- Aanplakking - Onwettigheid - Ver
nietiging - Omvang. 

De vernietiging wegens een onwettig 
bevolen aanplakking heeft alleen betrek
king op het dictum betreffende de aanplak
king. (Art. 18 Sw.) 

20 juli 1998 795 

HOGER BEROEP 
ALGEMEEN 

BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN 
EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) 

Beslissingen en partijen 
Principaal beroep. Vorm. Termijn. On-

splitsbaar geschil 
lncidenteel beroep 
Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter 
Rechtspleging in hager beroep 
Sociaal procesrecht (bijzondere regels) 
Aller lei 
STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN IN-

BEGREPEN) 
Beslissingen en partijen 
Principaal beroep. Vorm. Termijn 
Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter 
Rechtspleging in hoger beroep 
Aller lei 
TUCHTZAKEN 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen - Beroepen beslissing 

- Nietig heid- Beslissing in hager beroep 
- Eigen gronden - Gevolg. 

Wanneer het beroepen vonnis nietig is, 
neemt de beslissing in hoger beroep, die 
het vonnis op eigen gronden bevestigt 
zonder de motieven ervan weer te geven of 
ernaar te verwijzen, de nietigheid van het 
beroepen vonnis niet over. 

22 mei 1998 587 

BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN 
EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) 

BESLISSINGEN EN PARTIJEN 

2. - Burgerlijke zaken (handelszaken 
en sociale zaken inbegrepen) - Beslissin-

gen en partijen - Beslissingen of maatre
gelen van inwendige aard - Begrip. 

Art. 1046 Ger.W.luidens hetwelk beslis
singen of maatregelen van inwendige aard, 
zoals uitstel, niet vatbaar zijn voor verzet 
of hoger beroep, doelt op de beslissingen 
waarbij de rechter geen enkel geschil van 
feitelijke of juridische aard beslecht of 
niet reeds een beslissing daarover wijst, 
zodat de beslissing geen onmiddellijk nadeel 
kan berokkenen aan een van de partijen. 
(Art. 1046 Ger.W.) 

9 januari 1998 52 

3. - Burgerlijke zaken (handelszaken 
en sociale zaken inbegrepen) - Beslissin
gen en partijen - Beslissingen of maatre
gelen van inwendige aard - Beslissing 
om aanvullende conclusie niet uit de debat
ten te weren - Toepassing. 

Ret vonnis dat beslist dat er geen grond 
bestaat om de aanvullende conclusie waar
bij een nieuwe vordering wordt ingesteld, 
uit de debatten te weren, en dat nieuwe 
termijnen voor de rechtspleging bepaalt, 
is een maatregel van inwendige aard in de 
zin van art. 1046 Ger_W, die niet vatbaar 
is voor verzet of hoger beroep. (Art. 1046 
Ger.W.) 

9 januari 1998 52 

4. - Burgerlijke zaken (handelszaken 
en sociale zaken inbegrepen) - Beslissin
gen en partijen- Beslissingen- Onthou
ding van de eerste rechter - Ontvanke
lijkheid. 

Niet ontvankelijk is het hager beroep 
dat gericht is tegen de beslissing waarbij 
een vrederechter, die meent dat hij niet 
met de vereiste onpartijdigheid uitspraak 
kan doen, zich onthoudt en de zaak naar 
de rol verwijst. (Art. 1046 Ger.W.) 

30 januari 1998 143 

5. - Burgerlijke zaken (handelszaken 
en sociale zaken inbegrepen) - Beslissin
gen en partijen - Tussenkomst in hager 
beroep - Voorwaarden. 

Een partij kan in burgerlijke zaken voor 
de eerste maal in hoger beroep tussen
komen als zij zich alleen aansluit bij de 
stelling van een andere partij en haar 
tussenkomst niet strekt tot het verkrijgen 
van een veroordeling, onverminderd de 
regeling van de kosten. (Art. 812 Ger.W.) 

5 februari 1998 169 

6. - Burgerlijke zaken (handelszaken 
en sociale zakeninbegrepen) - Beslissin
gen en partijen - Partijen tussen wie geen 
geding aanhangig is - Begrip. 

Het hoger beroep dat een verweerder 
tegen een medeverweerder instelt, is niet 
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ontvankelijk wanneer er tussen hen geen 
enkel geding voor de eerste rechter is 
aangegaan en het geschil niet onsplits
baar is, zelfs als de ene jegens de ander 
verwijten heeft geuit en hem voor schade 
aan een derde aansprakelijk heeft gesteld. 
(Art. 17 Ger.W.) 

13 maart 1998 303 

7. - Burgerlijke zaken (handelszaken 
en sociale zaken inbegrepen) - Beslissin
gen en partijen - Beslissing over een 
vordering tot tussenkomst- Ontvankelijk
heid van het hager beroep. 

Wanneer een vordering tot vrijwillige 
tussenkomst betrekking heeft op een hager 
bedrag dan het bedrag in laatste aanleg, 
is het regelmatig ingestelde hager beroep 
tegen de beslissing over die vordering 
ontvankelijk, zelfs als de beslissing over 
de hoofdvordering in laatste aanleg is 
gewezen. (Art. 621 Ger.W.) 

13 maart 1998 312 

8. - Burgerlijke zaken (handelszaken 
en sociale zaken inbegrepen) - Beslissin
gen en partijen - Beslissing - Verzuim 
om uitspraak te doen over een punt van de 
vordering - Gevolg. 

Niet ontvankelijk is de vordering die 
ertoe strekt dat een rechter, die verzuimd 
heeft uitspraak te doen over een punt van 
de vordering, meer bepaald over gerechte
lijke intrest, daarover uitspraak zou doen; 
het vonnis dat verzuimt over een punt van 
de vordering uitspraak te doen kan in de 
regel enkel door hager beroep worden bestre
den. (Art. 118, 3°, Ger.W.) 

3 april 1998 418 

PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN. 
ONSPLITSBAAR GESCHIL 

9. - Burgerlijke zaken (handelszaken 
en sociale zaken inbegrepen) - Principaal 
beroep. Vorm. Termijn. Onsplitsbaar geschil 
- Akte van hager beroep - Andere wijze 
dan bij conclusie - Vermelding- Nietig
heid- Gedaagde in hager beroep - Woon
plaats of verblijfplaats- Gewijzigde woon
plaats - Geen kennisgeving - Gevolg. 

Zo met uitzondering van het geval waarin 
het hager beroep bij conclusie wordt inge
steld, de akte van hager beroep, op straffe 
van nietigheid de naam, de voornaam en 
de woonplaats ofbij gebreke van de woon
plaats, de verblijfplaats van de gedaagde 
in hager beroep moet vermelden, schrijft 
de wetgever niet voor dat de nietigheid 
van de akte van hager beroep slechts mag 
worden uitgesproken nadat is vastgesteld 
dat de wederparij de eiser in hager beroep 

zijn adreswijziging heeft medegedeeld. (Art. 
1057, eerste lid, 3°, Ger.W.) 

4 mei 1998 484 

INCIDENTEEL BEROEP 

10. - Burgerlijke zaken (handelsza
ken en sociale zaken inbegrepen) - Inci
denteel beroep - Vorm - Conclusie. 

Het incidenteel beroep is, in de regel, 
aan geen andere vormvereisten onderwor
pen dan die welke gelden voor de conclu
sies; het Gerechtelijk Wetboek kent evenwel 
geenmondelinge conclusie. (Artt. 809,1042, 
1054 en 1056, 4°, Ger.W.) (lmpliciet.) 

25 mei 1998 595 

GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER 

11. - Burgerlijke zaken (handelszaken 
en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen. 
Bevoegdheid van de rechter- Devolutieve 
kracht - Begrip. 

Door het hager beroep gaat het geschil 
op de appelrechters over met alle feitelijke 
en juridische vragen die daarmee samen
hangen. (Art. 1068 Ger.W.) 

18 mei 1998 577 

12. - Burgerlijke zaken (handelsza
ken en sociale zaken inbegrepen)- Gevol
gen. Bevoegdheid van de rechter - Devo
lutieve kracht - Begrip. 

Schenden de devolutieve werking van 
het hager beroep de appelrechters die, 
betreffende een vordering tot administra
tieve herziening van het recht op tegemoet
komingen, de in graad van beroep voor 
het eerste door de administratie aange
voerde grand van niet-ontvankelijkheid, 
gesteund op de onwettigheid een admini
stratieve herziening te vorderen op medi
sche gronden zonder hernieuwde aanvraag, 
deze exceptie afWijzen door ze strijdig te 
achten met de beginselen van behoorlijk 
bestuur. (Art. 8 wet 27 feb. 1987; art. 20 
K.B. 6 juli 1987; art. 1068 Ger.W.) 

18 mei 1998 577 

13. - Burgerlijke zaken (handelsza
ken en sociale zaken inbegrepen)- Gevol
gen. Bevoegdheid van de rechter - Kart 
geding - Beslissing dat de uordering de 
grenzen van het voorlopige overschrijdt -
Bevestiging van de beroepen beslissing -
Devolutieve kracht van het hager beroep. 

Krachtens art. 1068 Ger.W. maakt het 
hager beroep het geschil zelf aanhangig 
bij de rechter in hager beroep; hieruit 
volgt echter niet dat de appelrechter voor 
wie het geschil in kort geding wordt gebracht 
en die oordeelt dat de eerste rechter in 
kort geding terecht beslist heeft dat de 
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vordering de grenzen van het voorlopige 
overschrijdt, uitspraak moet doen over 
aanspraken die niet tot de bevoegdheid 
van de rechter in kort geding behoren. 
(Art. 1068 Ger.W.) 

26 november 1998 1077 

RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP 

14. - Burgerlijke zaken (handelsza
ken en sociale zaken inbegrepen) - Rechts
pleging in hager beroep - Conclusie -
Appellant- Neerlegging- Tijdstip. 

De appelrechter mag de regels m.b.t. de 
neerlegging van conclusies en aanvul
lende conclusies door ge'intimeerde en appel
lant zo wijzigen, dat laatstgenoemde de 
gelegenheid krijgt om als laatste conclusie 
te nemen. (Artt. 1064 en 747, § 2, Ger.W.) 

12 november 1998 1056 

SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE 
REGELS) I 

15. - Burgerlijke zaken (handelsza
ken en sociale zaken inbegrepen)- Sociaal 
procesrecht (bijzondere regels) - Tussen
komst- Ambtshalve bevel- Geldigheid. 

Een appelrechter; mag niet oordelen dat 
iemand die geen appellant is, niet vrijwil
lig in het geding in hoger beroep is tussen
gekomen en niet door een reeds in zake 
zijnde partij tot tussenkomst is gedwon
gen, toch partij is in het geding in hoger 
beroep en mag niet bevelen hem in het 
geding te betrekke.h. (Artt. 704, 811, 813, 
tweede lid, en 105~, eerste lid, 3°, Ger.W.) 

18 mei 1998 ! 582 

ALLERLEI 

16. - Burgerlijke zaken (handelsza
ken en sociale zaken inbegrepen) -AZZer
lei - Onteigening ten algemenen nutte -
Gevolgde procedure!- Onderscheid- Toe-
laatbaarheid. i 

De rechtbank van eerste aanleg kan 
niet wettig beslissen dat het vonnis van de 
vrederechter dat he~ verzoek van de onteige
naar inwilligt slechts in zoverre de onteige
naar terecht de ispoedprocedure aan
wendt, niet voor hoger beroep van de 
onteigende vatbaaF is. (Art. 7, derde lid, 
Onteigeningswet.) ! 

22 januari 1998 111 

STRAFZAKEN 
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) 

BESLISSINGEN EN PARTIJEN 

17. - Strafzaken (douane en accijnzen 
inbegrepen) - Beslissingen en partijen -

Beslissing die de uitoefening van de straf
vordering belemmert -Hoger beroep van 
het openbaar ministerie - Ontvankelijk
heid. 

Ongeacht de bepaling van art. 1046 
Ger. W. kan het openbaar ministerie hoger 
beroep instellen tegen elke beslissing die 
de uitoefeningvan de strafvordering belem
mert. (Artt. 1046 en 1050 Ger.W.) 

2juni 1998 631 

18. - Strafzaken (douane en accijnzen 
inbegrepen) - Beslissingen en partijen -
Taalgebruik - Gerechtszaken - Verzoek 
tot verandering van taal - Weigering. 

Wanneer de eerste rechter, voor wie de 
rechtspleging in het N ederlands geschiedt, 
het verzoek van de beklaagde tot verwij
zing naar een rechtbank waarvan de taal 
der rechtspleging het Frans is zonder enige 
motivering heeft afgewezen, is niet naar 
recht verantwoord de beslissing waarbij 
de appelrechters, na te hebben vastge
steld waar het misdrijfis gepleegd en dat, 
indien de beklaagde zich persoonlijk had 
aangeboden ter terechtzitting, zijn gezeg
des konden worden overgebracht door een 
tolk, oordelen niet te kunnen ingaan op de 
aanvraag van de beklaagde tot verwijzing. 
(Art. 23 Taalwet Gerechtszaken.) 

8 december 1998 1105 

19. - Strafzaken (douane en accijnzen 
inbegrepen) - Beslissingen en partijen -
Verdachte- Onderzoeksgerechten- Raad
kamer - Verwijzing - Rechtsmiddel -
Onderzoeksmaatregel - Onregelmatig
heid - Ontvankelijkheid - Voorwaarde. 

Ontvankelijk is het hoger beroep van de 
verdachte tegen de beschikking van de 
raadkamer waarbij hij naar de correctio
nele rechtbank wordt verwezen, nu de 
appelrechters, op grond van de overwe
ging dat uit de aangevoerde middelen 
geen onregelmatigheid, verzuim of grond 
tot nietigheid in een daad van onderzoek 
of bij het verkrijgen van het bewijs kan 
worden afgeleid, aldus uitspraak doen over 
een geschil betreffende een onregelmatig
heid van een onderzoeksmaatregel. (Art. 
135, § 2, Sv.) 

22 december 1998 1163 

PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN 

20. - Strafzaken (douane en accijnzen 
inbegrepen) - Principaal beroep. Vorm. 
Termijn- Termijn- Hoger beroep van de 
beklaagde - Begrip. 

De appeltermijn van de beklaagde die 
bij verstek is veroordeeld, valt samen met 
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de gewone en niet met de buitengewone 
verzettermijn. 

18 februari 1998 230 

21. - Strafzaken (douane en accijnzen 
inbegrepen) - Principaal beroep. Vorm. 
Termijn - Vorm - Hoger beroep van het 
openbaar ministerie - Kennisgeving van 
het hoger beroep - Voorwaarde. 

De betekening van het hager beroep op 
straffe van verval, binnen vijfentwintig 
dagen te rekenen van de uitspraak van 
het vonnis, is alleen van toepassing wan
neer dat beroep uitgaat van het openbaar 
ministerie bij het rechtscollege dat van 
het hager beroep moet kennisnemen. (Art. 
205 Sv.) 

18 maart 1998 329 

22. - Strafzaken (douane en accijnzen 
inbegrepen) - Principaal beroep. Vorm. 
Termijn - Verstekvonnis - Betekening 
aan de procureur des Konings- Wettig
heid- Hoger beroep - Termijn van hoger 
beroep - Vertrekpunt. 

Wanneer de beklaagde in Belgie noch in 
het buitenland een gekende woonplaats, 
verblijfplaats noch gekozen woonplaats heeft, 
dan wordt het vonnis, dat hem bij verstek 
veroordeelt, hem op regelmatige wijze bete
kend, als de betekening gedaan wordt aan 
de procureur des Konings in wiens rechts
gebied de rechter die van de vordering 
kennis moet nemen of heeft genomen, 
zitting houdt; aangezien die betekening 
geldt als een betekening aan de woon
plaats, is het hager beroep dat meer dan 
vijftien dagen na de dag van die beteke
ning ingesteld wordt, laattijdig en bijge
volg niet ontvankelijk. (Artt. 40, tweede 
lid, Ger.W. en 203, § 1, Sv.) 

27 mei 1998 616 

GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER 

23. - Strafzaken (douane en accijnzen 
inbegrepen) - Gevolgen. Bevoegdheid van 
de rechter - Correctionele en politiezaken 
- Gesplitste uitspraak tussen schuld en 
straf - Geen hager beroep tegen tussen
vonnis - Devolutie. 

Het hager beroep van de beklaagde tegen 
de eindbeslissing, en bij ontstentenis van 
hager beroep tegen het tussenvonnis dat 
bij miskenning van het verbod in correc
tionele en politiezaken van gesplitste uit
spraak betreffende schuld en straf reeds 
heeft geoordeeld over een materieel of 
moreel element van het feit dat de beklaagde 
wordt ten laste gelegd, omvat niettemin 
alle niet van elkaar afte scheiden elemen
ten van de strafVordering en onderwerpt 

zodoende noodzakelijkerwijze het onder
zoek omtrent de wettigheid van het tus
senvonnis aan de appelrechters in zoverre 
dit reeds over sommige elementen oor
deelde. (Artt. 199 en 202 Sv.) 

17 februari 1998 224 

24. - Strafzaken (douane en accijnzen 
inbegrepen) - Gevolgen. Bevoegdheid van 
de rechter - Jeugdrechtbank - Voorlo
pige maatregelen ten aanzien van een min
derjarige - Voorbereidende rechtspleging 
-Hoger beroep van de minderjarige -
Gevolgen - Gerechtskosten. 

Op het hager beroep van de minderja
rige, verdacht van een als misdrijf omschre
ven feit, tegen de door de jeugdrechter 
getroffen beslissing van onderzoek en, in 
voorkomend geval, tegen de te zijnen aan
zien voorlopig genomen maatregelen van 
bewaring, vermag de jeugdrechter in beroep, 
in deze stand van de rechtspleging, de 
minderjarige niet in de kosten van de 
rechtspleging in graad van hager beroep 
te veroordelen en dient hij deze kosten 
aan te houden totdat over het bewijs van 
het als misdrijf omschreven feit is beslist. 
(Artt. 50, 52, 61, eerste lid, 62 en 63ter, 
eerste lid, a en c, J eugdbeschermingswet 
en 162, 194 en 211 Sv.) 

17 maart 1998 327 

25. - Strafzaken (douane en accijnzen 
inbegrepen) - Gevolgen. Bevoegdheid van 
de rechter- Douane en accijnzen - Geen 
hager beroep door administratie - ~r
beurdverklaring - ~rzwaring - Wette
lijkheid. 

Nu alleen de administratie de strafVor
dering strekkende tot toepassing van boete, 
verbeurdverklaringen of het sluiten van 
fabrieken uitoefent, na de conclusies van 
het openbaar ministerie te hebben gehoord, 
vermogen de appelrechters niet, bij ont
stentenis van hager beroep door deze admi
nistratie, de ten laste van beklaagde uitge
sproken verbeurdverklaring te verzwa
ren. (Art. 281, § 2, Douane en Accijnzen
wet; art. 202 Sv.) 

30 juni 1998 781 

RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP 

26. - Strafzaken ( douane en accijnzen 
inbegrepen)-Rechtspleging in hoger beroep 
- Eerste rechter- Strafrechtelijke veroor
deling - Uitstel van de tenuitvoerlegging 
van de hoofdstraf- Appelgerecht - Ver
oordeling tot lagere straf- Uitstel van de 
tenuitvoerlegging van een gedeelte van de 
hoofdstraf- Eenstemmigheid. 

Wanneer het appelgerecht de door de 
eerste rechter met uitstel van de tenuit-
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voerlegging uitgesproken straf vermin
dert, en slechts ten dele het door de eerste 
rechter verleende uitstel van de tenuit
voerlegging behoudt, hoeft de beslissing 
niet met eenparige stemmen van de leden 
te worden gewezen. (Artt. 211 his Sv. en 8, 
§ 1, Probatiewet.) 

10 februari 1998 191 

27. - Strafzaken (douane en accijnzen 
inbegrepen)- Rechtspleging in hager beroep 
- Krijgsraad - Vrijspraak - Militair 
Gerechtshof - Veroordeling - Eenstem
migheid. 

Het Militair Gerechtshof dat een vrij
sprekend vonnis wijzigt, hoeft niet vast te 
stellen dat het met eenparige stemmen 
uitspraak doet. (Art. 21lbis Sv.; art. 58, 
tweede lid, Ger.W.; art. 8, eerste lid, Besluit
wet 14 sept. 1918.) 

6 mei 1998 487 

28. - Strafzaken (douane en accijnzen 
inbegrepen)- Rechtspleging in hager beroep 
- Strafvordering - Eenstemmigheid -
Toepassing. 

Wanneer de eerste rechter een veroor
deling uitspreekt zonder de staat van her
haling in acht te nemen waarin de beklaagde 
het misdrijfheeft gepleegd, zijn de appel
rechters die de door de eerste rechter 
opgelegde straf bevestigen wegens het in 
staat van wettelijke herhaling gepleegde 
misdrijf, niet gehouden hun beslissing met 
eenparige stemmen te nemen. (Artt. 56 
Sw. en 211bis Sv.) 

12 mei 1998 544 

29. - Strafzaken (douane en accijnzen 
inbegrepen)- Rechtspleging in hager beroep 
- Strafvordering - Eenstemmigheid -
Toepassing. 

Ret gerecht in hager beroep dat, met 
toepassing van art. 215 Sv., over de zaak 
zelfbeslist na een vonnis alvorens recht te 
doen te hebben vernietigd of gewijzigd, 
vermag de beklaagde te veroordelen zon
der dat hierover met eenparige stemmen 
moet worden beslist. (Artt. 21lbis en 215 
Sv.) 

2juni 1998 631 

30. - Strafzaken (douane en accijnzen 
inbegrepen) - Rechtspleging in hager beroep 
- Bevestiging van de veroordeling tot 
gevangenisstraf maar voor een gedeelte 
ervan wordt uitstel verleend - Bijko
mende veroordeling tot geldboete - Een
stemmigheid. 

Nietig is de beslissing van de appel
rechters waarbij zij, zonder vast te stellen 
dat de beslissing met eenparige stemmen 
is genomen, de veroordeling door de eerste 

rechter tot een hoofdgevangenisstrafbeves
tigen en daarenboven een geldboete opleg
gen, oak al verlenen zij, anders dan de 
eerste rechter, voor de hoofdgevan
genisstraf ten dele uitstel. (Art. 21lbis 
Sv.) 

22 september 1998 908 

31. - Strafzaken (douane en accijnzen 
inbegrepen) - Rechtspleging in hager beroep 
- Verbeurdverklaring niet door de eerste 
rechter uitgesproken - Eenparigheid van 
stemmen. 

Om de beklaagde te veroordelen tot een 
verbeurdverklaring die de eerste rechter 
niet heeft uitgesproken, dient het hof van 
beroep uitspraak te doen met eenparig
heid van stemmen en zulks in zijn arrest 
vast te stellen. (Art. 42 Sw.; art. 21lbis 
Sv.) 

19 november 1998 1062 

ALLERLEI 

32. - Strafzaken (douane en accijnzen 
inbegrepen) - Allerlei - Commissie tot 
bescherming van de maatschappij - Ver
zoek tot invrijheidstelling - Beslissing -
Uitstel - Gevolg - Ontvankelijkheid. 

De beslissing van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij waarbij de uit
spraak over het verzoek tot invrijheidstelling 
van de gei:nterneerde uitgesteld wordt tot 
de eerstvolgende nuttige zitting, op ver
zoek van het openbaar ministerie wegens 
onvolledig maatschappelijk verslag, staat 
niet gelijk met een beslissing tot afwijzing 
van het verzoek om invrijheidstelling waar
tegen hager beroep kan ingesteld worden 
bij de Hoge Commissie tot Bescherming 
van de Maatschappij. (Wet Bescherming 
Maatschappij, art. 19bis.) 

6 oktober 1998 948 

TUCHTZAKEN 
33. - Tuchtzaken- Devolutieve kracht 

- Nietige beroepen beslissing - Geen 
vemietiging - Gevolg. 

Uit het feit dat de appelrechter die de 
zaak in haar geheel beoordeelt en een 
nietige beroepen beslissing niet vernie
tigt, volgt niet dat zijn beslissing nietig is. 

3 september 1998 835 

HUUR VAN GOEDEREN 

ALGEMEEN 

HUISHUUR 
Algemeen 
Einde (Opzegging. Verlenging. Enz.) 



PACHT 
Algemeen 
Onderverhuring en overdracht van huur 
Einde (Opzegging. Verlenging. Terugkeer. 

Enz.) 
HANDELSHUUR 
Verplichtingen van partijen 
Einde (Opzegging. Huurhernieuwing. Enz.) 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen - Verhuring door de 

vruchtgebruiker - Verhuring voor Zanger 
dan negen jaar - Einde van het vrucht
gebruik - Rechtstoestand van de valle 
eigenaar - Verkorten van de huur. 

Als de vruchtgebruiker alleen een ver
huring heeft toegestaan van meer dan 
negenjaar, kan de blote eigenaar die volle 
eigenaar is geworden door het eindigen 
van het vruchtgebruik, eisen dat de huur 
verkort wordt tot aan het verstrijken van 
de theoretisch berekende negenjaarlijkse 
periode waarin de huur zich bij het eindi
gen van het vruchtgebruik bevindt; ook al 
is de verhuring onderworpen aan de Pacht
wet, kan hij dit recht uitoefenen zonder 
dat hij gebonden is door de grand- en 
vormvoorwaarden die de Pachtwet voor 
de opzegging door de verpachter bepaalt 
en zonder dat de pachter zich daartegen 
kan verzetten op grand van art. 4, tweede 
lid, Pachtwet. (Art. 595, tweede lid, B.W.) 

2 april 1998 403 

HUISHUUR 

ALGEMEEN 

2. - Huishuur- Algemeen - Schrif
telijke huurovereenkomst - Onbepaalde 
duur - Latere registratie - Aanvangs
datum - Artikel16 van de wet van 20 feb. 
1991- Draagwijdte. 

Art. 16 Huurwet 1991 wijkt niet afvan 
de algemene regel dat de overeenkomsten 
die wettig zijn aangegaan, partijen die ze 
hebben aangegaan tot wet strekken wat 
betreft het vaststellen van de aanvangs
datum van schriftelijke huurovereenkom
sten betreffende de hoofdverblijfplaats van 
de huurder die v66r de inwerkingtreding 
van die wet voor onbepaalde duur zijn 
aangegaan en v66r die inwerkingtreding 
zijn geregistreerd, zodat uit die wetsbepa
ling niet volgt dat de aanvangsdatum van 
die huurovereenkomsten de datum van de 
registratie is. (Art. 16 wet van 20 februari 
1991; art. 1134 B.W.) 

30 maart 1998 389 
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EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. ENZ.) 

3. ,...- Huishuur - Einde (Opzegging. 
Verlenging. Enz.)- Huurovereenkomst voor 
het leven - Opzeggingsrecht van de huur
der - Duur van de huurovereenkomst. 

Wanneer een huurovereenkomst geslo
ten is voor de duur van het leven van de 
hu.urd~r, kan de rechter uit de mogelijk
hmd d1e alleen aan de huurder is toege
kend om de huurovereenkomst vervroegd 
op te zeggen, niet afleiden dat het een 
huurovereenkomst met onbepaalde duur 
betreft. (Art. 14, § 4, Huurwet 1991.) 

29 mei 1998 622 

4. - Huishuur - Einde (Opzegging. 
Verlenging. Enz.) - Opzegging door de 
verhuurder- Recht huurder op schadever
goeding- Tegenopzegging huurder- Ter
mijnen van de opzeggingen - Verschil -
Eerste verstreken termijn - Termijn van 
de tegenopzegging - Gevolg. 

Wanneer de huurder een einde maakt 
a:'ln de huurovereenkomst door een opzeg
gmg waarvan de termijn verstrijkt v66r 
het verstrijken van de termijn van de 
opzegging door de verhuurder, eindigt de 
huurovereenkomst niet door een verkor
ting van de termijn van de opzegging van 
de verhuurder, maar door de opzegging 
door de huurder, waardoor deze laatste 
zijn recht op een vergoeding verliest. (Art. 
3, § 2, eerste lid, Huurwet 20 februari 
1991.) 

22juni1998 737 

PACHT 

ALGEMEEN 

5. - Pacht - Algemeen - Ingebruik
neming als pachter - Bewijs van tijdstip 
- Overgangsbepaling van artikel Jv, 4', 
Pachtwet 1969- Werkingssfeer. 

Art. 3 Pachtwet, zoals gewijzigd bij wet 
7 november 1988, en art. 44 van deze 
laatste wet heffen de overgangsbepaling 
van art. IV, 4', tweede lid, Pachtwet 1969, 
waarbij het bewijs van het tijdstip van 
i:J?:gebruikneming als pachter door par
tlJen kan geleverd worden door alle mid
delen, met inbegrip van getuigen en ver
moedens, niet op. (Art. IV Overgangsbe
palingen, 4°, tweede lid, Pachtwet 4 nov. 
1969.) 

5 februari 1998 164 

ONDERVERHURING EN OVERDRACHT 
VANHUUR 

6. - Pacht- Onderverhuring en over
dracht van huur - Overdracht - Vergoe-
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ding betaald aan de overdragende pachter 
- Wettigheid. 

Het is de overnemende pachter niet 
verboden een vergoeding te betalen aan 
de overdragende pachter. (Art. III, art. 2, § 
1, Pachtwet.) 

12 juni 1998 690 

EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. TE
RUGKEER ENZ.) 

7. - Pacht- Einde (Opzegging. Ver
lenging. Terugkeer. Enz.)- Opzegging
Ernstige redenen- Aanwending voor doel
einden van algemeen belang - Vereiste. 

Het algemeen belang waarvoor de per
celen van de opgezegde pacht voor de 
toepassing van art. 7, 9°, Pachtwet moe
ten worden aangewend door een openbaar 
bestuur of een publiekrechtelijke rechts
persoon is niet afhankelijk van het ver
eiste dat die goederen werden verkregen 
tot openbaar nut, zoals bepaald in art. 6, 
W, Pachtwet. (Art. 79, 9°, Pachtwet.) 

5 februari 1998 164 

8. - Pacht - Einde (Opzegging. Ver
lenging. Terugkeer. Enz.) - Ontbinding 
door de verpachter - Voorwaarden. 

De omstandigheid dat een pachter een 
landpacht aan een derde overdraagt zon
der toestemming van de verpachter wet
tigt de ontbinding van de pacht door laatst
genoemde niet, wanneer niet is bewezen 
dat hij door de overdracht schade heeft 
geleden. (Artt. 29 en 30 Pachtwet.) 

27 maart 1998 384 

9. - Pacht - Einde (Opzegging. Ver
lenging. Terugkeer. Enz.) - Pacht toege
staan door de vruchtgebruiker- Pachttijd 
Zanger dan negen jaar - Einde van het 
vruchtgebruik - Rechtstoestand van de 
valle eigenaar - Verkorten van de pacht 
- Voorwaarden van opzegging door de 
verpachter - Toepasselijkheid. 

Als de vruchtgebruiker aileen een ver
huring heeft toegestaan van meer dan 
negen jaar, kan· de blote eigenaar die voile 
eigenaar is geworden door het eindigen 
van het vruchtgebruik, eisen dat de huur 
ver kort wordt tot aan het verstrijken van 
de theoretisch berekende negenjaarlijkse 
periode waarin de huur zich bij het eindi
gen van het vruchtgebruik bevindt; ook al 
is de verhuring onderworpen aan de Pacht
wet, kan hij dit recht uitoefenen zonder 
dat hij gebonden is door de grond- en 
vormvoorwaarden die de Pachtwet voor 
de opzegging door de verpachter bepaalt 
en zonder dat de pachter zich daartegen 

kan verzetten op grond van art. 4, tweede 
lid, Pachtwet. (Art. 595, tweede lid, B.W.) 

2 april 1998 403 

10. - Pacht- Einde (Opzegging. Ver
lenging. Terugkeer. Enz.) - Pachter -
Recht op vergoeding - Gebouw opgericht 
door de pachter - Toestemming van de 
verpachter - Bewijs. 

Opdat de pachter bij het beeindigen van 
de pacht recht zou hebben op vergoeding 
voor de gebouwen die hij heeft opgericht 
en voor de werken die hij heeft uitgevoerd, 
is het voorleggen van een schriftelijke 
toestemming van de verpachter een essen
tiele vereiste. (Art. 26, lid 1, Pachtwet.) 

11 mei 1998 507 

HANDELSHUUR 

VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN 

11. - Handelshuur - Verplichtingen 
van partijen - Huurprijs - Herziening 
van de huurprijs - Nieuwe omstandighe
den - Begrip. 

Niet naar recht verantwoord is de rech
terlijke beslissing dat werken die de ver
huurder, wegens een schadegeval, uitvoert 
en die de staat van het verhuurde goed 
aanmerkelijk verbeteren, niet kunnen wor
den aangemerkt als een nieuwe omstan
digheid die het recht verleent om, mits de 
overige wettelijke voorwaarden vervuld 
zijn, de huurprijs te herzien bij het ver
strijken van iedere driejarige periode. (Art. 
6 Handelshuurwet.) 

22 mei 1998 591 

EINDE (OPZEGGING. HUURHERNIEUWING. 
ENZ.) 

12. - Handelshuur - Einde (Opzeg
ging. Huurhernieuwing. Enz.) - Rechten 
van de verhuurder - Weigering huur
hernieuwing - Beperking. 

Terzijde gelaten het geval dat de ver
huurder binnen drie maanden van de aan
vraag tot huurhernieuwingvan zijn weigering 
kennis heeft gegeven aan de huurder, houdt 
art. 16, Iv, Handelshuurwet niet in dat de 
weigering van de huurhernieuwing steeds 
aan de huurder kan worden opgedrongen. 
(Artt. 16, IV, en 24 Handelshuurwet.) 

22 januari 1998 105 

13. - Handelshuur - Einde (Opzeg
ging. Huurhernieuwing. Enz.)- Handels
huurhernieuwing - Weigering - Reden 
- Persoonlijk en werkelijk in gebruik nemen 
- Vereiste vermeldingen - Vermelding 
"werkelijk". 
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De verhuurder die de door de huurder 
gevraagde handelshuurhernieuwing wei
gert om persoonlijk het verhuurde goed in 
gebruik te nemen of het op die wijze te 
doen in gebruik nemen, moet in de weige
ring bij het ingeroepen gebruik het woord 
"werkelijk" niet vermelden noch aange
ven waarin het werkelijk gebruik zal be
staan. (Art. 16, I, 1", Handelshuurwet.) 

30 maart 1998 387 

14. - Handelshuur - Einde (Opzeg
ging. Huurhernieuwing. Enz.) - Weige
ring tot uerlenging - Vergoeding wegens 
uitzetting - Andere reden - Uitwerking. 

Wanneer de verhuurder de verlenging 
van een handelshuur geweigerd heeft om 
het verhuurde goed te kunnen weder
opbouwen, dat voornemen niet binnen de 
wettelijke termijn ten uitvoer gebracht 
heeft, maar het goed binnen die termijn 
voor een ander gebruik dan voor handel 
heeft bestemd, dient hij geen andere uit
zettingsvergoeding te betalen dan die welke 
hij verschuldigd is in geval van wederop
bouw. (Art. 25, eerste lid, 1 o en 3°, Handels
huurwet.) 

23 oktober 1998 992 

HUWELIJK 
1. - Gezinsbijslag - Werknemers -

Weeskind uit uorig huwelijk - Verhoogde 
wezenbijslag- Feitelijke scheiding- Her
stel van recht - Voorwaarde. 

Niet naar recht verantwoord is het arrest 
dat oordeelt dat gehuwden feitelijk geschei
den leefden vanaf een bepaalde datum en 
dat deze feitelijke scheiding bekrachtigd 
werd door het vonnis waarbij de echtschei
ding door onderlinge toestemming werd 
uitgesproken, vervolgens beslist dat het 
recht op verhoogde wezenbijslag wordt 
hersteld vanaf de eerste van de maand 
volgend op de wijzigende gebeurtenis, zijnde 
de datum van de feitelijke scheiding, zon
der te hebben vastgesteld dat op de datum 
van de wijzigende gebeurtenis een rechte
lijke beschikking was tussengekomen die 
de feitelijke scheiding van de gehuwde 
bekrachtigt. (Art. 56bis, § 2, tweede lid, 
Gezinsbijslagwet Werknemers.) 

19 januari 1998 88 

2. - Wederzijdse rechten en verplich
tingen van echtgenoten- Persoonlijke zeker
heid door een der echtgenoten gesteld- In 
gevaar brengen van de belangen van het 
gezin - Geuaar - Begrip. 

De persoonlijke zekerheden door een 
der echtgenoten gesteld, die de belangen 
van het gezin in gevaar brengen, kunnen 

worden nietig verklaard; het gevaar moet 
worden beoordeeld op het ogenblik dat de 
door de echtgenoot verleende zekerheid 
wordt gesteld en volgens het bedrag ervan 
vergeleken met de toestand van het gezins
vermogen en rekening houdend met alle 
op dat ogenblik bekende gegevens die deze 
toestand kunnen bei:nvloeden. 

24 april 1998 464 

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS 

BEDONGEN STELSELS 

BEDONGEN STELSELS 

Bedongen stelsels - Gemeenschap van 
aanwinsten - Echtscheiding - Verdeling 
- Onroerend goed - Ouergangsbepalin
gen. 

Bij echtscheiding tussen echtgenoten die 
bij huwelijkscontract het stelsel van gemeen
schap beperkt tot de aanwinsten hebben 
aangenomen en die binnen de wettelijke 
termijn niet hebben verklaard dat zij dat 
bedongen huwelijksvermogensstelsel van 
v66r de wet van 14 juli 1976 wensen te 
handhaven, kan geen van de echtgenoten 
zich bij voorrang een onroerend goed doen 
toewijzen dat als gezinswoning dient. (Art. 
1447 B.W.; artt. 3, 3°, wet 14 juli 1976.) 

15 mei 1998 561 

I 

INDEPLAATSSTELLING 

1. - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Door een misdrijf veroor
zaakte schade - Benadeelde- Schadeloos
stelling door de uerzekeraar- Indeplaats
stelling van de verzekeraar- Burgerlijke
partijstelling van de verzekeraar- Straf
gerecht - Bevoegdheid. 

De verzekeraar, die in zijn hoedanig
heid van verzekeraar "materiele schade" 
de aan zijn verzekerde verschuldigde ver
goeding heeft betaald, treedt tot beloop 
van die vergoeding in de rechten en de 
rechtsvorderingen van de verzekerde tegen 
de voor de schade aansprakelijke derde, 
zodat de strafrechter die kennisneemt van 
de door de verzekeraar tegen die derde 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering, zich 
niet onbevoegd kan verklaren, op grond 
dat de rechtsvordering niet rechtstreeks 
voortvloeit uit de bewezen verklaarde ten
lasteleggingen. (Art. 4 V.T.Sv.; art. 41, 
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eerste lid, wet 25 juni 1992 op de land
verzekeringsovereenkomst.) 

14 januari 1998 71 

2. - Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
- Ongeval - Getroffene - Uitkeringen 
van de verzekeringsinstelling - Terugbe
taling door de derde-verzekeraar - Wette
lijke indeplaatsstelling - Omvang- Ver
eisten. 

Alleen op grond van de omstandigheid 
dat de door de verzekeringsinstelling in 
aanmerking genomen graad van arbeids
ongeschiktheid voor de toekenning aan de 
begunstigde van de ziekte- en invaliditeits
verzekering van de bij die wet bepaalde 
uitkeringen, verschilde van de in het gemeen 
recht aangenomen graad, kunnen de appel
rechters, die aannemen dat de door de 
verzekeringsinstelling betaalde uitkerin
gen de schade vergoeden die bestaat in 
een vermindering van het vermogen tot 
verdienen ten gevolge van het ongeval en 
ingevolge het stelsel van ziekte- en invali
diteitsverzekering verschuldigd waren, niet 
afWijzend beschikken op haar vordering 
en haar recht om in de plaats van de 
begunstigde te treden tot beloop van het 
bedrag van de verleende prestaties, voor 
het geheel van de sommen die met name 
krachtens het gemeen recht verschuldigd 
zijn en dezelfde schade geheel of gedeelte
lijk vergoeden. (Art. 70, § 2, vierde lid, 
Z.I.V-wet.) 

12 november 1998 1050 

INKOMSTENBELASTINGEN 
ALGEMEEN 

PERSONENBELASTING 
Belastingplichtige. Rijksinwoner 
Bedrijfsinkomsten 

Bedrijfslasten 
VENNOOTSCHAPSBELASTING 
Vaststelling van het belastbaar netto

inkomen 
Bedrijfslasten 

VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKRE-
DIET 

Roerende voorheffing 
Bedrijfsvoorheffing 
Aanrekening en terugbetaling van de voor-

heffingen 
AANSLAGPROCEDURE 
Algemeen 
Wijziging door de administratie van een 

aangifte 
Aanslag van ambtswege en forfaitaire aan

slag 

Bewijsvoering 
Vermoedens 
Aller lei 

Sancties. Verhogingen. Administratieve 
boeten. Straffen 

Bezwaar 
Beslissing van de directeur 
Ontheffing 
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP 

VOORZIENING IN CASSATIE 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen- Overeenkomst- Eco

nomise he realiteit - Verschil - Afwezig
heid van veinzing - Partijen - Gevolgen 
- Aanvaarding - Gevolg - Rechtban
ken. 

De rechter mag bij de uitspraak in belasting
zaken niet de voorkeur geven aan een 
economische realiteit die verschilt van wat 
tussen partijen zonder veinzing is over
eengekomen en waarvan zij alle gevolgen 
hebben aanvaard. (Artt. 20, 4°, en 31 
W.I.B. (1964); artt. 23, § 1, 3°, en 28 W.I.B. 
(1992); artt. 1134 en 1165 B.W.) 

9 maart 1998 282 

2. - Algemeen- Personenbelasting
Vennootschapsbelasting - Belasting der 
niet-verblijfhouders - Bedrijfsinkomsten 
- Winsten - Eaten uit vrije beroepen en 
winstgevende bezigheden- Bijkomend per
soneel - Belasting - Vrijstelling - Uit
zondering- Personeel- Vorige tewerkstel
ling - Ondernemingen - Wederzijdse af
hankelijkheid- Voortzetting van beroeps
werkzaamheid - Onaantastbare beoor
deling door de {eitenrechte1: 

Bij de vaststelling van de belastingvrij
stelling die wordt verleend wegens de 
indienstneming van bijkomend personeel 
en die van toepassing is op de winsten en 
baten, bedoeld in art. 44 wet 27 december 
1984 houdende fiscale bepalingen, wordt 
er geen rekening gehouden met de perso
neelsleden die voorheen waren tewerkge
steld in ondernemingen waarmee de 
belastingplichtige zich rechtstreeks of 
onrechtstreeks in enigerlei band van weder
zijdse afhankelijkheid bevindt ofwaarvan 
hij de beroepswerkzaamheid geheel of gedeel
telijk voortzet; de feitenrechter oordeelt in 
feite of de belastingplichtige zich recht
streeks of onrechtstreeks bevindt in een 
band van wederzijdse afhankelijkheid met 
de bovenbedoelde ondernemingen dan wel 
of hij de beroepswerkzaamheid van die 
ondernemingen geheel of gedeeltelijk voort
zet. (Art. 44 wet 27 dec. 1984.) 

11 mei 1998 523 
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3. - Algemeen- Wetten. Decreten. Or
donnanties. Besluiten - Werking in de 
tijd en in de ruimte - Werking in de tijd 
- Onherroepelijk vastgestelde toestand -
Begrip. 

Voor de belastingwet bestaan er, inzake 
inkomstenbelastingen, geen onherroepe
lijk vastgestelde toestanden voordat het 
aanslagjaar is afgesloten. (Art. 265 W.I.B. 
[1964]; art. 360 W.I.B. [1992]; art. 2 B.W.) 

29juni 1998 774 

PERSONENBELASTING 

BELASTINGPLICHTINGE. RIJKSINWONER 

4. - Personenbelasting - Belasting
plichtige. Rijksinwoner- Belastingplichtige 
- Overleden belastingplichtige - Nala
tenschap - Erfgenaam - Verplichting -
Aanslagprocedure. 

De erfgenaam van een overleden belasting
plichtige zet de persoon van de overledene 
voort en wordt aldus de rechtstreekse 
schuldenaar van de belasting die ten laste 
van zijn rechtsvoorganger is vastgesteld. 
(Artt. 774, 777 en 802 B.W.) 

13 februari 1998 208 

BEDRIJFSINKOMSTEN 

Bedrijfslasten 

5. - Personenbelasting - Bedrijfsin
komsten - Bedrijfslasten - Aftrekbaar 
karakter - Voorwaarden. 

Uitgaven kunnen worden beschouwd als 
bedrijfslasten die aftrekbaar zijn van de 
belastbare bedrijfsinkomsten, als zij inhe
rent zijn aan de uitoefening van het beroep. 
(Artt. 44, eerste lid, en 50, 2°, W.I.B. 
[1964]; art. 49, eerste lid, en 53, 1°, W.I.B. 
[1992].) 

13 februari 1998 206 

6. - Personenbelasting - Bedrijfsin
komsten - Bedrijfslasten - Aftrekbaar 
karakter - Voorwaarden - Fiscaal advi
seur- Kosten- Honorarium- Aanslag
procedure - Aangifte. 

De kosten en het honorarium van een 
fiscaal adviseur, waarop een belasting
plichtige een beroep heeft gedaan voor de 
aangifte van zijn bedrijfsinkomsten bij 
het belastingbestuur, die voldoen aan de 
wettelijke voorwaarden om als bedrijfs
lasten te worden afgetrokken, behoren tot 
dat soort uitgaven. (Art. 44, eerste lid, en 
50, 2°, W.I.B. [1964]; art 49, eerste lid, en 
53, 1°, W.I.B. [1992].) 

13 februari 1998 206 

VENNOOTSCHAPSBELASTING 

VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR 
NETTO-INK OMEN 

Bedrijfslasten 

7. - Vennootschapsbelasting - Vast
stelling van het belastbaar netto-inkomen 
- Bedrijfslasten - Provisies - Aftrek
baarheid - Voorwaarden. 

Voorzieningen voor risico's en lasten 
worden uit de winsten gehouden naar 
gelang van hun waarschijnlijkheid val
gens de aan gang zijnde gebeurtenissen 
en voor zover zij op de uitslagen van dat 
tijdperk drukken. (Art. 23, § 1, W.I.B., 
thans art. 48 W.I.B. 1992, en art. 6 K.B. 
uitvoering W.I.B., thans art. 24 K.B. uit
voering W.I.B. 1992.) 

19 november 1998 1065 

VOORHEFFINGEN 
EN BELASTINGKREDIET 

ROERENDE VOORHEFFING 

8. - Voorheffingen en belastingkrediet 
- Roerende voorheffing - Laattijdigheid 
van de aanslag- Teruggave - Moratoire 
interest. 

Wanneer roerende voorheffing en bedrijfs
voorheffing wegens laattijdigheid van de 
aanslag moeten worden terugbetaald, ver
mag de rechter niet de Staat te veroorde
len tot betaling van moratoriuminterest. 
(Art. 308 W.I.B., thans art. 418 W.I.B. 
1992.) 

4juni 1998 637 

BEDRIJFSVOORHEFFING 

9. - Voorheffingen en belastingkrediet 
- Bedrijfsvoorheffing - Laattijdigheid 
van de aanslag- Teruggave - Moratoire 
interest. 

Wanneer roerende voorheffing en bedrijfs
voorheffing wegens laattijdigheid van de 
aanslag moeten worden terugbetaald, ver
mag de rechter niet de Staat te veroorde
len tot betaling van moratoriuminterest. 
(Art. 308 W.I.B., thans art. 418 W.I.B. 
1992.) 

4 juni 1998 637 

AANREKENING EN TERUGBETALING VAN 
DE VOORHEFFINGEN 

10. - Voorheffingen en belasting
krediet - Aanrekening en terugbetaling 
van de voorheffingen- Moratoire interes
ten. 

Moratoire interest is verschuldigd wan
neer de bevolen teruggave betrekking heeft 
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op een overeenkomstig art. 266 W.I.B. 
(1964) ingekohierde en door verrekening 
van de gestorte bedrijfsvoorheffing gekwe
ten belasting en niet op een overschot van 
voorheffingen en voorafbetalingen. (Artt. 
308 en 309, 2°, W.I.B.) 

26 maart 1998 374 

AANSLAGPROCEDURE 
ALGEMEEN 

11. - Aanslagprocedure - Algemeen 
- Beslissing directeur - Aard. 

De directeur van de belastingen of de 
door hem afgevaardigde ambtenaar die 
uitspraak doet over een bezwaar tegen 
een aanslag in de personenbelasting ver
richt een rechtsprekende handeling. (Art. 
276, eerste lid, W.I.B. [1964]; art. 375, 
eerste lid, W.I.B. [1992].) 

26juni1998 762 

WIJZIGING DOOR DE ADMINISTRATIE 
VAN EEN AANGIFTE 

12. - Aanslagprocedure - Wijziging 
door de administratie van een aangifte -
Belastingplichtige - Antwoord -
Begrip. 

De administratie kan de aanslag van 
ambtswege vaststellen ingeval de belas
tingplichtige niet binnen de wettelijke ter
mijn heeft geantwoord op het bericht van 
wijziging van de aangifte; geen antwoord 
geeft de belastingplichtige aan wie de 
administratie een bericht van wijziging 
heeft gestuurd en die in zijn antwoord 
niet aangeeft of hij met de voorgestelde 
wijziging al dan niet instemt. (Artt. 251 
en 256 W.I.B. [1964]; artt. 346 en 351 
W.I.B. [1992].) 

25 mei 1998 593 

AANSLAG VAN AMBTSWEGE EN FOR
FAITAIRE AANSLAG 

13. - Aanslagprocedure-Aanslag van 
ambtswege en forfaitaire aanslag - Aan
slag van ambtswege - Willekeurige vesti
ging - Vernietiging - vereiste. 

Wanneer het hofvan beroep van oordeel 
is dat een ambtshalve gevestigde aanslag 
wegens willekeur onwettig is, maar de 
belastingplichtige het juiste bedrag van 
zijn inkomsten niet kan bewijzen, mag het 
die aanslag niet verbeteren, maar dient 
het die te vernietigen : deze regel geldt 
echter alleen wanneer de geldigheid van 
een aanslag aan het hof van beroep is 
onderworpen, nadat de betwiste aanslag 
het voorwerp van een ontvankelijk bezwaar-

schrift is geweest. (Artt. 256-257 W.I.B., 
thans artt. 351-352 W.I.B. 1992.) 

23 april 1998 460 

14. - Aanslagprocedure-Aanslag van 
ambtswege en forfaitaire aanslag - Aan
slag van ambtswege- Overbelasting inge
volge dubbele belasting - Vernietiging 
van de aanslag - Wettigheid. 

De beslissing van het hof van beroep 
over een betwisting met betrekking tot 
een overbelasting als bedoeld bij art. 277, 
§ 1, W.I.B., waarbij wordt vastgesteld dat 
een bedrag tweemaal is belast, is onwettig 
wanneer zij zich niet beperkt tot het ver
lenen van ontheffing van de vastgestelde 
overbelasting, maar de bestreden aanslag 
volledig vernietigt op grond dat deze aan
slag ambtshalve gevestigd werd. (Art. 277, 
§ 1, W.I.B., thans art. 376, § 1, W.I.B. 
1992.) 

23 april 1998 460 

15. - Aanslagprocedure-Aanslag van 
ambtswege en forfaitaire aanslag - Aan
slag van ambtswege - Voorwaarde -
Wijziging door de administratie van een 
aangifte- Belastingplichtige- Geen ant
woord - Antwoord - Begrip. 

De administratie kan de aanslag van 
ambtswege vaststellen ingeval de belas
tinglichtige niet binnen de wettelijke ter
mijn heeft geantwoord op het bericht van 
wijziging van de aangifte; geen antwoord 
geeft de belastingplichtige aan wie de 
administratie een bericht van wijziging 
heeft gestuurd en die in zijn antwoord 
niet aangeeft of hij met de voorgestelde 
wijziging al dan niet instemt. (Artt. 251 
en 256 W.I.B. [1964]; artt. 346 en 351 
W.I.B. [1992].) 

25 mei 1998 593 

BEWIJSVOERING 

Vermoedens 

16. - Aanslagprocedure - Bewijsvoe
ring - Vermoedens - Feitelijke vermoe
dens - Toetsing van het Hof 

Hoewel de rechter de feiten die hij als 
feitelijke vermoedens beschouwt op onaan
tastbare wijze vaststelt en de wet aan het 
oordeel en het beleid van de rechter over
laat welke gevolgtrekking hij als feitelijk 
vermoeden daaruit maakt, toetst het Hof 
niettemin of de rechter het rechtsbegrip 
"feitelijke vermoedens" niet heeft mis
kend, met name ofhij uit de aldus gedane 
vaststellingen geen gevolg heeft getrok
ken dat daarmee geen verband houdt dan 
wel op grond daarvan onmogelijk te 
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verantwoorden is. (Artt. 1349 en 1353 
B.W.; art. 246 W.I.B. [1964]; art. 340 W.I.B. 
[1992].) 

17 april 1998 431 

Aller lei 

17. - Aanslagprocedure- Bewijsvoe
ring- Aller lei- Belastingambtenaren
Dossier van de rechtspleging- Verzoek tot 
inzage- Verlof van de procureur-generaal 
of van de auditeur-generaal - Voorwerp. 

De regel dat zonder uitdrukkelijk verlof 
van de procureur-generaal of de auditeur
generaal geen inzage mag worden ver
leend van de akten, stukken, registers, 
bescheiden ofinlichtingen in verband met 
de rechtspleging heeft enkel betrekking 
op de inzage van de daarin vermelde stuk
ken en niet op de mededeling vanwege de 
betrokken diensten dater dergelijke stuk
ken zijn. (Art. 235, § 1, tweede lid, W.I.B., 
thans art. 327, § 1, tweede lid, W.I.B. 
1992.) 

23 april1998 457 

18. - Aanslagprocedure - Bewijsvoe
ring- Allerlei - Belastingambtenaren
Dossier van de rechtspleging- Verzoek tot 
inzage- Verlof van de procureur-generaal 
of van de auditeur-generaal - Draag
wijdte. 

Wanneer de procureur-generaal of de 
auditeur-generaal uitdrukkelijk verlofheeft 
verleend tot inzage van de akten, stuk
ken, registers, bescheiden of inlichtingen 
in verband met de rechtspleging, is geen 
bijzondere toelating vereist voor het nemen 
van afschriften van de bedoelde stukken. 
(Art. 235, § 1, tweede lid, W.I.B., thans 
art. 327, § 1, tweede lid, W.I.B. 1992.) 

23 april 1998 457 

SANCTIES. VERHOGINGEN. ADMINISTRA
TIEVE BOETEN. STRAFFEN 

19. - Aanslagprocedure- Sancties. Ver
hogingen. Administratieve boeten. Straf
fen - Sancties - Belastingverhoging -
Terugbetaling - Moratoire interesten. 

Wanneer de krachtens art. 334 W.I.B. 
(1964) verschuldigde belastingverhoging 
bij niet-aangifte ofbij onvolledige of onjuiste 
aangifte wordt terugbetaald na het indie
nen van een bezwaarschrift, kan die terug
betaling ingevolge art. 308, eerste lid, 
W.I.B. (1964) niet leiden tot toekenning 
van moratoire interesten. (Artt. 308, eer
ste lid, en 334 W.I.B., thans artt. 418, 
eerste lid, en 444 W.I.B. 1992.) 

26 maart 1998 376 

20. - Aanslagprocedure- Sancties. Ver
hogingen. Administratieve boeten. Straf-

fen - Belastingverho&ing - Vaststelling 
van indiciair trkort -

1 

Toepasselijkheid. 
Is niet naar rrcht ver~ntwoord het arrest 

dat, na het bedrag van ret indiciair tekort 
te hebben vast15esteld ~n aldus te hebben 
aangenomen drt de aangifte onjuist was, 
beslist dat de belastipgverhoging dient 
tenietgedaan t\) wordelil. (Art. 334, W.I.B., 
thans art. 4441W.I.B. ]992.) 

17 september 1998 1 896 
I 

21. - Aanslf¥Jprocedure-Sancties. Ver
hogingen. Ad117:inistratieve boeten. Straf
fen - Belastingverhoging - Vaststelling 
van indiciair tekort - Toepasselijkheid. 

Wanneer het bestuur aan de hand van 
tekenen en indicien bewijst dat een hogere 
graad van gegoedheid blijkt dan uit de 
aangegeven inkomsten, worden de aange
geven inkomsten geacht onjuist te zijn en 
kan een belastingverhoging voor onjuiste 
aangifte worden toegepast. (Art. 334 W.I.B., 
thans art. 444 W.I.B. 1992.) 

15 oktober 1998 972 

BEZWAAR 

22. - Aanslagprocedure- Bezwaar
Bezwaartermijn - Beginsel van behoor
lijk bestuur - Miskenning door de admi
nistratie - Gevolg. 

De door de wet bepaalde termijn om een 
bezwaarschrift in te dienen is een vervalter
mijn, welke behoudens overmacht niet 
kan worden verlengd; het arrest dat, zon
der vast te stellen dat de belasting
schuldige door overmacht verhinderd is 
geweest een regelmatig bezwaarschrift bin
nen deze termijn in te dienen, en het 
buiten bedoelde termijn ingediende bezwaar 
tijdig verklaart wegens een schending van 
een beginsel van behoorlijk bestuur door 
de administratie der directe belastingen, 
is derhalve niet naar recht verantwoord. 
(Art. 272 W.I.B., thans art. 371 W.I.B. 
1992.) 

4 juni 1998 640 

BESLISSING VAN DE DIRECTEUR 

23. - Aanslagprocedure - Beslissing 
van de directeur - Verboden compensatie 
-Begrip. 

De directeur der belastingen, die uit
spraak doet over de door de belasting
schuldige aangevoerde bezwaren, past geen 
door de wet verboden compensatie toe 
tussen een rechtmatig bevonden outlas
ting en een ontoereikendheid van aanslag 
die zou zijn vastgesteld, wanneer hij op 
eigen redenen dl' aanslag gedeeltelijk hand
haaft op grond van dezelfde materiele 
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elementen die de taxatieambtenaar in aan
merking had genomen. (Art. 276, tweede 
lid, W.I.B., thans art. 375, tweede lid, 
W.l.B. 1992.) 

4 juni 1998 642 

ONTHEFFING 

24. - Aanslagprocedure - Ontheffing 
- Overbelasting-Nieuw feit- Directoriale 
beslissing m.b.t. eerdere aanslagjaren -
Begrip. 

Een directoriale beslissing die gewezen 
werd op bezwaar van een belastingplichtige 
voor eerdere aanslagjaren en zijn rechten 
bepaalt, maakt geen nieuw bescheid of 
feit uit aan de hand waarvan de directeur 
der belastingen ambtshalve ontheffing 
wegens overbelasting kan verlenen. (Art. 
277, § 1, W.I.B., thans art. 376, § 1, W.l.B. 
1992.) 

17 september 1998 894 

VOORZIENING 
VOOR HET HOF VAN BEROEP 

25. - Voorziening voor het hofvan beroep 
- Belastingplichtige- Overleden belasting
plichtige - Nalatenschap - Erfgenaam 
- Bevoegd persoon- Voorziening- Her
vatting van geding. 

De erfgenaam van een overleden belas
tingplichtige beschikt over alle rechten en 
rechtsvorderingen waarover zijn rechts
voorganger beschikte, en is dus bevoegd 
om alle bij de wet bepaalde beroepen 
tegen de ten laste van de overledene vast
gestelde belastingaanslag uit te oefenen 
of om het geding te hervatten dat de 
belastingplichtige v66r zijn overlijden tegen 
die aanslag had ingesteld. (Artt. 774, 777 
en 802 B.W.; artt. 278 en 279 W.I.B. [1964]; 
artt. 377 en 378 W.I.B. [1992]; art. 816 
Ger.W.) 

13 februari 1998 208 

26. - Voorziening voor het hof van beroep 
- Bevoegdheid van het hof van beroep -
Nieuwe bezwaren. 

Uit de artt. 273, 276, 278, 279, 281 en 
282 W.I.B. (1964) en uit de beginselen van 
de regeling der respectieve bevoegdheden 
van het bestuur en van de hoven en recht
banken volgt dat het hof van beroep, dat 
kennisneemt van de voorziening van de 
belastingplichtige tegen de beslissing van 
de directeur der belastingen, geen kennis 
kan nemen, behoudens verval van het 
recht tot aanslag of rechterlijk gewijsde, 
van een kwestie die bij het bezwaarschrift 
niet aan de directeur werd voorgelegd of 

waarover deze geen uitspraak heeft gedaan, 
zelfs wanneer hij ze ambtshalve had moe
ten onderzoeken, of die door de belasting
plichtige niet overeenkomstig art. 279, 
tweede lid, W.I.B. (1964) voor het hofvan 
beroep werd aangevoerd, met dien ver
stande dat de belastingplichtige enkel een 
schending van de wet of van enige op 
straffe van nietigheid voorgeschreven pro
cedurevorm kan aanvoeren binnen de ter
mijn van art. 282 W.I.B. (Artt. 267 tot 286 
W.I.B. [1964]; artt. 366 tot 385 W.I.B. 
[1992].) 

13 februari 1998 210 

27 . ...,..- Voorziening voor het hof van beroep 
- Bevoegdheid van het hof van beroep. 

Het hof van beroep neemt ook kennis 
van de bezwaren die de belasting
schuldige voor de directeur der belastin
gen opgeworpen heeft in zijn oorspronkelijk 
bezwaarschrift of ter aanvulling daarvan, 
van de bezwaren die de directeur der 
belastingen ambtshalve heeft onderzocht, 
van de nieuwe bezwaren die verzoeker 
aan het hof van beroep heeft voorgelegd 
en die voldoen aan de bij de artt. 278, 
tweede lid, 279, tweede lid, en 282 W.I.B. 
(1964) bepaalde voorwaarden en van de 
bezwaren i.v.m. het verval van het aanslag
recht, die gegrond zijn op de miskenning 
van het gezag van gewijsde van een vroe
gere beslissing of die betrekking hebben 
op de beoordeling van de mate waarin een 
akte van nationaal recht met een bepaling 
van gemeenschapsrecht verenigbaar is; 
verzoeker kan te allen tijde tot de sluiting 
der debatten over de voorziening voor het 
hof van beroep, middelen voordragen tot 
staving van die bezwaren en het hof van 
beroep moet zo nodig, zelf, zonder even
min door een termijn gebonden te zijn, 
ambtshalve middelen opwerpen binnen 
de perken van de bezwaren. (Artt. 267 tot 
286 W.l.B. [1964]; artt. 366 tot 385 W.I.B. 
[1992].) (Impliciet). 

13 februari 1998 210 

28. - Voorziening voor het hof van beroep 
- Nieuwe bezwaren - Niet aan de direc
teur der belastingen voorgelegde feiten -
Belastbaar feit - Begrip. 

Een bezwaar moet worden aangemerkt 
als zijnde niet aan de directeur der belas
tingen voorgelegd wanneer het betrek
king heeft op een belastbaar feit waaromtrent 
voor de directeur geen geschil is aanhan
gig gemaakt of door hem geen beslissing is 
genomen, met dien verstande dat als belast
baar feit moet worden beschouwd niet de 
grondslag van de aanslag in zijn geheel, 
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maar wel elk 'Zelfstandig onderdeel daar
van afzonderlijk. (Artt. 267 tot 286 W.I.B. 
[1964]; artt. 366 tot 385 W.I.B. [1992].) 

13 februari 1998 210 

29. - Voorziening voor het hofvan beroep 
- Nietig verklaarde aanslag - Geen nie
tigheid wegens schending verjaringsregel 
- Voorheffingen of voorafbetalingen -
Behoud door het bestuur - Bevoegdheid 
van de appidrechters. 

Het hof van beroep dat, onder voorbe
houd van de schending van een verjarings
regel, aanneemt dat de aanslagniet regelmatig 
is totstandgekomen en derhalve geen uit
spraak kan doen over het bestaan en het 
bedrag van de belastingschuld, is niet 
verplicht te beslissen dat de gestorte voor
heffingen of voorafbetalingen door het bestuur 
behouden worden als voorschot op een 
nieuwe eventuele aanslag. (Art. 260 W.I.B., 
thans art. 355 W.I.B. 1992.) 

19 februari 1998 233 

30. - Voorziening voor het hofvan beroep 
- Bestuurlijke omzendbrieven- Bevoegd
heid van de appidrechters. 

Het hof van beroep dat op voorziening 
van de belastingplichtige in rechte uit
spraak moet doen over het bedrag van de 
belastingschuld, is niet gebonden door bestuur
lijke omzendbrieven. (Art. 278 W.I.B., thans 
art. 377 W.I.B. 1992.) 

19 februari 1998 234 

31. - Voorziening voor het hofvan beroep 
- Afstand (Rechtspleging)- Afstand van 
rechtsvordering - Akte van afstand ver
leend - Gevolg - Hof van beroep -
Onttrekking. 

Inzake inkomstenbelastingen is de zaak 
onttrokken aan het hof van beroep dat 
akte van de afstand van de rechtsvorde
ring heeft verleend. (Art. 19, eerste lid, 
Ger.W.) 

23 februari 1998 238 

32. - Voorziening voor het hof van beroep 
- Geen conclusie -Arrest- Motivering. 

Het hof van beroep doet uitspraak over 
een voorziening tegen de beslissing van de 
directeur van de directe belastingen, en 
hoeft, bij ontstentenis van conclusie dien
aangaande, niet uitdrukkelijk de wetsbe
paling die het toepast aan te wijzen, noch 
uitdrukkelijk vast te stellen dat alle ver
eisten voor de toepassing van die be paling 
aanwezig zijn. (Art. 149 Gw. [1994].) 

11 mei 1998 520 

33. - Voorziening voor het hof van beroep 
- Nieuw bezwaar. 

De belastingplichtige kan voor het hof 
van beroep geen bezwaren formuleren die 
berusten op feiten die niet voor de direc
teur van de belastingen zijn aangevoerd. 
(Artt. 372, 375, 377, 378, 380 en 381 
W.I.B. [1992].) 

11 mei 1998 520 

34. - Voorziening voor het hof van beroep 
- Hof van beroep - Bevoegdheden -
Omvang. 

Daar het hof van beroep in eerste en 
laatste aanleg uitspraak moet doen over 
het beroep van de belastingplichtige en de 
belastingen de openbare orde raken, moet 
het zelften gronde uitspraak doen binnen 
de perken van het geschil waarvan het 
heeft kennisgenomen, welke ook de nietig
heid zij van de beslissing van de directeur. 
(Art. 377 W.I.B. [1992].) 

26 juni 1998 769 

35. - Voorziening voor het hof van beroep 
- Algemeen bekend feit - Begrip - Per
soonlijke kennis van de rechter - Begrip. 

Door te verwijzen naar de "thans zeer 
ingewikkelde berekening van de belastin
gen", steunt het hofvan beroep wettig op 
een algemeen bekend feit en niet op de 
persoonlijke kennis van de magistraten. 
(Artt. 377 tot 385 W.I.B. [1992].) 

26 juni 1998 769 

36. - Voorziening voor het hof van beroep 
- Rechterlijke organisatie- Bevoegdheid 
en aanleg-Rechtspleging- Wetten. Deere
ten. Ordonnanties. Besluiten - Wetten -
Werking in de tijd en in de ruimte -
Werking in de tijd. 

Art. 377 W.I.B. (1992) en niet art. 278 
W.I.B. (1964) is van toepassing op de voor 
het hof van beroep ingestelde voorziening 
met ingang van het aanslagjaar 1992. 
(Artt. 2 en 3 Ger.W.; enig art., tweede lid, 
wet 12 juni 1992; art. 377 W.I.B. [1992]; 
art. 278 W.I.B. [1964].) 

10 september 1998 880 

VOORZIENING IN CASSATIE 
37. - Voorziening in cassatie- Open

baar ministerie - Grand van niet
ontvankelijkheid - Kennisgeving. 

Art. 1097 Ger.W. is niet van toepassing 
inzake inkomstenbelastingen. (Art. 1097 
Gw.) 

20 februari 1998 236 

38. - Voorziening in cassatie - Ter
mijn - Duur - Bestreden arrest - Ken
nisgeving. 
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Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk 
is de voorziening tegen een inzake inkom
stenbelastingen gewezen arrest, wanneer 
zij meer dan drie maanden na de kennis
geving van dat arrest is ingesteld. (Art. 
388 WI. B. [1992]; artt. 2 en 32, 2°, Ger.W.) 

20 februari 1998 236 

39. - Voorziening in cassatie - Ter
mijn - Begin - Bestreden arrest - Ken
nisgeving- Datum. 

De kennisgeving van het arrest waar
door, inzake inkomstenbelastingen, de ter
mijn om cassatieberoep in te stellen begint 
te lopen, geschiedt op de datum waarop de 
griffie van het hof van beroep een afschrift 
van het arrest toezendt aan de in dat 
arrest opgegeven woonplaats of zetel van 
de partij waaraan de kennisgeving moet 
geschieden. (Art. 388 W.I.B. [1992]; artt. 2 
en 32, 2°, Ger.W.) 

20 februari 1998 236 

40. - Voorziening in cassatie - Ter
mijn - Duur - Verlenging - Afstand. 

Bij ontstentenis van een bijzondere wets
bepaling, wordt de bij het W.I.B. (1992) 
bepaalde termijn van drie maanden om 
cassatieberoep in te stellen, niet verlengd 
wegens de afstand. (Art. 388 W.I.B. [1992]; 
art. 55 Ger.W.) 

20 februari 1998 236 

41. - Voorziening in cassatie - Vorm 
- Memorie van wederantwoord - Geen 
grand van niet-ontvankelijkheid tegen de 
voorziening - Ontvankelijkheid. 

Buiten het geval dat de verweerder in 
cas sa tie een grond van niet-ontvankelijkheid 
tegen de voorziening heeft opgeworpen, 
biedt geen wetsbepaling eiser tot cassatie 
van een arrest van het hofvan beroep dat 
in belastingzaken is gewezen, de mogelijk
heid om te antwoorden op een door die
verweerder neergelegde memorie van ant
woord. (Art. 389, eerste lid, W.I.B. [1992].) 

9 maart 1998 282 

42. - Voorziening in cassatie- Vernie
tiging - Omvang - Geen afzonderlijk 
dictum - Begrip. 

Inzake directe belastingen is, uit het 
oogpunt van de omvang van de vernieti
ging, een dictum niet onderscheiden van 
het door de voorziening bestreden dictum, 
wanneer tegen eerstgenoemd dictum door 
geen van de partijen in het cassatiegeding 
een ontvankelijke voorziening kan wor
den ingesteld omdat het eiser niet bena
deelt en verweerder aileen kan benadelen 
als het bestreden dictum wordt vernie
tigd. 

9 maart 1998 282 

43. - Voorziening in cassatie- Cassatie
middel-Vereiste vermeldingen- Geschon
den wetsbepalingen - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het middel dat een 
onwettigheid aanvoert zonder de daarop 
betrekking hebbende wettelijke bepalin
gen als geschonden aan te wijzen. (Art. 
388, eerste lid, W.I.B. [1992].) 

11 mei 1998 523 

44. - Voorziening in cassatie - Vorm 
- Memorie van wederantwoord - Geen 
middel van niet-ontvankelijkheid aan het 
cassatieberoep tegengeworpen - Ontvan
kelijkheid. 

Buiten het geval dat de verweerder in 
cassatie een grond van niet-ontvankelijkheid 
tegen de voorziening heeft opgeworpen, 
biedt geen wetsbepaling eiser tot cassatie 
van een arrest van het hofvan beroep dat 
in belastingzaken is gewezen, de mogelijk
heid om te antwoorden op een door die 
verweerder neergelegde memorie van 
antwoord. (Art. 389, eerste lid, W.I.B. 
[1992].) 

11 mei 1998 523 

45. - Voorziening in cassatie- Memo
rie van antwoord - Ondertekening -
Leesbare handtekening - Ondertekenaar 
- Hoedanigheid- Niet vermelde hoeda
nigheid - Gevolg. 

Inzake inkomstenbelastingen slaat het 
Hof geen acht op een stuk getiteld "memo
rie van antwoord" dat ter griffie van het 
Hof is neergelegd en dat onder de woorden 
"loco" of "voor" en onder de naam van een 
advocaat, ondertekend is met een lees bare 
handtekening maar zonder vermelding van 
de hoedanigheid van de ondertekenaar. 
(Art. 389 W.I.B. [1992].) 

26juni 1998 765 

46. - Voorziening in cassatie- Cassatie
middel - Onduidelijk middel - Toelich
ting - Draagwijdte. 

Inzake inkomstenbelastingen vermag de 
toelichting bij een middel dat middel niet 
aan te vullen of de onduidelijkheid ervan 
te verhelpen. (Art. 388, eerste lid, W.I.B. 
[1992].) 

26juni1998 768 

4 7. - Voorziening in cassatie - Taal
gebruik - Gerechtszaken (wet 15 juni 
1935) - In het Duits gewezen arrest van 
het Hof van Beroep te Luik - Verwijzing 
na cassatie. 

Wanneer, inzake inkomstenbelastin
gen, de vernietiging van een in het Duits 
gewezen arrest van het Hofvan Beroep te 
Luik met verwijzing wordt uitgesproken, 
wordt de zaak verwezen naar een ander 
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hof van beroep en niet naar het anders 
samengestelde Hof van Beroep te Luik. 
(Art. 391 W.I.B. [1992].) 

26juni 1998 773 

48. - Voorziening in cassatie- Cassatie
middel-Vereiste vermeldingen- Geschon
den wetsbepalingen - Ontvankelijk
heid. 

Niet ontvankelijk is het middel dat een 
onwettigheid aanvoert, zonder de desbe
treffende wettelijke bepalingen als geschon
den aan te wijzen. (Art. 388, eerste lid, 
W.I.B. [1992].) 

10 september 1998 880 

49. - Voorziening in cassatie- Cassatie
middel - Onduidelijk middel - Bewijs
kracht van de akten. 

Niet ontvankelijk wegens onduidelijk
heid is het middel dat in belastingzaken 
de miskenning van de bewijskracht van 
een akte aanvoert zonder te preciseren 
waarin de bewijskracht van die akte zou 
zijn miskend. (Art. 388, eerste lid, W.I.B. 
[1992].) 

10 september 1998 880 

50. - Voorziening in cassatie - Bete
kening - Termijn. 

Inzake inkomstenbelastingen moet het 
verzoekschrift waarbij cassatieberoep wordt 
ingesteld voor de neerlegging ervan ter 
griffie van het hofvan beroep aan verweer
der worden betekend. (Art. 388, tweede 
lid, W.I.B. 1992.) 

3 december 1998 1095 

51. - Voorziening in cassatie -Memo
rie van wederantwoord - Brief- Ter post 
aangetekende brief 

Inzake inkomstenbelastingen moet de 
memorie van wederantwoord van eiser tot 
cassatie worden neergelegd ter griffie van 
het Hof van Cassatie; die wettelijke ver
plichting wordt niet nagekomen wanneer 
eiser tot cassatie in plaats van zijn memo
rie van wederantwoord op die griffie neer 
te leggen, die memorie aan haar toezendt 
bij ter post aangetekende brief. (Art. 389, 
eerste lid, in fine, W.I.B. 1992.) 

3 december 1998 1095 

52. - Voorziening in cassatie - Stuk
ken - Neerlegging - Termijn. 

Inzake inkomstenbelastingen moeten de 
stukken waarvan eiser gebruik wenst te 
maken voor het Hofvan Cassatie, die niet 
voorkomen in het voor het hof van beroep 
samengestelde dossier en die geen ver
band houden met de ontvankelijkheid van 
het cassatieberoep of andere stukken zijn 
dan akten houdende afstand, hervatting 
van geding of toestemmingen om te plei-

ten, gevoegd worden bij het cassatie
verzoekschrift dat binnen de wettelijke 
termijn op de griffie van het hof van 
beroep is neergelegd. (Art. 388, derde lid, 
W.I.B. 1992.) 

3 december 1998 1095 

INTERESTEN 

MORATOIRE INTERESTEN 

COMPENSATOIRE INTERESTEN 

ALLERLEI 

MORATOIRE INTERESTEN 

1. - Moratoire interesten - Personen
belasting- Ingekohierde belasting- ~r
rekende bedrijfsvoorheffing - Teruggave 
- Moratoire interesten. 

Moratoire interest is verschuldigd wan
neer de bevolen teruggave betrekking heeft 
op een overeenkomstig art. 266 W.I.B. 
(1964) ingekohierde en door verrekening 
van de gestorte bedrijfsvoorheffing gekwe
ten belasting en niet op een overschot van 
voorheffingen en voorafbetalingen. (Artt. 
308 en 309, 2°, W.I.B.) 

26 maart 1998 374 

2. - Moratoire interesten- Inkomsten
belastingen- Aanslagprocedure- Belas
tingverhoging - Terugbetaling. 

Wanneer de krachtens art. 334 W.I.B. 
(1964) verschuldigde belastingverhoging 
bij niet-aangifte ofbij onvolledige of onjuiste 
aangifte wordt terugbetaald na het indie
nen van een bezwaarschrift, kan die terug
betaling ingevolge art. 308, eerste lid, 
W.I.B. (1964) niet leiden tot toekenning 
van moratoire interesten. (Artt. 308, eer
ste lid, en 334, W.I.B., thans artt. 418, 
eerste lid, en 444 W.I.B. 1992.) 

26 maart 1998 376 

3. - Moratoire interesten -Inkomsten
belastingen-Personenbelasting- Bedrijfs
voorheffing - Roerende voorheffing -
Laattijdigheid van de aanslag - Terug
gave. 

Wanneer roerende voorheffing en bedrijfs
voorheffing wegens laattijdigheid van de 
aanslag moeten worden terugbetaald, ver
mag de rechter niet de Staat te veroorde
len tot betaling van moratoriuminterest. 
(Art. 308 W.I.B., thans art. 418 W.I.B. 
1992.) 

4juni 1998 637 
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4. - Moratoire interesten - Vordering 
- Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening -
Fiscale en begrotingsmaatregelen - Bij
zondere bijdrage voor sociale zekerheid -
Nalatigheidsrente- Aard. 

Uit de bepalingen van de artikelen 60 
en 62, eerste en derde lid, van de wet van 
28 december 1983, houdende fiscale en 
begrotingsbepalingen krachtens welke de 
bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid 
het voorwerp moet uitmaken van een pro
visionele starting die moet verricht wor
den v66r 1 december voorafgaand aan het 
aanslagjaar en een nalatigheidsrente ver
schuldigd is bij gebrek, of in geval van 
ontoereikendheid van provisionele star
ting op de voorgeschreven datum, volgt 
dat de wet een vervroegde betaling bij 
wijze van provisie instelt en de bepaalde 
rente een vergoeding uitmaakt voor de 
vertraging in de uitvoering van de beta
ling; die rente is aldus onderscheiden van 
de bijdrage zelf. (Artt. 60 en 62, eerste en 
derde lid, wet 28 dec. 1983.) 

2 november 1998 1009 

COMPENSATOIRE INTERESTEN 

5. - 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. 

16 januari 1998 79 

ALLERLEI 

6. - Allerlei- Interesten van geleende 
sommen- Al hetgeen betaalbaar is bij het 
jaar of bij kortere termijnen - Gemengde 
vordering - Vijfjarige verjaring - Doel 
- Toepassingsgebied. 

De wettelijke bepaling dat interesten 
van geleende sommen en, in het alge
meen, al hetgeen betaalbaar is bij het jaar 
of kortere termijnen, verjaren door ver
loop van vijf jaren, beoogt in het bijzonder 
de termijnschuldenaars te beschermen en 
de schuldeiser aan te sporen tot zorgvul
digheid; deze regeling is niet beperkend 
opgevat en sluit niet uit dat zij toepasse
lijk zou zijn wanneer de vordering mede 
componenten bevat die geen rente zijn of 
inkomen; wanneer de bij het jaar of een 
kortere termijn verschuldigde periodieke 
betalingen een element van aflossing en 
een element van rente bevatten, is de 
korte verjaring toepasselijk. (Artt. 2277, 
vierde en vijfde lid, B.W.) 

23 april 1998 455 

J 

JEUGDBESCHERNllNG 
1. - Jeugdrechtbank- Onttrekking

Definitieve veroordeling - Latere begane 
feiten- Bevoegdheid van de gewone rech
ter. 

Iedere persoon die het voorwerp is geweest 
van een beslissing tot uit handen geven, 
die de jeugdrechtbank met toepassing van 
art. 38 Jeugdbeschermingswet genomen 
heeft, wordt m.b.t. feiten gepleegd de dag 
na zijn definitieve veroordeling door het 
bevoegde gerecht, onderworpen aan de 
rechtsmacht van de gewone rechter. (Art. 
38, derde lid, Jeugdbeschermingswet.) 

4 maart 1998 272 

2. - Jeugdkamer van het hofvan beroep 
- Voorlopige maatregelen ten aanzien van 
een minderjarige - Meerderjarigheid -
Geen uitwerking - Cassatieberoep - Be
lang - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
is de voorziening van de eiser tegen de 
beslissing waarbij wordt vastgesteld dat 
de te zijnen aanzien door de jeugdrechter 
genomen voorlopige maatregel, gelet op 
zijn meerderjarigheid, geen uitwerking meer 
heeft. 

17 maart 1998 327 

3. - Jeugdrechtbank- Voorlopige maat
regelen ten aanzien van een minderjarige 
- Voorbereidende rechtspleging - Hoger 
beroep van de minderjarige - Gevolgen
Gerechtskosten. 

Op het hoger beroep van de minderja
rige, verdacht van een als misdrijf omschre
ven feit, tegen de door de jeugdrechter 
getroffen beslissing van onderzoek en, in 
voorkomend geval, tegen de te zijnen aan
zien voorlopig genomen maatregelen van 
bewaring, vermag de jeugdrechter in beroep, 
in deze stand van de rechtspleging, de 
minderjarige niet in de kosten van de 
rechtspleging in graad van hoger beroep 
te veroordelen en dient hij deze kosten 
aan te houden totdat over het bewijs van 
het als misdrijf omschreven feit is beslist. 
(Artt. 50, 52, 61, eerste lid, 62 en 63ter, 
eerste lid, a en c, Jeugdbeschermingswet 
en 162, 194 en 211 Sv.) 

17 maart 1998 327 

4. - Jeugdgerecht - Als misdrijf om
schreven feiten- Naar recht met redenen 
omklede beslissing - Voorwaarden. 

Om in rechte met redenen omkleed te 
zijn, moet de beslissing van een jeugd
gerecht waarbij feiten die als misdrijf zijn 
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omschreven, bewezen worden verklaard, 
hetzij in de eigen redenen hetzij met ver
wijzing naar de beroepen beslissing, inzon
derheid de wettelijke bepalingen aangeven 
waarin de bestanddelen van dat misdrijf 
worden omschreven. (Art. 149 Gw. 1994; 
artt. 163 en 195, eerste lid, Sv.; art. 62 
J eugdbeschermingswet.) 

1 april 1998 398 

5. - Jeugdrechtbank- Hulpverlenende 
dwangmaatregel - Dagvaarding - Ver
zoek van het openbaar ministerie- Inhoud. 

De wet verplicht niet om in de dagvaar
ding uitdrukkelijk melding te maken van 
alle gegevens waarop het verzoek van het 
openbaar ministerie gegrond is, dat ertoe 
strekt een van de ouders van een kind van 
minder dan twaalf jaar voor de jeugd
rechtbank te laten verschijnen en een ten 
aanzien van dat kind getroffen hulp
verlenende dwangmaatregel te hernieu
wen; het is voldoende dat de dagvaarding 
zo gesteld is dat die ouder op afdoende 
wijze kan kennisnemen van het gevor
derde. (Art. 182 Sw.; artt. 62, 63bis, § 1, en 
63ter Jeugdbeschermingswet; art. 38 
Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulp
verlening aan de jeugd.) 

13 oktober 1998 967 

6. - Cassatieberoep- Be lang- Objec
tief karakter - Plaatsingsmaatregel -
Ontvankelijkheid. 

Bij gebrek aan bestaansreden vanuit 
het oogpunt van het objectieve belang van 
een mogelijke cassatie, is niet ontvanke
lijk het cassatieberoep dat wordt ingesteld 
tegen het arrest waarbij de beslissing van 
de jeugdrechter tot voorlopige bewaring in 
een huis van arrest bevestigd wordt, en 
dat eiser hierdoor verantwoordt dat hij 
zinnens is een aansprakelijkheids
vordering tegen de Staat in te stellen 
teneinde vergoeding te krijgen voor de ten 
gevolge van die tijdelijke opsluiting gele
den schade, terwijl de nieuwe beschikking 
die de jeugdrechter achteraf in hoger beroep 
heeft gewezen en waarin hij beveelt om 
eiser, na de periode van opsluiting, op te 
nemen in een openbare beschermingsin
stelling, reeds ten uitvoer is gelegd. 

19 november 1998 1061 

K 

KOOP 
1. - Verkoop van eens anders zaak -

Nietigheid - Draagwijdte. 

De nietigheid van de verkoop van eens 
anders zaak kan slechts door de koper 
worden aangevoerd. (Art. 1599 B.W.) 

6 maart 1998 277 

2. - Verkoop van eens anders zaak -
Nietigheid - Derde bij de verkoopakte -
Gevolgen. 

N aar recht verantwoord is de beslissing 
waarbij de rechter vaststelt dat de kopers 
de nietigheid van de verkoop niet gevor
derd hebben en dat de derden, bij de 
verkoopakte, niet kunnen ontkennen dat 
de verkoop rechtsgeldig was en evenmin 
dat de kopers daardoor rechten hebben 
verkregen. (Art. 1599 B.W.) 

6 maart 1998 277 

3. - Concessie van alleenverkoop voor 
onbepaalde tijd - Eenzijdige beeindiging 
- Verplichting om een redelijke opzeg
gingstermijn te geven- Niet-nakoming
Tussenkomst van de rechter - Grenzen. 

Wanneer de partij die eenzijdig de voor 
onbepaalde tijd verleende concessie van 
alleenverkoop wil beeindigen, haar verbin
tenis om een redelijke opzeggingstermijn 
te geven niet nakomt, kan de rechter die 
van het geschil kennisneemt, die partij 
enkel de betaling opleggen van een ver
goeding die de voordelen van een opzeg
ging compenseert en die berekend wordt 
op grond van die voordelen. (Art. 2 wet 27 
juli 1961.) 

24 april 1998 466 

4. - Concessie van alleenverkoop-Einde 
- Tekortkoming. 

De tekortkoming van een partij aan 
haar verplichtingen kan het bewijs vor
men van haar wil om de overeenkomst 
van concessie van alleenverkoop te beein
digen; de feitenrechter beslist daarover op 
onaantastbare wijze, voor zover hij die wil 
niet afleidt uit feitelijke gegevens die deze 
beslissing niet zouden verantwoorden; tot 
staving van die beslissing dient hij niet 
noodzakelijk vast te stellen dat de concessie
gever een aanzienlijke wijziging heeft aan
gebracht in een wezenlijk bestanddeel van 
de contractuele betrekkingen. (Art. 2 wet 
27 juli 1961.) 

22 oktober 1998 979 

5. - Zaak in de handel- Dier- Stier 
- Inspuiting met hormonen- Afkeuring. 

Een wegens inspuiting met hormonen 
afgekeurde stier is niet in de handel. 
(Artt. 1108, 1128 en 1598 B.W.; art. 5 
Hormonenwet 15 juli 1985.) 

10 december 1998 1113 
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KOOPHANDEL.KOOP~ 

Drankgelegenheden - Sluitingsuur -
Rust van de inwoners - Gemeenteveror-
dening. 

1 

Een gemeentelijke politie~erordening kan 
een sluitingsuur b~palen v~or de exploita
tie van drankgelegenhedeh, wanneer ze 
beantwoordt aan de noodzaak om de rust 
van de inwoners te :beschermen. (Art. 135, 
§ 2, Nieuwe Geme~ntewet.r 

4 maart 1998 264 

KORTGEDING 
1. - Spoedeisejd geval Ll Beoordeling 

door de rechter. 
De rechter die i kort gelling uitspraak 

doet, beoordeelt het spoede~send karakter 
van de zaak op Jilet ogehblik van zijn 
uitspraak. (Art. 58~, al. 1, ]Ger.W.) 

11 mei 1998 505 

2. - Beslissing dat de votdering de gren
zen van het voorlopige oversdhrijdt- Hoger 
beroep - Bevesti~ing valfl- de beroepen 
beslissing- Gevolg- DevMutieve kracht. 

Krachtens art. 1'o68 Get.W. maakt het 
hoger beroep het ~eschil felf aanhangig 
bij de rechter in lhoger ieroep; hieruit 
volgt echter niet dat de ap, elrechter voor 
wie het geschil in ko{t gedin wordt gebracht 
en die oordeelt dat de ee ste rechter in 
kort geding terecbit beslis heeft dat de 
vordering de gren~en van lhet voorlopige 
overschrijdt, uitsp\--aak mbet doen over 
aanspraken die ni~t tot die bevoegdheid 
van de rechter in 1 kort g~ding behoren. 
(Art. 1068 Ger.W.) I 1 

26 november 19~8 1077 

KRANKZINNIGE 

Opneming ter observatiq - Voorwaar-
den. I 

De burgerlijke rebhter kaln de opneming 
ter observatie enkJl bevelJn als hij vast
stelt dat de betr~1kkene keestesziek is. 
(Artt. 1, 2 en 4 weli 26 jun~ 1990.) 

22 oktober 1998 I 989 

'L 

LANDBOUW 
1. - Exploitatieivan hin~erlijke inrich

ting - Vergunning - Veranderen van de 
inrichting - Aanvraag tot regularisatie 
- Weigering - Onwettige overheids
beslissing - Gevolg. 

De eventuele onwettigheid van de over
heidsbeslissing die de regularisatie wei
gert van de verandering van een vergunde 
hinderlijke inrichting heeft niet tot gevolg 
dat de verandering van de exploitatie zon
der hiertoe over de vereiste vergunning te 
beschikken, als vergund mag worden aan
gezien. (Art. 4, § 1, Deer. Vl. 28 juni 1985.) 

12 mei 1998 538 

2. - Exploitatie van hinderlijke inrich
ting - Exploitatie of verandering zonder 
vergunning- Strafuervolging-Exploitatie
verbod - Aard van de maatregel. 

Het door art. 39, § 2, Milieuver
gunningsdeereet bepaalde verbod om een 
vergunningsplichtige inriehting te exploi
teren, is een veiligheidsmaatregel en heeft 
niet het karakter van een straf. (Art. 39, § 
2, Deer. Vl. 28 juni 1985.) 

12 mei 1998 538 

3. - Exploitatie van hinderlijke inrich
ting - Vergunning - Veranderen van de 
inrichting - Aanvraag tot regularisatie 
- Weigering - Onwettige overheids
beslissing - Gevolg. 

De eventuele onwettigheid van de over
heidsbeslissing die de regularisatie wei
gert van de uitbreiding van een vergunde 
inriehting heeft niet tot gevolg dat de 
exploitatie zonder hiertoe over de vereiste 
vergunning te besehikken, als vergund 
mag worden aangezien. (Art. 4, § 1, Deer. 
Vl. 28 juni 1985.) 

2 juni 1998 631 

LASTER EN EERROOF 

Straffeloosheid - Artikel 452 Sw. -
Draagwijdte. 

N aar reeht verantwoord is de beslissing 
van de rechter ten gronde, die op grond 
van de feitelijke gegevens van de zaak 
vaststelt dat de ten laste van een persoon 
voor een rechtbank gesproken woorden of 
aan de rechtbank overgelegde geschriften, 
op de zaak of partijen betrekking hebben 
en derhalve de misdrijven van laster en 
eerroof niet opleveren. (Art. 452, eerste 
lid, Sw.) 

3 februari 1998 149 

LEVENSONDERHOUD 

Uitkering tot levensonderhoud na echt
scheiding - Feitelijke scheiding - Aan
passing - Vereisten. 

De rechter die de uitkering, toegekend 
op grond van artikel 232, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, aanpast, is ver
plicht een systeem van aanpassing van de 
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uitkering tot levensonderhoud aan de levens
duurte in zijn beslissing op te nemen. 
(Artt. 232, eerste lid, 301, 306 en 307bis 
B.W.) 

5 november 1998 1025 

LOON 
BESCHERMING 

BESCHERMING 

Bescherming - Misdrijf - Arbeid -
Overwerk - Niet-betaling - Schade -
Vergoedingsverplichting - Vordering in 
rechte - Burgerlijke rechtsvordering -
Verjaring - Termijn - Duur. 

Wanneer het niet-betalen van loon voor 
overwerk een misdrijf is, kan de werkne
mer een rechtsvordering instellen, tot her
stel van de schade door dit misdrijf ver
oorzaakt, oak al vormt het niet-betalen 
van dat loon tevens het niet-nakomen van 
een verbintenis die uit de arbeidsovereen
komst voortspruit; die rechtsvordering ver
jaart volgens de bij de V.T.Sv. voorgeschreven 
bepalingen. (Artt. 3, 4, 26 en 28 V.T.Sv.; 
artt. 9, 9bis en 42 Wet Bescherming Loon; 
artt. 29 en 53, 2° en 3°, Arbeidswet.) 

12 oktober 1998 958 

M 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPEN
BARE CENTRA VOOR) 

1. - Kosten van de maatschappelijke 
hulpverlening - Rechtsvordering van het 
0. C.M. W. - Rechtsvordering tegen de ver
zekeraar van de aansprakelijke derde -
Eigen recht - Benadeelde - Begrip. 

Het O.C.M.W. dat tegen de verzekeraar 
van de aansprakelijke derde de hem bij 
art. 98, § 2, O.C.M.W.-wet toegekende 
rechtstreekse rechtsvordering instelt voor 
de terugbetalingvan de door hem gemaakte 
kosten van de maatschappelijke hulpver
lening, is geen benadeelde in de zin van de 
artt. 1 en 12 W.A.M.-wet, en treedt even
min in de rechten van de geholpen per
soon. (Art. 98, § 2, O.C.M.W.-wet; artt. 1 
en 12 W.A.M.-wet.) 

25 februari 1998 243 

2. - Kosten van de maatschappelijke 
hulpverlening - Rechtsvordering van het 
0. C.M. W. - Rechtsvordering tegen de ver
zekeraar van de aansprakelijke derde -
Eigen recht - Fout van de geholpen per-

soon in oorzakelijk verband met zijn schade 
- Terugbetaling - Bedrag. 

De omstandigheid dat de door een 
O.C.M.W. geholpen persoon tevens een 
fout in oorzakelijk verband met zijn schade 
heeft begaan, ontneemt de met het maat
schappelijk welzijn belaste instelling niet 
het haar bij de wet toegekende eigen recht 
om al haar kosten terug te vorderen van 
de aansprakelijke derde of van diens ver
zekeraar. (Art. 98, § 2, O.C.M.W.-wet; artt. 
1 en 12 W.A.M.-wet.) 

25 februari 1998 243 

3. - Opdrachten- Algemene opdracht 
- Maatschappelijke dienstverlening -
Vreemdelingen - Bevel om het grondge
bied te verlaten - Definitief bevel om het 
grondgebied te verlaten - Begrip. 

Het bevel om het grondgebied te veda
ten is definitief in de zin van art. 57, § 2, 
OCMW-wet wanneer daartegen geen schor
send beroep meer kan worden ingesteld 
bij een administratieve overheid of bij de 
Raad van State; geen enkele wettekst 
bepaalt dat een vreemdeling aan wie ken
nis is gegeven van een dergelijk bevel, 
beroep kan instellen bij de minister van 
Binnenlandse Zaken. (Artt. 7, 63, 63.5, 67, 
69 en 70 Vreemdelingenwet; art. 17 Wet 
Raad van State; art. 57, § 2, O.C.M.W.
wet.) 

9 maart 1998 286 

4. - Ten laste nemen van de steun -
Persoon die bijstand behoeft - Instelling 
- Opneming - Verblijf- Onderbreking 
- Heropneming - Steunverlenende com-
missie - Steunverlenend O.C.M.W. -
Bevoegdheid. 

Het O.C.M.W. dat, na onderbreking van 
een vorig verblijfin een instelling, bevoegd 
is om de nodige steun te verlenen in geval 
van een nieuwe opneming in die instel
ling, vermeld in art. 2, § 1, van de wet van 
2 april 1965 betreffende het ten laste 
nemen van de steun verleend door de 
openbare centra voor maatschappelijk wel
zijn, is dat van de gemeente waar de 
bijstandbehoevende persoon gewoonlijk aan
wezig was op het ogenblik van zijn her
opneming in de voormelde instelling; het 
O.C.M.W. dat bevoegd is om de nodige 
steun te verlenen, is dus niet dat van de 
gemeente waar de hulpbehoevende per
soon op het ogenblik van zijn her
opneming in de voormelde instelling voor 
zijn hoofdverblijfin het bevolkings-, vreem
delingen- of wachtregister ingeschreven 
was. (Artt. 1, 1°, en 2, §§ 1 en 3, wet 2 april 
1965 betreffende het ten laste nemen van 
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de steun verleend door de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn.) 

25 mei 1998 601 

MACHTEN 
RECHTERLIJKE MACHT 

SCHEIDING DER MACHTEN 

RECHTERLIJKE MACHT 
1. - Rechterlijke Macht-Arbeidsrecht

bank-Administratieve beslissing- Werk
loosheid - Betwisting - Toetsing. 

De arbeidsrechtbank, die bevoegd is ken
nis te nemen van een geschil nopens de 
beslissing van de werkloosheidsdirecteur 
tot uitsluiting van het genot van werkloos
heidsuitkeringen van een werknemer, over
eenkomstig art. 154 Werkloosheidsbesluit 
1991, oefent een toetsing uit met voile 
rechtsmacht op deze beslissing. (Art. 580, 
2°, Ger.W., en 154 Werkloosheidsbesluit 
1991.) 

2 februari 1998 144 

2. - Rechterlijke Macht - Gemeente
verordening - Controle - Draagwijdte. 

De Rechterlijke Macht mag de opportu
niteit van een bepaling van een gemeen
telijke politieverordening niet beoordelen. 
(Art. 159 Gw. 1994.) 

4 maart 1998 264 

3. - Rechterlijke Macht Misdaad 
ten laste van een magistraat van een hof 
van beroep - Misdaad gepleegd in de 
uitoefening van zijn ambt- Voor correctio
nalisering vatbare misdaad - Hof van 
Cassatie - Verwijzing naar de eerste voor
zitter van een hof van beroep - Aanwij
zing van een onderzoeksmagistraat- Einde 
van het onderzoek - Vaststellen van ver
zachtende omstandigheden - Bevoegd
heid van de kamer van inbeschuldiging
stelling. 

Wanneer het Hof van Cassatie heeft 
beslist dat in de zaak betreffende een voor 
correctionalisering vatbare misdaad die 
een magistraat van een hof van beroep 
zou hebben gepleegd in de uitoefening van 
zijn ambt, de rechtspleging van de artt. 
4 79 e.v. Sv. zou worden gevolgd in plaats 
van de procedure bepaald bij de artt. 485 
e.v. Sv., en de zaak naar de eerste voorzit
ter van een hof van beroep van een ander 
rechtsgebied dan dat waartoe de betrok
ken magistraat behoort heeft verwezen 
opdat hij een magistraat aanwijst die het 
ambt van onderzoeksrechter zal waarne
men, hoeft het hofvan beroep na het aldus 
ingestelde onderzoek de zaak niet te ver-

wijzen naar het Hofvan Cassatie, maar is 
het bevoegd om, zonder vast te stellen dat 
er voldoende bezwaren bestaan, te zeggen 
voor recht dat er uit hoofde van de aange
houden feiten slechts gronden bestaan tot 
het uitspreken van correctionele straffen, 
en moet het na die beslissing de zaak 
terug verwijzen naar de procureur
generaal bij het hof van beroep opdat er 
zou gehandeld worden als naar recht. (Artt. 
479 e.v., 485 e.v. Sv.) 

24 augustus 1998 809 

SCHEIDING DE MACHTEN 
4. - Scheiding der machten - Begrip 

- Werkloosheid- Recht op werkloosheids
uitkeringen - Directeur - Discretionaire 
macht - Beperking - Bevoegdheid van 
de rechter. 

De rechter kan de werkloosheids
directeur zijn beoordelingsvrijheid ontne
men en in zijn plaats treden wanneer 
geen bijzondere wetsbepaling uitdrukke
lijk aan de directeur een discretionaire 
bevoegdheid toekent omtrent een te nemen 
beslissing. (Art. 33, tweede lid, Gw. (1994); 
algemeen rechtsbeginsel van de scheiding 
der machten.) 

2 februari 1998 144 

5. - Scheiding der machten - Brief 
minister van Justitie - Hangend geding. 

Uit een brief die de minister van Justi
tie heeft gericht aan de eerste voorzitter 
van het hof van beroep, en het antwoord 
van laatstgenoemde, zoals ze in het arrest 
zijn opgenomen, volgt niet dat de Uitvoe
rende Macht zich heeft ingemengd in de 
Rechterlijke Macht, noch dat de brief van 
de minister van Justitie bij de partijen de 
schijn heeft kunnen verwekken dat de 
appelrechter niet onafhankelijk was of 
dat hij vooringenomen was, noch dat het 
recht van verdediging van de eisers is 
miskend. (Art. 6.1 Verdrag Rechten van 
de Mens.) 

22juni 1998 733 

6. - Scheiding der machten - Begrip 
- Werkloosheid - Recht op uitkering -
Directeur- Discretionaire macht- Afwe
zigheid. 

Wanneer geen bijzondere wetsbepaling 
uitdrukkelijk aan de directeur een discre
tionaire bevoegdheid toekent, mag de rech
ter zonder het algemeen rechtsbeginsel 
van de scheiding van de mach ten te scherr
den de door de reglementering op te leg
gen sanctiemaatregel, binnen de door de 
wet gestelde grenzen, verminderen. (Art. 
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33, tweede lid, Gw. (1994); algemeen rechts
beginsel van de scheiding van de mach
ten; art. 154, eerste lid, 1 o en 2°, Werkloos
heidsbesluit.) 

14 december 1998 1129 

MACHTSOVERSCHRIJDING 
Strafrechter -Burgerlijke rechtsvorde

ring - Beslissing die schadevergoeding 
toekent- Beklaagde niet veroordeeld wegens 
het misdrijf dat de oorzaak is van de 
schade. 

Op het cassatieberoep van de procureur
generaal, ingesteld met toepassing van 
art. 1088 Ger.W., vernietigt het Hof de 
uitspraak van de correctionele rechtbank 
die een beklaagde veroordeelt tot vergoe
ding van de ~chade veroorzaakt door een 
misdrijf waarvoor hij niet veroordeeld werd, 
en aldus met schending van art. 4 V.T.Sv. 
uitspraak doet over een vordering tot scha
devergoeding die niet gegrond is op het 
vervolgde misdrijf dat oorzaak is van de 
schade. (Artt. 4 V.T.Sv., 1088 Ger.W.) 

29 oktober 1998 1003 

MAKELAAR 
Vastgoedmakelaar - Gereglementeerd 

beroep - Lijst van stagiairs- Opname -
Voorwaarden - Diploma - Accountant. 

Niet een Belgisch universitair diploma 
als zodanig verleent toegang tot het beroep 
van accountant, maar het diploma dat de 
vakken vermeldt die moeten aantonen dat 
de kandidaat de vereiste theoretische ken
nis heeft voor het verkrijgen van de vrij
stelling van het examen; de houder van 
een diploma dat niet aan deze voorwaar
den voldoet kan niet gemachtigd worden 
om inschrijving te nemen op de lijst van 
de stagiairs-vastgoedmakelaars. (Artt. 72 
wet 21 februari 1985 tot hervorming van 
het Bedrijfsrevisoraat, 13, §§ 2 en 3, K.B. 
20 april 1990 betreffende de stage van de 
kandidaat-accountants, 2 K.B. 22 novem
ber 1990 betreffende de diploma's van de 
kandidaat-accountants, 2 K.B. 20 april 
1990 houdende vaststelling van het pro
gramma en devoorwaarden voor het bekwaam
heidsexamen van accountant, en 5, § 1, 1', 
a, K.B. 6 september 1993 tot bescherming 
van de beroepstitel en van de uitoefening 
van het beroep van vastgoedmakelaar.) 

3 september 1998 832 

MILIEURECHT 
1. - Wet 12 januari 1993 betreffende 

een vorderingsrecht inzake bescherming 
leefmilieu - Kennelijke inbreuk of ern-

stige dreiging voor inbreuk op leefmilieu
wetten - Voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg - Bevel tot staking en pre
ventieve maatregelen - Geen spoed of 
dringende reden. 

De voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg die het bestaan vaststelt 
van een handeling die een kennelijke inbreuk 
is of een ernstige bedreiging vormt voor 
een inbreuk op de wetten betreffende het 
leefmilieu, kan, ook wanneer er geen spoed 
of dringende reden is, de staking bevel en 
van handelingen waarvan de uitvoering 
reeds is begonnen of maatregelen opleg
gen ter preventie van de uitvoering ervan 
of ter voorkoming van schade aan het 
leefmilieu. (Artt. 587, eerste lid, 5°, en 
tweede lid, Ger.W., 1 wet 12 jan. 1993.) 

5 maart 1998 275 

2. - Exploitatie van hinderlijke inrich
ting - Vergunning - Veranderen van de 
inrichting - Aanvraag tot regularisatie 
- Weigering - Onwettige overheids
beslissing - Gevolg. 

De eventuele onwettigheid van de over
heidsbeslissing die de regularisatie wei
gert van de verandering van een vergunde 
hinderlijke inrichting heeft niet tot gevolg 
dat de verandering van de exploitatie zon
der hiertoe over de vereiste vergunning te 
beschikken, als vergund mag worden aan
gezien. (Art. 4, § 1, Deer. Vl. 28 juni 1985.) 

12 mei 1998 538 

3. - Exploitatie van hinderlijke inrich
ting - Exploitatie of verandering zonder 
vergunning- Strafuervolging- Exploitatie
verbod - Aard van de maatregel. 

Het door art. 39, § 2, Milieuvergunnings
decreet bepaalde verbod om een vergun
ningsplichtige inrichting te exploiteren, is 
een veiligheidsmaatregel en heeft niet het 
karakter van een straf. (Art. 39, § 2, Deer. 
Vl. 28 juni 1985.) 

12 mei 1998 538 

4. - Exploitatie van hinderlijke inrich
ting - Vergunning - Veranderen van de 
inrichting - Aanvraag tot regularisatie 
- Weigering - Onwettige overheids
beslissing - Gevolg. 

De eventuele onwettigheid van de over
heidsbeslissing die de regularisatie wei
gert van de uitbreiding van een vergunde 
inrichting heeft niet tot gevolg dat de 
exploitatie zonder hiertoe over de vereiste 
vergunning te beschikken, als vergund 
mag worden aangezien. (Art. 4, § 1, Deer. 
Vl. 28 juni 1985.) 

2 juni 1998 631 
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MILITAIR 
1. - Woning - Onschendbaarheid -

Kazerne - Slaapkamer - Toepasselijk
heid. 

Nu geen wetsbepaling militairen of ande
ren het recht verleent om in een kazerne 
of een ander militair kwartier, oak niet in 
de slaapkamers, hun waning in de zin van 
artikel 15 Grondwet te vestigen, levert 
het toezicht op deze kamers door de ter
zake bevoegde verantwoordelijken dan oak 
geen schending op van de door artikel 15 
Grondwet gewaarborgde onschendbaar
heid van de waning. (Art. 15 Gw.; instruc
tie A4 van 2 juni 1979 betreffende de 
inwendige dienst in de kwartieren, karp
sen en eenheden van de Landmacht, de 
Luchtmacht, de Zeemacht en van de Medi
sche Dienst.) 

21 april 1998 446 

2. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 8.2 - Eerbiediging van het prive
leven - Beperking - Kazerne - Slaap
kamer - Zoeking - Dienstreglement -
Geldigheid. 

Zo een dienstreglement, dat op de gebrui
kelijke wijze wordt bekendgemaakt, beper
kingen oplegt aan het recht op eerbiediging 
van het prive-leven van militairen inhe
rent aan de opdracht, organisatie en wer
king van een krijgsmacht, dan beantwoordt 
deze afwijking aan de toegestane afwij
king in artikel8.2 E.V.R.M., nude artike
len 5 en volgende, onder meer artikel9, 2°, 
van de wet van 14 januari 1975 houdende 
het tuchtreglement van de Krijgsmacht, 
welke bepalingen voldoende toegankelijk 
en precies zijn, de militairen enerzijds 
dezelfde rechten toekennen als de Belgische 
burgers doch anderzijds hen opleggen onder 
alle omstandigheden nauwgezet alle dienst
verplichtingen te vervullen die hun wor
den opgelegd door de Grondwet, door de 
wets- en verordeningsbepalingen alsook 
door de reglementen, onderrichtingen en 
bevelen die op de Krijgsmacht toepassing 
vinden. (Art. 8.2 E.V.R.M.; artt. 5 e.v. wet 
14 januari 1975.) 

21 april 1998 446 

MINDERVALIDEN 
1. - Tegemoetkomingen - Aanvraag 

- Nieuwe aanvraag - Toekenning -
Verhoging - Minister - Bevoegdheid -
Draagwijdte. 

De minister kan ten aanzien van tege
moetkomingen voor mindervaliden, bij het 
toekennen of het verhogen van tegemoet
komingen, alleen beslissen over de aan-

spraken en gegevens die ingevolge de aan
vraag of de nieuwe aanvraag voorliggen. 
(Art. 8, § 1, eerste en laatste lid, Gehan
dicaptenwet Tegemoetkomingen.) 

20 april 1998 438 

2. - Integratietegemoetkoming - Mi
nisteriele beslissing - Beroep - Arbeids
rechtbank - Bevoegdheid - Beperking. 

Het arbeidsgerecht dat kennisneemt van 
het beroep tegen de beslissing van de 
minister ten aanzien van rechten die ont
staan uit de Mindervalidenwet Tegemoet
komingen kan alleen oordelen of de minister 
overeenkomstig de wettelijke voorschrif
ten over het recht op tegemoetkoming 
heeft beslist en kan derhalve niet kennis
nemen van aanspraken die buiten de mi
nisteriele beslissing vallen of die aan het 
bestuur niet zijn voorgelegd. (Art. 8 Ge
handicaptenwet Tegemoetkomingen; art. 
582, 1°, Ger.W.) 

20 april 1998 438 

3. - Tegemoetkomingen-Administra
tieve herziening- Medische betwisting
Hoger beroep - Aanvoering niet
ontvankelijkheid - Behoorlijk bestuur -
Devolutieve kracht. 

Schenden de devolutieve werking van 
het hager beroep de appelrechters die, 
betre:ffende een vordering tot administra
tieve herziening van het recht op tegemoet
komingen, de in graad van beroep voor 
het eerste door de administratie aange
voerde grand van niet-ontvankelijkheid, 
gesteund op de onwettigheid een admini
stratieve herziening te vorderen op medi
sche gronden zonder hernieuwde aanvraag, 
deze exceptie afwijzen door ze strijdig te 
achten met de beginselen van behoorlijk 
bestuur. (Art. 8 wet 27 feb. 1987; art. 20 
K.B. 6 juli 1987; art. 1068 Ger.W.) 

18 mei 1998 577 

4. - Integratietegemoetkoming - Mi
nisteriele beslissing - Beroep - Arbeids
rechtbank - Bevoegdheid - Beperking. 

Het arbeidsgerecht dat kennisneemt van 
het beroep tegen de beslissing van de 
minister ten aanzien van rechten die ont
staan uit de Mindervalidenwet Tegemoet
komingen kan alleen oordelen of de minister 
overeenkomstig de wettelijke voorschrif
ten over het recht op tegemoetkoming 
heeft beslist en kan derhalve geen kennis 
nemen van aanspraken die buiten de minis
teriele beslissing vallen of die aan het 
bestuur niet zijn voorgelegd. (Art. 582, P, 
Ger.W.; art. 16 K.B. 6 juli 1987 betre:ffende 
de inkomensvervangende tegemoetko
ming en de integratietegemoetkoming.) 

2 november 1998 1016 
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5. - Integratietegemoetkoming - Mi
nisterii.!le beslissing - Beroep - Arbeids
rechtbank - Bevoegdheid - Beperking. 

Het arbeidsgerecht dat kennis neemt 
van het beroep tegen de beslissing van de 
minister ten aanzien van rechten die ont
staan uit de Mindervalidenwet Tegemoet
komingen kan aileen oordelen of de minister 
overeenkomstig de wettelijke voorschrif
ten over het recht op tegemoetkoming 
heeft beslist en kan derhalve geen kennis 
nemen van aanspraken die buiten de minis
teriele beslissing vallen of die aan het 
bestuur niet zijn voorgelegd. (Art. 582, 1°, 
Ger.W., art. 16 K.B. 6juli 1987 betreffende 
de inkomensvervangende tegemoetko
ming en de integratietegemoetkoming.) 

2 november 1998 1018 

MISBRUIK VAN VERTROUWEN 

1. - Moree[ bestanddeel - Begrip -
Goede trouw - Beweegredenen van de 
dader. 

Het moreel bestanddeel van het mis
drijf misbruik van vertrouwen bestaat in 
de bedoeling van de dader zich de toever
trouwde zaak toe te eigenen of ze aan de 
eigenaar te ontnemen en er aldus zelf als 
eigenaar over te beschikken; zowel de 
eventuele goede trouw van de dader als 
zijn beweegredenen zijn dienaangaande 
zonder belang. (Art. 491 Sw.) 

8 september 1998 866 

2. - Moreel bestanddeel - Begrip -
Nadeel. 

Het moreel bestanddeel van het mis
drijfmisbruik van vertrouwen bestaat niet 
in de bedoeling nadeel toe te brengen aan 
de eigenaar. (Art. 491 Sw.) 

8 september 1998 866 

3. - Aard van het misdrijf-Aflopend 
misdrijf- Eigendomsvoorbehoud - Ver
val - Gevolg. 

Het misdrijf misbruik van vertrouwen 
is voltooid op het ogenblik van de verduis
tering of verspilling; de omstandigheid 
dat, na de voltooiing van het misdrijf het 
op de verduisterde voorwerpen rustende 
eigendomsvoorbehoud zou zijn vervallen, 
neemt het voorheen gepleegde misdrijf 
niet weg. (Art. 491 Sw.) 

8 september 1998 866 

MISDRIJF 
ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEELENMOREEL 

BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET 

SO ORTEN 
Algemeen 
Aflopend, voortgezet, voortdurend mis-

drijf 
Allerlei 
'IOEREKENBAARHEID 
Algemeen 
Rechtspersonen 
GEPLEEGD IN HET BUITENLAND 

RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING 
Algemeen 
Rechtvaardiging 
VERZW ARENDE OMSTANDIGHEDEN 

DEELNEMING 

ALLERLEI 

ALGEMEEN. BEGRIP. 
MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. 

EENHEID VAN OPZET 
1. - Algemeen. Begrip. Materieel en rna

reel bestanddeel. Eenheid van opzet -
Moree[ bestanddeel - Opzettelijk toebren
gen van verwondingen of slagen. 

Het wanbedrijf opzettelijk toebrengen 
van verwondingen of slagen vereist als 
moreel bestanddeel slechts algemeen opzet, 
dit is het wetens en willens stellen van de 
bij de wet verboden handeling die bestaat 
in het aantasten van de fysieke integriteit 
van de persoon aan wie de verwondingen 
of slagen worden toegebracht. (Artt. 392 
en 398 Sw.) 

6 januari 1998 10 

2. - Algemeen. Begrip. Materieel en moreel 
bestanddeel. Eenheid van opzet- Materi
eel bestanddeel - Opzettelijk toebrengen 
van verwondingen of slagen. 

Het materieel bestanddeel van het wan
bedrijfbepaald bij de artt. 392 en 398 Sw. 
vereist alleen dat verwondingen of slagen 
werden toegebracht, d.i. dat de fysieke 
integriteit van een persoon werd aange
tast. (Artt. 392 en 398 Sw.) 

6 januari 1998 10 

3. - Algemeen. Begrip. Materieel en moreel 
bestanddeeld. Eenheid van opzet - Wan
bedrijf bepaald bij artikel 380bis, § 1, r, 
Sw. - Moreel bestanddeel - Bijzonder 
opzet. 

Het moreel bestanddeel vereist voor het 
bestaan van het wanbedrijf bepaald bij 
art. 380bis, § 1, 1° Sw., is het bijzonder 
opzet andermans driften te voldoen; niet 
vereist is dat de dader bovendien zou 
handelen met de bedoeling voor zichzelf of 
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voor anderen winst te verwerven. · (Art. 
380bis, § 1, 1°, Sw.) 

6 januari 1998 10 

4. - Algemeen. Begrip. Materieel en rrwreel 
bestanddeel. Eenheid van opzet - Meer
dere feiten - Eenheid van opzet - Wijzi
ging van de omschrijving - Gevolg. 

Wanneer de rechter beslist dat de ver
schillende, aan de beklaagde ten laste 
gelegde feiten eerder een collectief mis
drijf door eenheid van opzet dan een materiele 
samenloop van misdrijven vormen, moet 
hij de beklaagde daar niet vooraf kennis 
van geven, aangezien die beslissing geen 
wijziging van de omschrijving inhoudt. 
(Art. 65 Sw.; artt. 182 en 211 Sv.; art. 6.3, 
a en b, E.V.R.M.; algemeen beginsel van 
het recht van verdediging.) 

13 mei 1998 54 7 

5. - Algemeen. Begrip. Materieel en moreel 
bestanddeel. Eenheid van opzet - Collec
tief misdrijf- Eenheid van opzet- Moreel 
bestanddeel - Begrip. 

De eenheid van opzet waardoor het col
lectief misdrijf gekenmerkt wordt, kan 
worden afgezonderd van het moreel hestand
dee! dat eigen is aan elk van de samenge
voegde misdrijven. (Art. 65 Sw.) 

13 mei 1998 54 7 

6. - Algemeen. Begrip. Materieel en moreel 
bestanddeel. Eenheid van opzet- Deelne
ming - Opzet. - Begrip. 

Het opzet van de deelnemer kan worden 
afgezonderd van het opzet dat vereist is 
als bestanddeel van het hoofdmisdrijf. (Artt. 
66 en 67 Sw.) 

13 mei 1998 547 

7. - Algemeen. Begrip. Materieel en moreel 
bestanddeel. Eenheid van opzet- Omschrij
ving strafbare gedraging - Vereiste. 

Aan de vereiste dat een strafbepaling de 
strafbaar gestelde gedraging op voldoende 
precieze wijze omschrijft, is voldaan wan
neer het voor hen op wie de strafbepaling 
toepasselijk is, mogelijk is op grond ervan 
de feiten en nalatigheden te kennen die 
hun strafrechtelijke aansprakelijkheid mee
brengen, zelfs als de nadere omschrijving 
ervan wordt overgelaten aan de rechter. 
(Artt. 7 E.V.R.M., 14 Gw., 2 Sw.) 

24 augustus 1998 818 

8. - Algemeen. Begrip. Materieel en moreel 
bestanddeel. Eenheid van opzet- Moreel 
bestanddeel - Misbruik van vertrouwen 
- Goede trouw - Beweegredenen van de 
dader. 

Het moreel bestanddeel van het mis
drijf misbruik van vertrouwen bestaat in 
de bedoeling van de dader zich de toever-

trouwde zaak toe te ·eigenen of ze aan de 
eigenaar te ontnemen en er aldus zelf als 
eigenaar over te beschikken; zowel de 
eventuele goede trouw van de dader als 
zijn beweegredenen zijn dienaangaande 
zonder belang. (Art. 491 Sw.) 

8 september 1998 866 

9. - Algemeen. Begrip. Materieel en rrwreel 
bestanddeel. Eenheid van opzet - Vervol
ging wegens een aan een veroordeling voor
afgaand misdrijf- Eenheid van opzet -
Samenloop van misdrijven - Wijziging 
van de wet - Gevolgen. 

Wanneer een beklaagde vervolgd wordt 
wegens misdrijven die gepleegd zijn voor 
een vroegere veroordeling en voor de wij
ziging van art. 65 Sw. door art. 45 wet 11 
juli 1994, moet de rechter, als hij oordeelt 
dat de misdrijven, waarvoor de nieuwe 
vervolgingen ingesteld zijn, gepleegd zijn 
met hetzelfde opzet als de misdrijven die 
tot de vorige veroordeling hebben geleid, 
de nieuwe vervolgingen niet ontvankelijk 
verklaren. (Artt. 2, 65 Sw.) 

15 december 1998 1137 

10. - Algemeen. Begrip. Materieel en 
moreel bestanddeel. Eenheid van opzet 
- Eenheid van opzet - Definitieve straf
rechtelijke veroordeling- Andere misdrij
ven die zijn gepleegd voor die veroordeling 
- Gezag van het rechterlijk gewijsde -
Verval van de strafvordering - Gevolg. 

Wanneer de rechter vaststelt dat reeds 
vroeger een definitief geworden strafrech
telijke veroordeling werd uitgesproken, en 
andere, als misdrijf omschreven feiten die 
hem zijn voorgelegd, werden gepleegd v66r 
die beslissing, staat het aan hem te onder
zoeken of de misdrijven waarover reeds 
uitspraak gedaan is en die waarover nog 
uitspraak moet worden gedaan, gepleegd 
zijn met hetzelfde misdadig opzet; in dat 
geval is hij gebonden door het gezag van 
het rechterlijk gewijsde van de vorige beslis
sing waardoor de strafvordering vervallen 
is, zodat hij niet bevoegd is om te oordelen 
of de dader al dan niet schuldig is. (Oud 
art. 65 Sw.) 

23 december 1998 1166 

11. - Algemeen. Begrip. Materieel en 
moreel bestanddeel. Eenheid van opzet 
- Moreel bestanddeel - Drijfveer -
Be lang.' 

Voor het bestaan van het misdrijf van 
omkoping van ambtenaren is de drijfveer 
zonder belang. (Artt. 246, 247 en 252 Sw.) 

23 december 1998 1166 
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SOORTEN 

ALGEMEEN 

12. - Soorten - Algemeen - Samen
hang - Begrip. 

Samenhang is het verband dat bestaat 
tussen twee of meer misdrijven en is van 
zodanige aard dat het vereist dat, met het 
oog op de goede rechtsbedeling en onder 
het voorbehoud van de eerbiediging van 
het recht van verdediging, de zaken samen 
en door dezelfde rechter worden beslist en 
deze alle aspecten van de feiten, de regel
matigheid van de bewijzen en de schuld 
van de vervolgde personen kan beoorde
len. (Artt. 226 en 227 Sv.) 

23 december 1998 1166 

13. - Soorten-Algemeen-Strafvor
dering - Verjaring - Termijn - Bepa
ling- Aard van het misdrijf- Toegepaste 
straf 

De verjaringstermijn van de strafvorde
ring hangt afvan de aard van het misdrijf 
die niet bepaald wordt op grond van de 
toepasselijke straf maar wel op grond van 
de toegepaste straf. (Art. 21 V.T.Sv.) 

23 december 1998 1166 

AFLOPEND, VOORTGEZET, VOORTDU
REND MISDRIJF 

14. - Soorten- Aflopend, voortgezet, 
voortdurend misdrijf- Aflopend misdrijf 
- Misbruik van vertrouwen- Eigendoms
voorbehoud - Gevolg. 

Het misdrijf misbruik van vertrouwen 
is voltooid op het ogenblik van de verduis
tering of verspilling; de omstandigheid 
dat, na de voltooiing van het misdrijf het 
op de verduisterde voorwerpen rustende 
eigendomsvoorbehoud zou zijn vervallen, 
neemt het voorheen gepleegde misdrijf 
niet weg. (Art. 491 Sw.) 

8 september 1998 866 

15. - Soorten - Aflopend, voortgezet, 
voortdurend misdrijf - Voortgezet mis
drijf - Gebruik van valse stukken -
Duur van het misdrijf- Voorwaarden. 

Het gebruik van een vals stuk duurt 
voort, zelfs zonder nieuw feit van de dader 
en zonder zijn herhaalde tussenkomst, 
zolang het doel dat hij beoogde niet werd 
verwezenlijkt en zolang de oorspronke
lijke handeling die hem wordt verweten, 
zonder dat hij zich ertegen verzet, de 
gunstige uitwerking die hij ervan ver
wachtte, blijft hebben. (Artt. 196, 197 en 
213 Sw.) 

23 december 1998 1166 

ALLERLEI 

16. - Soorten- Aller lei- Samenhan
gend misdrijf- Bevoegdheid van de rech
ter- Tijdstip waarop de samenhang moet 
worden beoordeeld - Gevolg. 

Samenhang waardoor de rechter bevoegd 
is om uitspraak te doen over een misdrijf 
dat samenhangt met een ander misdrijf 
waarvoor hij bevoegd is, moet worden 
beoordeeld op het ogenblik dat de rechter 
wordt geadieerd; die samenhang wordt 
niet verbroken door het feit dat de rechter 
vrijspreekt uit hoofde van het misdrijf 
waarvoor hij bevoegd is; in dat geval blijft 
hij bevoegd om uitspraak te doen over het 
samenhangend misdrijf. (Artt. 226 en 227 
Sv.) 

23 december 1998 1166 

TOEREKENBAARHEID 

ALGEMEEN 

17. - Toerekenbaarheid - Algemeen 
Werknemer - Persoonlijke toereken

baarheid - Werkgever - Burgerrech
telijke aansprakelijkheid - Gevolg. 

De omstandigheid, dat de beklaagde 
niet voor eigen rekening zou gereden heb
ben en dat zijn werkgever burgerrechte
lijk aansprakelijk zou zijn voor de tegen 
hem uitgesproken veroordeling, doet niets 
af aan de regelmatigheid van de tegen de 
beklaagde ingestelde strafvordering-waar
aan het in voorkomend geval niet in de 
zaak betrekken van de burgerrechtelijk 
aansprakelijke werkgever geen afbreuk 
doet - noch aan de vaststelling in feite 
van de appelrechters dat de beklaagde de 
overtreding heeft begaan, noch aan zijn 
veroordeling wegens die bewezen ver
klaarde overtreding. (Art. 4, § 2, wet 21 
juni 1985.) 

27 januari 1998 127 

18. - Toerekenbaarheid - Algemeen 
- Arbeidsovereenkomst- Aansprakelijk
heid van de werknemer- Wettelijke beper
king - Toepassingsgebied. 

De wettelijke beperking van de aanspra
kelijkheid van een werknemer betreft enkel 
diens burgerlijke aansprakelijkheid, doch 
speelt niet ten aanzien van zijn strafrech
telijke verantwoordelijkheid. (Art. 18 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

27 januari 1998 127 

RECHTSPERSONEN 

19. - Toerekenbaarheid- Rechtsper
sonen - Strafrechtelijke verantwoordelijk
heid. 
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Wanneer een rechtspersoon een mis
drijf pleegt, rust de strafrechtelijke ver
antwoordelijkheid op de natuurlijke per
sonen, organen of aangestelden, door wier 
toedoen de rechtspersoon heeft gehan
deld. 

17 februari 1998 228 

20. - Toerekenbaarheid - Rechtsper
sonen- Strafrechtelijke verantwoordelijk
heid. 

Daar het orgaan van een rechtspersoon 
zich met deze vereenzelvigt en namens 
hem moet handelen, moet het zorgen voor 
de naleving van de wetsbepalingen waar
van de enkele overtreding, behoudens over
macht of onoverkomelijke dwaling, een 
misdrijf oplevert. 

17 februari 1998 228 

GEPLEEGD IN HET BUITENLAND 
21. - Gepleegd in het buitenland 

Bestanddelen - Onaantastbare beoorde
ling door de feitenrechter - Grenzen. 

De rechter kan wettig, met onaantast
bare beoordeling van aan de tegenspraak 
van de beklaagde onderworpen feitelijke 
gegevens, oordelen dat het optreden van 
de beklaagde aan te mer ken is als een feit 
waarop straf is gesteld door de wet van 
hetland waar het is gepleegd. (Art. 7, § 1, 
V.T.Sv.) 

20 januari 1998 95 

22. - Gepleegd in het buitenland -
Hoofdfeit in Belgie - Deelneming in bui
tenland - Belgische strafwet - Toepas
singsgebied. 

Wanneer een misdrijf in Belgie wordt 
gepleegd, worden de in het buitenland 
gestelde daden van deelneming geacht in 
Belgie te zijn gepleegd, zodat de vreemde
ling die in het buitenland deelneemt aan 
een in Belgie gepleegd misdrijf onder het 
toepassingsgebied van de Belgische straf
wet valt. (Art. 36.2.a Verdrag van 30 maart 
1961; wet 20 aug. 1969.) 

24 maart 1998 364 

23. - Gepleegd in het buitenland -
Deelneming - Mededaders van vreemde 
nationaliteit-Bevoegdheid van de Belgische 
strafgerechten - Voorwaarden. 

De veroordeling van een beklaagde om 
als Belg in het buitenland deelgenomen te 
hebben als noodzakelijke medewerker in 
de zin van art. 66 Sw. aan een wanbedrijf 
gepleegd door vreemdelingen ten nadele 
van een Belg, is naar recht verantwoord, 
nu de beklaagde aldus wordt veroordeeld 

als dader van het hem ten laste gelegde 
wanbedrijf. (Artt. 7, § 1, en 12, eerste lid, 
V.T.Sv.) 

31 maart 1998 390 

24. - Gepleegd in het buitenland -
Dader en slachtoffer van Belgische natio
naliteit - Dader gevonden in Belgie -
Geen conclusie - Vermelding. 

Bij afwezigheid van conclusie dienaan
gaande is de rechter, die de beklaagde 
veroordeelt wegens een wanbedrijf gepleegd 
als Belg buiten het grondgebied van het 
Rijk, ten nadele van een Belg, niet gehou
den nader te motiveren dat de beklaagde 
tegen wie de procureur des Konings een 
onderzoek vorderde met inachtneming van 
art. 12, eerste lid, V.T.Sv., in Belgie gevon
den werd. (Art. 12, eerste lid, V.T.Sv.) 

31 maart 1998 390 

25. - Gepleegd in het buitenland -
Douane - Militair - Bevoegdheid. 

De militaire rechtscolleges zijn bevoegd, 
ingeval een militair of een persoon die 
deel uitmaakt van een gedeelte van het 
leger dat zich op het grondgebied van een 
vreemde Staat bevindt, de wetgeving van 
die Staat heeft overtreden, inz. wanneer 
deze betrekking heeft op de douane of de 
import- of exportreglementering. (Art. 10bis 
v.T.Sv.; art. 57bis Mil.Sw.; art. 19, tweede 
lid, Mil.Sv.) 

6 mei 1998 487 

26. - Gepleegd in het buitenland -
Misdaad of wanbedrijf gepleegd door een 
Belg tegen een vreemdeling buiten het grond
gebied van het Koninkrijk - Officieel bericht 
aan de Belgische overheid door de over
heid van het land waar het misdrijf is 
gepleegd - Begrip. 

Het voorafgaand o:fficiele bericht dat 
door de buitenlandse overheid, spontaan 
of in antwoord op een verzoek, aan de 
Belgische overheid wordt gegeven met 
betrekking tot de misdaad of het wanbe
drijf door een Belg in het buitenland gepleegd, 
is een bericht dat dient om hetzij de feiten 
ter kennis van de Belgische overheid te 
brengen, hetzij om te bevestigen dat de 
buitenlandse overheid om vervolging ver
zoekt; het is geen verlof om vervolging in 
te stellen. (Art. 7, § 2, V.T.Sv.) 

10 juni 1998 664 

RECHTV AARDIGING EN VERSCHONING 

ALGEMEEN 

27. - Rechtvaardiging en verschoning 
- Algemeen- Goede trouw - Draag
wijdte. 
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Behoudens wanneer het misdrijf een 
bijzonder opzet vereist, levert goede trouw 
geen schulduitsluitingsgrond op. 

24 maart 1998 364 

RECHTV AARDIGING 

28. - Rechtvaardiging en verschoning 
- Rechtvaardiging- Draagwijdte- Ouer
macht. 

Overmacht is een rechtvaardigings
grond voor alle misdrijven, ook voor de 
niet opzettelijke. (Art. 71 Sw.) 

4 februari 1998 154 

29. - Rechtuaardiging en uerschoning 
- Rechtuaardiging - Bewijslast. 

Het vermoeden van onschuld impliceert 
dat een beklaagde niet het bewijs moet 
leveren van de werkelijkheid van een door 
hem aangevoerde rechtvaardigingsgrond 
die niet van alle geloofWaardigheid is ont
bloot. (E.V.R.M., art. 6.2°, Sw., art. 7.1.) 

21 april 1998 440 

30. - Rechtuaardiging en uerschoning 
- Rechtuaardiging - Feitelijke beoorde
ling - Feitelijke gegevens. 

De rechter die moet beoordelen of een 
voor hem aangevoerde rechtvaardigings
grond niet van alle geloofWaardigheid ont
bloot is, kan hierbij onder meer het tijdstip 
in aanmerking nemen waarop de recht
vaardigingsgrond wordt aangevoerd en de 
omstandigheid dat deze door geen strijdig 
of ander feitelijk gegeven wordt weerlegd. 
(Sw., art. 71.) 

21 april 1998 440 

31. - Rechtuaardiging en uerschoning 
- Rechtuaardiging - Onouerkomelijke 
dwaling - Begrip. 

De overtuiging op grond van de advie
zen van de bevoegde bestuurlijke over
heid, overeenkomstig de strafwet gehandeld 
te hebben, kan door de rechter aange
merkt worden als een onoverkomelijke 
rechtsdwaling die een rechtvaar
digingsgrond voor het misdrijfvormt. (Art. 
71 Sw.) 

29 april 1998 480 

32. - Rechtuaardiging en uerschoning 
- Rechtuaardiging - Goede trouw -
Beweegredenen van de dader. 

Het moreel bestanddeel van het mis
drijf misbruik van vertrouwen bestaat in 
de bedoeling van de dader zich de toever
trouwde zaak toe te eigenen of ze aan de 
eigenaar te ontnemen en er aldus zelf als 
eigenaar over te beschikken; zowel de 
eventuele goede trouw van de dader als 

zijn beweegredenen zijn dienaangaande 
zonder belang. (Art. 491 Sw.) 

8 september 1998 1 866 

33. - Rechtuaardi&ing en uerschoning 
- Rechtuaardiging- }Vettige uerdediging 
- Beoordeling door de, rechter. 

De feitenrechter ste~'t in feite vast of de 
door een dader van opzettelijke slagen 
aangevoerde daad van verdediging de per
ken van de ogenblikkelijke noodzaak van 
de verdediging van zichzelf of van een 
ander te buiten gaat en of zij in verhou
ding staat tot het afte weren gevaar. (Art. 
416 Sv.) 

29 september 1998 918 

VERZW ARENDE OMSTANDIGHEDEN 
34. - Verzwarende omstandigheden

Verscheidene daders - Objectieue uerzwa
rende omstandigheden - Geuolg. 

De in art. 473 Sw. bedoelde omstandig
heid is een objectieve of reele verzwarende 
omstandigheid van de diefstal, hoofdfeit, 
die als dusdanig geldt voor allen die aan 
de diefstal deelgenomen hebben, ook al 
zouden sommigen onder hen aan de ver
zwarende omstandigheid niet hebben deel
genomen of zouden zij daarvan geen weet 
hebben gehad. (Art. 473 Sw.) 

4 maart 1998 270 

DEELNEMING 
35. - Deelneming- Objectieue uerzwa

rende omstandigheden - Geuolg. 
De in art. 4 73 Sw. bedoelde omstandig

heid is een objectieve of reele verzwarende 
omstandigheid van de diefstal, hoofdfeit, 
die als dusdanig geldt voor allen die aan 
de diefstal deelgenomen hebben, ook al 
zouden sommigen onder hen aan de ver
zwarende omstandigheid niet hebben deel
genomen of zouden zij daarvan geen weet 
hebben gehad. (Art. 4 73 Sw.) 

4 maart 1998 270 

36. - Deelneming- Strafbaarheid -
Kennis - Draagwijdte. 

De deelnemer aan een misdrijf moet 
kennis hebben van alle omstandigheden 
die aan het feit, waaraan hij door zijn 
medewerking deelneemt, het kenmerk geven 
van een welbepaalde misdaad of wanbe
drijf, zodat de afWezigheid van deze ken
nis de strafbaarheid van de deelneming 
uitsluit. (Artt. 66 en 67 Sw.) 

24 maart 1998 364 

37. - Deelneming- Hoofdfeit in Bel
gie-Deelnemi~ in buitenland-Belgische 
strafwet - Toepassingfgebied. 
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Wanneer een misdrijf in Belgie wordt 
gepleegd, worden de in het buitenland 
gestelde daden van deelneming geacht in 
Belgie te zijn gepleegd, zodat de vreemde
ling die in het buitenland deelneemt aan 
een in Belgie gepleegd misdrijf onder het 
toepassingsgebied van de Belgische straf
wet valt. (Art. 36.2.a Verdrag van 30 maart 
1961; wet 20 aug. 1969.) 

24 maart 1998 364 

38. - Deelneming - Voorwaarden -
Wetsbepalingen - Vermelding. 

De rechter die een beklaagde veroor
deelt als dader van een wanbedrijf, welke 
deelneming hij in de bewoordingen van de 
wet omschrijft, is niet verplicht in zijn 
beslissing melding te maken van art. 66 
Sw. (Artt. 163, eerste lid, en 195, eerste 
lid, Sv. en art. 66 Sw.) 

31 maart 1998 390 

39. - Deelneming- Misdrijf gepleegd 
in het buitenland-Mededaders van vreemde 
nationaliteit- Bevoegdheid van de Belgische 
strafgerechten - Voorwaarden. 

De veroordeling van een beklaagde om 
als Belg in het buitenland deelgenomen te 
hebben als noodzakelijke medewerker in 
de zin van art. 66 Sw. aan een wanbedrijf 
gepleegd door vreemdelingen ten nadele 
van een Belg, is naar recht verantwoord, 
nu de beklaagde aldus wordt veroordeeld 
als dader van het hem ten laste gelegde 
wanbedrijf. (Artt. 7, § 1, en 12, eerste lid, 
V.T.Sv.) 

31 maart 1998 390 

40. - Deelneming ~ Voorwaarden. 
Om een beklaagde te veroordelen als 

mededader aan een misdrijf is het niet 
vereist dat alle bestanddelen van het mis
drijf begrepen zijn in de deelnemings
handelingen; het volstaat dat een dader 
het misdrijfheeft gepleegd en dat de mede
dader wetens en willens aan de uitvoering 
ervan heeft meegewerkt op een van de 
wijzen bepaald in art. 66, tweede en derde 
lid, StrafWetboek. (Art. 66, tweede lid, 
Sw.) 

12 mei 1998 544 

41. - Deelneming - Opzet - Moreel 
bestanddeel - Begrip. 

Ret opzet van de deelnemer kan worden 
afgezonderd van het opzet dat vereist is 
als bestanddeel van het hoofdmisdrijf. (Artt. 
66 en 67 Sw.) 

13 mei 1998 54 7 

42. - Deelneming - Omkoping van 
ambtenaren - Actieve en passieve omko
ping - Tussenpersonen. 

Inzake omkoping van ambtenaren kun
nen de aanbiedingen ofbeloften, alsook de 
aanvaarding van de giften, worden gedaan 
door tussenpersonen die dan mededaders 
of medeplichtigen van de actieve of pas
sieve omkoping zijn. (Artt. 66, 67, 246, 
24 7 en 252 Sw.) 

23 december 1998 1166 

43. - Deelneming- Valsheid en gebruik 
van valse stukken - Daden van deelne
ming - Mededader of medeplichtige -
Voorwaarden. 

De veroordeling van een beklaagde als 
dader of medeplichtige van een valsheid 
vereist weliswaar niet dat de daden van 
deelneming alle bestanddelen van het mis
drijf omvatten, maar er moet worden vast
gesteld dat de mededader ofmedeplichtige 
wetens en willens aan de uitvoering van 
het misdrijf meegewerkt heeft op een van 
de wijzen van deelneming, bepaald in de 
artt. 66, eerste en tweede lid, en 67 Sw. 
(Artt. 66, 67, 193, 196 en 197 Sw.) 

23 december 1998 1166 

44. - Deelneming - Omkoping van 
ambtenaren- Passieve omkoping-Bestand
delen - Hoedanigheid van ambtenaar, 
openbaar of/icier of met een open bare dienst 
be last persoon - Persoon niet bekleed met 
een van die hoedanigheden - Daden van 
deelneming - Strafbare feiten. 

De omstandigheid dat de verdachte op 
het ogenblik van de passieve omkoping 
niet bekleed was met een van de hoeda
nigheden vermeld in art. 247 Sw., pleit 
hem niet vrij, nu hij door middel van 
daden van deelneming de door de omkopings
handelingen beoogde personen, die een 
van die hoedanigheden bezitten, wetens 
en willens de hulp heeft geboden, zonder 
welke het misdrijfniet gepleegd had kun
nen worden. (Artt. 66, 67,246 en 247 Sw.) 

23 december 1998 1166 

45. - Deelneming - Omkoping van 
ambtenaren - Straf - Bijzondere ver
beurdverklaring- Daders en mededaders 
van het misdrijf omkoping- Graad van 
deelneming- Gevolg- Beperking van de 
verbeurdverklaring - Omvang. 

Voor de toepassing van de strafvan de 
bij zondere verbeurdverklaring in geval van 
omkoping van ambtenaren dient er geen 
onderscheid te worden gemaakt tussen de 
daders van het misdrijf omkoping in ver
houding tot hun graad van deelneming, 
nu zij allen rechtstreeks aan de uitvoering 
ervan hebben meegewerkt; het vermogen 
van een aan omkoping schuldig bevonden 
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persoon kan evenwel overeenkomstig de 
wet slechts worden verbeurd tot beloop 
van de bedragen die zijn betaald ter uit
voering van de overeenkomst waarmee hij 
ingestemd heeft. (Artt. 66 en 253 Sw.) 

23 december 1998 1166 

ALLERLEI 
46. - Allerlei - Arbeidsovereenkomst 

- Arbeid - Overwerk - Loon - Niet
betaling - Schade - Vergoedings
verplichting- Vordering in rechte- Bur
gerlijke rechtsvordering - Verjaring -
Termijn - Duur. 

Wanneer het niet-betalen van loon voor 
overwerk een misdrijf is, kan de werkne
mer een rechtsvordering instellen, tot her
stel van de schade door dit misdrijf ver
oorzaakt, ook al vormt het niet-betalen 
van dat loon tevens het niet-nakomen van 
een verbintenis die uit de arbeidsovereen
komst voortspruit; die rechtsvorderingver
jaart volgens de bij de V:T.Sv. voorgeschreven 
bepalingen. (Artt. 3, 4, 26 en 28 V:T.Sv.; 
artt. 9, 9bis en 42 Wet Bescherming Loon; 
artt. 29 en 53, 2° en 3°, Arbeidswet.) 

12 oktober 1998 i958 

47. - Allerlei - Belgische rechtJan
ken- Territoriale bevoegdheid- Bestand
deel gelokaliseerd in Belgie. 

De Belgische rechtbanken zijn bevoegd 
om uitspraak te doen over een misdrijf 
waarvan een van de bestanddelen in Bel
gie is gelokaliseerd. (Art. 3 Sw.) 

23 december 1998 1166 

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 
(BEHOUD VAN) 
Natuurbehoud - Duinendecreet - Be

schermde gebieden - Bouwvergunning
Bouwverbod - Draagwijdte. 

De aanduiding als beschermd duin
gebied of als voor het duingebied belang
rijk landbouwgebied houdt vanaf de publicatie 
op 17 september 1993 van het besluit van 
15 september 1993 tot aanduiding van de 
beschermde gebieden een volledig bouw
verbod in zodat geen gebouw mag worden 
opgericht, ook al werd hiertoe een bouw
vergunningverleend. (Art. 52,§ 1, tweede 
lid, wet 12 juli 1973, gew. bij art. 2 decreet 
14 juli 1993.) 

11juni 1998 669 

N 
NIEUWE VORDERING 

1. - Burgerlijke zaken - Vordering
Uitbreiding- Grondslag- Dagvaarding 

- Aangevoerde akte - Aangevoerd feit
Begrip- Arbeidsovereenkomst- Loon -
Achterstal. 

De werknemer die, onder aanvoering 
van het bestaan van de arbeidsovereen
komst tussen hem en zijn werkgever, van 
laatstgenoemde in zijn gedinginleidende 
dagvaarding loonachterstal heeft gevor
derd, kan zijn vordering, in een op tegen
spraak genomen conclusie, tot andere loon
achterstallen uitbreiden. (Art. 807 Ger.W.) 

9 februari 1998 185 

2. - Burgerlijke zaken- Conclusie
Vorm - Schriftelijke conclusie - Monde
linge conclusie. 

Het incidenteel beroep is, in de regel, 
aan geen andere vormvereisten onderwor
pen dan die welke gelden voor de conclu
sies; het Gerechtelijk Wetboek kent evenwel 
geenmondelinge conclusie. (Artt. 809, 1042, 
1054 en 1056, 4°, Ger.W.) (lmpliciet.) 

25 mei 1998 595 

0 
OMKOPING VAN AMBTENAREN 

1. - Passieve omkoping- Onrechtma
tige handeling - Omkoping die gevolgen 
heeft gehad - Voltooiing van het misdrijf 
- Tijdstip - Gevolgen. 

Wanneer de passieve omkoping, die betrek
king heeft op een onrechtmatige hande
ling, gevolgen heeft gehad, is het misdrijf 
slechts voltooid en neemt de verjaring 
eerst een aanvang op het ogenblik waarop 
de onrechtmatige handelingwordt gesteld. 
(Art. 24 7 Sw.) 

23 december 1998 1166 

2. - Passieve omkoping - Tussenper
sonen - Deelneming. 

lnzake omkoping van ambtenaren kun
nen de aanbiedingen ofbeloften, alsook de 
aanvaarding van de gift en, worden gedaan 
door tussenpersonen die dan mededaders 
of medeplichtigen van de actieve of pas
sieve omkoping zijn. (Artt. 66, 67, 246, 
247 en 252 Sw.) 

23 december 1998 1166 

3. - Bestanddelen- Onrechtmatige daad 
- Overheidsopdracht - Toewijzing -
Favoritisme t.a.v. een inschrijver. 

Favoritisme t.a.v. een inschrijver op een 
overheidsopdracht kan worden aange
merkt als de onrechtmatige daad van omko
ping van ambtenaren. (Artt. 246 en 24 7 
Sw.) 

23 december 1998 1166 
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4. - Passieve omkoping - Bestandde
len- Hoedanigheid van ambtenaar, open
baar of/icier of met een openbare dienst 
belast persoon -Per soon niet bekleed met 
een van die hoedanigheden- Daden van 
deelneming - Strafbare feiten. 

De omstandigheid dat de verdachte op 
het ogenblik van de passieve omkoping 
niet bekleed was met een van de hoeda
nigheden, vermeld in art. 24 7 Sw., pleit 
hem niet vrij, nu hij door middel van 
daden van deelneming de door de ornkopings
handelingen beoogde personen, die een 
van die hoedanigheden bezitten, wetens 
en willens de hulp heeft geboden, zonder 
welke het misdrijf niet gepleegd had kun
nen worden. (Artt. 66, 67, 246 en 247 Sw.) 

23 december 1998 1166 

5. - Straf - Bijzondere verbeurdver
klaring- Uitspraak ervan t.a.v. de omge
kochte. 

De strafvan bijzondere verbeurdverkla
ring heeft noodzakelijkerwijs betrekking 
op de door de omkoper geleverde zaken; 
zij moet worden uitgesproken t.a.v. de 
omgekochte en de verbeurdverklaarde zaken 
mogen niet worden teruggegeven aan de 
omkoper. (Art. 253 Sw.) 

23 december 1998 1166 

6. - Straf - Bijzondere verbeurdver
klaring - Voorwerp - Omvang. 

De bijzondereverbeurdverklaring, bedoeld 
in art. 253 Sw., heeft betrekking op het 
door de omkoper gegevene, of zijn tegen
waarde indien het zich niet meer in natura 
in handen van de omgekochte bevindt en 
alle gegeven bedragen moeten worden ver
beurdverklaard, zelfs indien de omge
kochte die bedragen met zijn eigen gelden 
heeft vermengd; indien het door de omko
per gegevene bestaat in een geldsom in 
vreemde munt die zich niet meer in con
tanten in handen van de omgekochte bevindt, 
moet de verbeurdverklaring betrekking 
hebben op de tegenwaarde in Belgische 
frank. (Art. 253 Sw.) 

23 december 1998 1166 

7. - Straf- Bijzondere verbeurdver
klaring - Eigendom van de verbeurdver
klaarde zaken. 

Voor de toepassing van de straf van de 
bij zondere verbeurdverklaring in geval van 
omkoping van ambtenaren is niet vereist 
dat de persoon tegen wie de verbeurdver
klaring wordt uitgesproken, eigenaar gewor
den is van de verbeurdverklaarde zaken. 
(Art. 253 Sw.) 

23 december 1998 1166 

8. - Straf - Bijzondere verbeurdver
klaring - Daders en mededaders van het 
misdrijf omkoping - Graad van deelne
ming - Gevolg - Beperking van de ver
beurdverklaring - Omvang. 

Voor de toepassing van de straf van de 
bijzondere verbeurdverklaring in geval van 
omkoping van ambtenaren dient er geen 
onderscheid te worden gemaakt tussen de 
daders van het misdrijf omkoping in ver
houding tot hun graad van deelneming, 
nu zij allen rechtstreeks aan de uitvoering 
ervan hebben meegewerkt; het vermogen 
van een aan omkoping schuldig bevonden 
persoon kan evenwel overeenkomstig de 
wet slechts worden verbeurd tot beloop 
van de bedragen die zijn betaald ter uit
voering van de overeenkomst waarmee hij 
ingestemd heeft. (Artt. 66 en 253 Sw.) 

23 december 1998 1166 

9. - Actieve omkoping - Onrechtma
tige handeling - Omkoping die gevolgen 
heeft gehad - Voltooiing van het misdrijf 
- Tijdstip - Gevolgen. 

Uit het feit dat de omkoper gestraft 
wordt met dezelfde straffen als hij die zich 
laat omkopen, volgt dat, wanneer laatst
genoemde de onrechtmatige handeling heeft 
verricht waarvoor de omkooppraktijken 
hebben gediend, het aan de dader ten 
laste gelegde misdrijf eveneens pas vol
tooid is en de verjaring eerst begint te 
lopen op de dag van die onrechtmatige 
handeling. (Artt. 247 en 252, eerste lid, 
Sw.) 

23 december 1998 1166 

10. - Actieve omkoping- Bestandde
len- VOorafgaande overeenkomst- Begrip. 

Actieve en passieve omkoping, als bepaald 
bij de artt. 246, 247 en 252 Sw., onderstel
len een voorafgaande overeenkomt waar
uit een wilsovereenstemmingvolgt, enerzijds, 
van de wil van de omkoper die erin bestaat 
aan een ambtenaar, openbaar officier of 
een persoon, be last met een openbare dienst, 
een voordeel aan te bieden opdat deze in 
de uitoefening van zijn bediening, een 
rechtmatige of onrechtmatige handeling 
zou verrichten of zich zou onthouden van 
een handeling die tot zijn ambtsplichten 
behoort, en anderzijds, die van de omge
kochte die erin bestaat aanbiedingen of 
beloften aan te nemen. (Artt. 246, 247 en 
252 Sw.) 

23 december 1998 1166 

11. - Passieve omkoping - Bestand
delen - Voorafgaande overeenkomst -
Begrip. 



- 115 

Actieve en passieve omkoping, als bepaald 
bij de artt. 246, 247 en 252 Sw., onderstel
len een voorafgaande overeenkomt waar
uit een wilsovereenstemming volgt, enerzijds, 
van de wil van de omkoper die erin bestaat 
aan een ambtenaar, openbaar officier of 
een persoon, belast met een openbare dienst, 
een voordeel aan te bieden opdat deze in 
de uitoefening van zijn bediening, een 
rechtmatige of onrechtmatige handeling 
zou verrichten of zich zou onthouden van 
een handeling die tot zijn ambtsplichten 
behoort, en anderzijds, die van de omge
kochte die erin bestaat aanbiedingen of 
beloften aan te nemen. (Artt. 246, 24 7 en 
252 Sw.) 

23 december 1998 1166 

12. - Actieve omkoping - Bestandde
len- Voorafgaande overeenkomst-Bewijs. 

In geval van actieve of passieve omko
ping wordt de voorafgaande overeen
komst, die meestal mondeling maar ook 
stilzwijgend kan zijn, door alle middelen 
rechtens bewezen en kan ze o.m. worden 
afgeleid uit feiten of gedragingen waaruit 
voorafgaande afspraken en het noodzake
lijk oorzakelijk verband tussen de aanbie
dingen, bel often of giften en de verbintenis 
van de met een openbare dienst belast 
persoon blijken en zulks, zelfs als de te 
verrichten handeling niet wordt verwezen
lijkt. (Artt. 246, 24 7 en 252 Sw.) 

23 december 1998 1166 

13. - Passieve omkoping - Bestand
delen - Voorafgaande overeenkomst -
Bewijs. 

In geval van actieve of passieve omko
ping wordt de voorafgaande overeen
komst, die meestal mondeling maar ook 
stilzwijgend kan zijn, door alle middelen 
rechtens bewezen en kan ze o.m. worden 
afgeleid uit feiten of gedragingen waaruit 
voorafgaande afspraken en het noodzake
lijk oorzakelijk verband tussen de aanbie
dingen, beloften of giften en de verbintenis 
van de met een openbare dienst belast 
persoon blijken en zulks, zelfs als de te 
verrichten handeling niet wordt verwezen
lijkt. (Artt. 246, 24 7 en 252 Sw.) 

23 december 1998 1166 

14. - Bestanddelen - Drijfveer van 
de omkoping - Be lang. 

Voor het bestaan van,het misdrijf van 
omkoping van ambtenaren is de drijfveer 
zonder belang. (Artt. 246, 247 en 252 Sw.) 

23 december 1998 1166 

15. - Identiteit van degene die de gif
ten en beloften aanneemt- Belang. 

Inzake omkoping van ambtenaren is de 
identiteit van de degene die de giften en 
beloften aanneemt zonder belang. (Artt. 
246, 247 en 252 Sw.) 

23 december 1998 1166 

16. - Actieve omkoping - Tussenper
sonen - Deelneming. 

Inzake omkoping van ambtenaren kun
nen de aanbiedingen ofbeloften alsook de 
aanvaarding van de giften, worden gedaan 
door tussenpersonen die dan mededaders 
of medeplichtigen van de actieve of pas
sieve omkoping zijn. (Artt. 66, 67, 246, 
247 en 252 Sw.) 

23 december 1998 1166 

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR 
DE FEITENRECHTER 

1. - Strafzaken - Onderscheiden fei
ten - Gelijktijdige aanhangigmaking -
Samenhang. 

De rechter in strafzaken bij wie gelijk
tijdig onderscheiden feiten aanhangig zijn 
gemaakt, oordeelt in feite, mitsdien op 
onaantastbare wijze, over de onderlinge 
samenhang tussen deze feiten. (Artt. 226 
en 227 Sv.) 

6 januari 1998 5 

2. - Aansprakelijkheid buiten overeen
komst- Oorzaak - Gebrekkige verkeers
tekens - Omkering van de voorrang -
Verkeersongeval - Ontbreken van oorza
kelijk verband- Beoordeling door de rech
ter - Grenzen. 

De omstandigheid dat een verkeerson
geval niet zou zijn gebeurd zonder een 
door een fout veroorzaakte onregelmatige 
toestand brengt niet noodzakelijk mee dat 
die fout in oorzakelijk verband staat met 
de totstandkoming van dat verkeersonge
val en de schadelijke gevolgen ervan. 

16 januari 1998 79 

3. - Misdrijf - Gepleegd in het bui
tenland - Bestanddelen - Vreemde wet. 

De rechter kan wettig, met onaantast
bare beoordeling van aan de tegenspraak 
van de beklaagde onderworpen feitelijke 
gegevens, oordelen dat het optreden van 
de beklaagde aan te mer ken is als een feit 
waarop straf is gesteld door de wet van 
het land waar het is gepleegd. (Art. 7, § 1, 
V:T.Sv.) 

20 januari 1998 95 

4. - Strafzaken - Processen-verbaal 
inzake wegverkeer - Afschrift - Laat
tijdige toezending aan de overtreder -
Bewijswaarde van de vaststellingen. 
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De omstandigheid dat een proces
verbaal opgesteld door overheidsagenten 
die door de Koning worden ingesteld om 
toezicht te houden op de naleving van de 
verkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten, 
ingevolge de laattijdige toezending van 
een afschrift ervan aan de overtreder, 
slechts bewijswaarde als inlichting heeft, 
belet de rechter ten gronde niet met onaan
tastbare appreciatie van de bewijswaarde 
van de hem regelmatig overgelegde feite
lijke gegevens waarover de beklaagde tegen
spraak heeft kunnen voeren, waaronder 
de vaststellingen van de verbalisant, te 
releveren dat de aan de beklaagde ten 
laste gelegde verkeersovertreding werd 
vastgesteld met een toestel Multanova 
type 5F en te oordelen dat uit de vaststel
lingen door de verbalisant en zijn verkla
ringen ter terechtzitting omtrent de controle 
en werking van het gebruikte multanova
toestel moet besloten worden dat de door 
het gebruikte meettoestel gedane vaststel
lingen betrouwbaar zijn en het bewijs van 
de aan de beklaagde ten laste gelegde 
verkeersovertreding opleveren. (Art. 62 
Wegverkeerswet.) 

5 mei 1998 486 

5. - Burgerlijke zaken - Overeen
komst - Uitlegging - Draagwijdte -
Gemeenschappelijke bedoeling van de par
tijen. 

De rechter beoordeelt op onaantastbare 
wijze de draagwijdte van een overeen
komst onder verwijzing naar de gemeen
schappelijke bedoeling van de partijen. 
(Art. 1156 B.W.) 

7 mei 1998 494 

6. - Belastingzaken Inkomstenbe-
lastingen - Algemeen - Personen
belasting- Vennootschapsbelasting- Be
lasting der niet-verblijfhouders - Be
drijfsinkomsten - Winsten - Eaten uit 
vrije beroepen en winstgevende bezigheden 
- Bijkomend personeel - Belasting -
Vrijstelling - Uitzondering - Personeel 
- Vorige tewerkstelling - Ondernemin
gen- Wederzijdse afhankelijkheid- Voort
zetting van beroepswerkzaamheid-Recht
hanken - Feitelijke beoordeling. 

Bij de vaststelling van de belastingvrij
stelling die wordt verleend wegens de 
indienstneming van bijkomend personeel 
en die van toepassing is op de winsten en 
baten, bedoeld in art. 44 wet 27 december 
1984 houdende fiscale bepalingen, wordt 
er geen rekening gehouden met de perso
neelsleden die voorheen waren tewerkge
steld in ondernemingen waarmee de be-

lastingplichtige zich rechtstreeks of onrecht
streeks in enigerlei band van wederzijdse 
afhankelijkheid bevindt ofwaarvan hij de 
beroepswerkzaamheid geheel of gedeelte
lijk voortzet; de feitenrechter oordeelt in 
feite of de belastingplichtige zich recht
streeks of onrechtstreeks bevindt in een 
band van wederzijdse afhankelijkheid met 
de bovenbedoelde ondernemingen dan wel 
of hij de beroepswerkzaamheid van die 
ondernemingen geheel of gedeeltelijk voort
zet. (Art. 44 wet 27 dec. 1984.) 

11 mei 1998 523 

7. - Wegverkeersreglement van 01-12-
1975- Reglementsbepalingen- Artikel 
2 - Artikel 2.5- Pad - Begrip. 

De rechter oordeelt op onaantastbare 
wijze of de openbare weg, waaruit de 
beklaagde gereden kwam, een pad is. (Art. 
2.5 Wegverkeersreglement.) 

9juni1998 660 

8. - Straf - Vaststelling - Criteria. 
De rechter bepaalt op onaantastbare 

wij ze, binnen de door de wet vastgestelde 
per ken, de strafmaat die hij in verhouding 
acht tot de zwaarte van het bewezen ver
klaarde misdrijf. 

10juni 1998 661 

9. - Strafzaken- Bevoegdheid van de 
onderzoeksrechter - Grenzen - Beoorde
ling. 

Het staat aan de feitenrechter na te 
gaan of de onderzoeksrechter de grenzen 
van zijn bevoegdheid niet heeft overschre
den. 

17 juni 1998 715 

10. - Overheidsopdrachten- Aanne
mer - Herziening van de opdracht -
Belangrijk nadeel. 

Art. 16, § 2, M.B. 10 augustus 1977 
houdende vaststelling van de algemene 
betalingsvoorwaarden van de overheidsop
drachten van werken, leveringen en dien
sten dat de aannemer onder bepaalde 
voorwaarden de mogelijkheid biedt om de 
herziening van de opdracht te vragen indien 
hij een belangrijk nadeel heeft geleden, 
strekt ertoe de overeenkomst te herzien 
gelet op de weerslag van niet te voorziene 
omstandigheden op het verloop of de kost
prijs van de aanneming; de feitenrechter, 
die dat "belangrijk" karakter van het nadeel 
op onaantastbare wijze in feite beoordeelt, 
mag, om die weerslag te beoordelen, acht 
slaan op de persoonlijke toestand van de 
aannemer. (Art. 16, § 2, M.B. 10 aug. 
1977.) 

1 oktober 1998 927 
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ONDERWIJS 
1. - Vlaamse Gemeenschap - Bezol

digingsregels- Leerkracht-Schoolvakantie
periode - Uitgestelde bezoldiging- Werk
loosheid - Recht op uitkering - Werk
loosheidsbesluit - Loonbegrip - Gevolg. 

De uitgestelde bezoldiging die tijdens 
de schoolvakantieperiode betaalbaar is aan 
het onderwijzend tijdelijk personeel in toe
passing van het K.B. nr. 63 van 20 juli 
1982, is loon in de zin van art. 46, § 1, 4°, 
Werkloosheidsbesluit 1991 en sluit het 
genieten van werkloosheidsuitkeringen uit. 
(Artt. 44 en 46, § 1, 4°, Werkloosheids
besluit; art. 7, § 1, 3°, K.B. nr. 63 van 20 
juli 1982 houdende wijziging van de be
zoldigingsregels van toepassing op het onder
wijzend en daarmee gelijkgesteld perso
neel van het onderwijs met volledig leerplan 
en van het onderwijs voor sociale promo
tie of met beperkt leerplan.) 

2 maart 1998 257 

2. - Gesubsidieerd uri} onderwijs -
Voorrangsregelingdecreet- Decreet 27 maart 
1991- Ancienniteit. 

Uit het onderling verband tussen arti
kel 23, § 1, Decr.Vl.Gem. 27 maart 1991, 
dat een voorrangsregeling instelt gegrond 
op dienstancienniteit en§ 2 van dit decreet 
overeenkomstig welke de diensten waar
aan een einde is gesteld door een ontslag, 
niet in aanmerking komen voor de dienst
ancienniteit en de regeling bepaald in 
artikel21, § 1, f, van hetzelfde decreet die 
in tijdelijke aanstellingen van telkens een 
schooljaar voorziet, volgt dat de diensten 
bedoeld in artikel 23, § 2, waaraan een 
einde is gemaakt door ontslag, diensten 
zijn die gepresteerd werden tijdens het 
schooljaar waarvoor de aanstelling werd 
gedaan, en dat die diensten niet in aan
merking komen voor de berekening van 
de dienstancienniteit bepaald in artikel 
23, § 1; diensten die niet tijdens dat school
jaar werden gepresteerd vallen niet onder 
het bepaalde van art. 23, § 2, Dec.Vl.Gem. 
27 maart 1991. (Art. 21, § 1, f, 23, §§ 1 en 
2, en 76, § 3, Decreet van de Vlaamse 
Gemeenschap betre:ffende de rechtspositie 
van sommige personeelsleden van het gesub
sidieerd onderwijs en de gesubsidieerde 
psychisch-medisch sociale centra.) 

14 december 1998 1125 

ONDERZOEKINSTRAFZAKEN 
1. - Misdrijf door rechter gepleegd -

Voorrecht van rechtsmacht - Procedure 
- Daden van onderzoek - Daden van 
vervolging. 

Het voorschrift van art. 480 Sv. moet 
worden nageleefd vanaf het ogenblik dat 
het gerechtelijk onderzoek rechtstreeks 
tot voorwerp heeft een feit dat de ver
dachte zou hebben gepleegd in de periode 
waarin hij, we gens het vervullen van een 
ambt bedoeld in art. 479 Sv., "voorrecht 
van rechtsmacht" genoot; de tot dan ver
richte daden van vervolging of onderzoek 
zijn regelmatig en blijven geldig. (Artt. 
4 79 en 480 Sv.) 

6 januari 1998 10 

2. - Geen verhoor door de onderzoeks
rechter - Gevolg. 

Miskenning van het recht van verdedi
ging of schending van art. 6.1 E.V.R.M. 
valt niet uitsluitend af te leiden uit het 
feit dat de verdachte nooit door de onder
zoeksrechter is verhoord. 

14 januari 1998 67 

3. - Kamer van inbeschuldigingstelling 
- Terechtzitting- Conclusies en stavings
stukken van partijen. 

Het voorschrift van artikel 223 Sv. met 
betrekking tot het neerleggen van het 
dossier ter griffie tot beschikking van de 
verdachte, de burgerlijke partij en hun 
raadslieden en de hen geboden mogelijk
heid ervan afschrift te doen nemen, is niet 
toepasselijk op de conclusies en stavings
stukken die partijen als verweer ter terecht
zitting van het hofvan beroep, kamer van 
inbeschuldigingstelling, neerleggen. (Art. 
223 Sv.) 

3 februari 1998 149 

4. - Huiszoeking- Officier van gerech
telijke politie - In beslag genomen voor
werpen- Nader onderzoek buiten de plaats 
van aantreffen - Politieambtenaar geen 
officier van gerechtelijke politie - Aanwij
zingen van ander misdrijf - Proces
verbaal van inlichtingen - Geldigheid. 

De officier van gerechtelijke politie die 
bij gelegenheid van een huiszoeking met 
het oog op nader onderzoek op regelma
tige wijze bescheiden of voorwerpen in 
beslag neemt, mag bij het onderzoek ervan 
buiten de plaats waar ze zijn aangetro:ffen 
worden bijgestaan door andere politie
ambtenaren; wanneer een politie
ambtenaar aldus feitelijke gegevens vaststelt 
die kunnen wijzen op het bestaan van een 
ander misdrijf, moet hij die opnemen in 
een proces-verbaal ter inlichting van de 
bevoegde gerechtelijke overheden, zonder 
dat hiervoor vereist is dat hij de hoedanig
heid van officier van gerechtelijke politie 
heeft. (Art. 29 Sv.) 

10 maart 1998 294 
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5. - Burgerlijke partij die niet woont 
in het gerechtelijk arrondissement waar 
het onderzoek gevoerd wordt - Keuze van 
woonplaats. 

De burgerlijke partij die niet woont in 
het gerechtelijk arrondissement waar het 
onderzoek gedaan wordt, is gehouden aldaar 
woonplaats te kiezen bij een ter griffie van 
de rechtbank verleB.en akte. (Art. 68, eer
ste lid, Sv.) 

1 april 1998 395 

6. - Burgerlijke partij 1- Keuze van 
woonplaats - Besc'hikking tot onttrekking 
- Ander gerechtelijk arrondissement -
Gevolg. 

Keuze van woorwlaats als bepaald in 
art. 68, eerste lid, Sv. moet\ in de loop van 
de procedure opnieuw worden gedaan, tel
kens als het in een gerechtelijk arrondis
sement begonnen @nderzoJk, ten gevolge 
van een beschikking tot onttrekking van 
de zaak aan de rechter, w

1
ordt hervat in 

een ander gerechtelijk arronB.issement waar 
de burgerlijke partij haar -Joonplaats niet 
heeft. (Art. 68, eerste lid, Sv.) 

1 april 1998 ! [ 395 

7. - Burgerli}kf>: partij die niet woont 
in het gerechtelijk · arrondissement waar 
het onderzoek gevoe~rd wordt- Geen keuze 
van woonplaats -

1
Gevolgeln. 

Wanneer de burgerlijkel partij niet in 
het gerechtelijk arrondissement woont waar 
het onderzoek wotdt gedaan en aldaar 
geen woonplaats hJeft gekozen bij een ter 
griffie van de recl~tbank verleden akte, 
kan zij het verzuir,ll van b,etekening niet 
opwerpen tegen de :akten w~aarvoor de wet 
die vorm oplegt; daaruit volgt dat zij geen 
recht heeft op die! betekebing. (Art. 68, 
eerste e_n tweede lid·,· , Sv.) I 

1 apnl 1998 • 395 

8. - Handelingb van tie onderzoeks
rechter buiten het drrondis'sement - Zan
der ambtelijke op&acht _j\ Wettigheid -
Voorwaarden. ' 

De onderzoeksrechter die, zonder amb
telijke opdracht, Huiten zijn arrondisse
ment daden van o~sporinglof gerechtelijk 
onderzoek verrich~ of gela,st, hoeft geen 
melding te maken van de ernstige en 
dringende omstandigheden' die zulks ver-
eisen. (Art. 62bis 8~.) I 

22 april 1998 : 450 

9. - Technisch raadsman - Aanwij
zing door het openbaar mifisterie - Ver
slag - Aard - TaaL 

Het verslag van een technisch raadge
ver die door het O.M. is aangewezen, is 
noch een proces-verbaal betreffende de 

opsporing en de vaststelling van misda
den, wanbedrijven en overtredingen, noch 
een eigenlijk deskundigenverslag; aange
zien een dergelijk verslag aan geen enkele 
vormvereiste moet voldoen, moet het niet 
in de taal van de rechtspleging gesteld 
zijn. (Artt. 11 en 33 Taalwet Gerechts
zaken.) 

24juni 1998 752 

10. - Kamer van inbeschuldigingstelling 
-Arrest dat het verzet van de burgerlijke 
partij tegen een beschikking van buiten
vervolgingstelling afwijst- Verplichte ver
oordeling van de burgerlijke partij tot schade
vergoeding - Draagwijdte. 

Wanneer de burgerlijke partij bij haar 
verzet tegen een beschikking van buiten
vervolgingstelling in het ongelijk wordt 
gesteld, moet de kamer van inbeschuldi
gingstelling haar veroordelen tot schade
vergoeding; de omstandigheid dat de bur
gerlijke partij bij haar partijstelling geen 
verdachte heeft aangeduid en die ver
dachte slechts naderhand werd ge"identi
ficeerd, doet niets af aan die verplichting. 
(Art. 136 Sv.) 

24juni 1998 755 

11. - Regeling van de rechtspleging
Raadkamer- Beschikking betreffende een 
verdachte - Andere verdachte door de 
onderzoeksrechter in verdenking gesteld, 
tegen wie het openbaar ministerie niet 
gevorderd heeft - Geen beslissing ten aan
zien van de tweede verdachte - Rechts
macht van de onderzoeksrechter- Gevolg. 

Als de raadkamer, bij de regeling van de 
rechtspleging, overeenkomstig de vorde
ring van het openbaar ministerie aileen 
uitspraak doet ten aanzien van een bepaalde 
verdachte, maar niet ten aanzien van een 
andere verdachte tegen wie het openbaar 
ministerie niet gevorderd heeft, ofschoon 
hij door de onderzoeksrechter in verden
king gesteld was, heeft de beschikking 
van de raadkamer niet tot gevolg dat de 
zaak, wat de andere verdachte betreft, 
aan de onderzoeksrechter wordt onttrok
ken. (Artt. 61 en 127 Sv.) 

10 augustus 1998 803 

12. - Misdaad ten laste van een magis
traat van een hof van beroep - Misdaad 
gepleegd in de uitoefening van zijn ambt 
- Voor correctionalisering vatbare mis
daad - Verwijzing door het Hof van Cas
satie naar de eerste voorzitter van een hof 
van beroep-Aanwijzing van een onderzoeks
magistraat - Einde van het onderzoek -
Vaststellen van verzachtende omstandig
heden - Bevoegdheid van de hamer van 
inbesc huldigingste lling. 
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Wanneer het Hof van Cassatie heeft 
beslist dat in de zaak betreffende een voor 
correctionalisering vatbare misdaad die 
een magistraat van een hof van beroep 
zou hebben gepleegd in de uitoefening van 
zijn ambt, de rechtspleging van de artt. 
479 e.v. Sv. zou worden gevolgd in plaats 
van de procedure bepaald bij de artt. 485 
e.v. Sv., en de zaak naar de eerste voorzit
ter van een hof van beroep van een ander 
rechtsgebied dan dat waartoe de betrok
ken magistraat behoort heeft verwezen 
opdat hij een magistraat aanwijst die het 
ambt van onderzoeksrechter zal waarne
men, hoeft het hofvan beroep na het aldus 
ingestelde onderzoek de zaak niet te ver
wijzen naar het Hofvan Cassatie, maar is 
het bevoegd om, zonder vast te stellen dat 
er voldoende bezwaren bestaan, te zeggen 
voor recht dat er uit hoofde van de aange
houden feiten slechts gronden bestaan tot 
het uitspreken van correctionele straffen, 
en moet het na die beslissing de zaak 
terug verwijzen naar de procureur
generaal bij het hof van beroep opdat er 
zou gehandeld worden als naar recht. (Artt. 
479 e.v., 485 e.v. Sv.) 

24 augustus 1998 809 

13. - Voorlopige hechtenis Onder-
zoeksrechter - Vordering tot wraking -
Mededeling van de akte van wraking aan 
de rechter- Schorsing van alle vonnissen 
en verrichtingen - Vervanging- Toepas
selijkheid van artikel 837 Ger. W. 

De eigenschappen en de doelstellingen 
van de procedure inzake voorlopige hech
tenis, met name de zeer korte en dwin
gende termijnen van de Wet Voorlopige 
Hechtenis, staan, overeenkomstig artikel 
2 Ger.W., in de weg aan de toepassing van 
artikel 837 van voornoemd wetboek, wan
neer een wrakingsprocedure wordt inge
steld tegen een onderzoeksrechter. (Art. 
837 Ger.W.) 

17 november 1998 1058 

14. - Onderzoeksrechter - Verhinde
ring- Vervanging- Voorwaarde. 

De regel van art. 322, eerste lid, Ger.W., 
luidens welke de rechters van de recht
banken van eerste aanleg elkaar vervan
gen in geval van verhindering, is tevens 
van toepassing op de onderzoeksrechters 
onder elkaar in de rechtbanken waar er 
twee of meer zijn. (Art. 332, eerste lid, 
Ger.W.) 

17 november 1998 1058 

15. - Onderzoeksgerecht Raadka-
mer - Verwijzing naar de correctionele 

rechtbank - Hoger· beroep van de ver
dachte - Onderzoeksmaatregel - Onre
gelmatigheid- Ontvankelijkheid- Voor
waarde. 

Ontvankelijk is het hager beroep van de 
verdachte tegen de beschikking van de 
raadkamer waarbij hij naar de correctio
nele rechtbank wordt verwezen, nu de 
appelrechters, op grand van de overwe
ging dat uit de aangevoerde middelen 
geen onregelmatigheid, verzuim of grand 
tot nietigheid in een daad van onderzoek 
of bij het verkrijgen van het bewijs kan 
worden afgeleid, aldus uitspraak doen over 
een geschil betreffende een onregelmatig
heid van een onderzoeksmaatregel. (Art. 
135, § 2, Sv.) 

22 december 1998 1163 

16. - Onderzoeksrechter-Adiering
Ontdekking van aanwijzingen van andere 
strafbare feiten - Gevolg. 

De omstandigheid dat de regelmatig 
geadieerde onderzoeksrechter, tijdens zijn 
onderzoek, aanwijzingen van strafbare fei
ten ontdekt die buiten zijn bevoegdheid 
vallen, heeft niet de nietigheid tot gevolg 
van de daden van gerechtelijke politie 
waardoor hij alle nuttige elementen inza
melt i.v.m. die feiten, voor zover hij geen 
daden verricht die tot de eigen bevoegd
heid van de onderzoeksrechter behoren. 
(Art. 9, achtste lid, opgeheven bij de wet 
van 12 maart 1998, thans art. 56, § 1, Sv.) 

23 december 1998 1166 

17. - Onderzoeksrechter- Nieuwe fei
ten - Kennisgeving aan de procureur des 
Konings - Gevolg. 

Wanneer de onderzoeksrechter nieuwe 
feiten onderzoekt, mengt hij zich niet in 
het vervolgingsbeleid van het openbaar 
ministerie, aangezien laatstgenoemde steeds 
vrij oordeelt over het gevolg dat moet 
worden gegeven aan de feiten waarvan 
het kennisneemt. 

23 december 1998 1166 

18. - Onderzoeksrechter- Nieuwe fei
ten - Kennisgeving aan de procureur des 
Konings - Termijn. 

Art. 29 Sv. legt geen bindende termijn 
op waarbinnen de onderzoeksrechter aan 
de procureur des Konings kennis moet 
geven van de aanwijzingen betreffende 
andere misdrijven die zijn onderzoek aan 
het licht brengt. (Artt. 29, 9, achtste lid, 
opgeheven bij de wet van 12 maart 1998, 
thans art. 56, § 1, Sv.) 

23 december 1998 1166 

19. - Internationale ambtelijke opdracht 
- Toepasselijke procedure. 
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De aangezochte staat voert de aan hem 
gerichte internationale ambtelijke opdrach
ten uit volgens zijn eigen wettelijke pro
cedure. 

23 december 1998 1166 

20. - Internationale ambtelijke opdracht 
- In het buitenland verkregen bewijs -
Regelmatigheid - Beoordeling door de 
Belgische rechter - Voorwaarden. 

De Belgische strafrechter moet de regel
matigheid van het in het buitenland ver
kregen bewijs beoordelen door na te gaan, 
enerzijds, of de vreemde wet het gebruikte 
bewijsmiddel toestaat en, bovendien, of 
dat bewijsmiddel niet strijdig is met de 
Belgische openbare orde, die ook wordt 
bepaald door internationale en suprana
tionale rechtsnormen, anderzijds, of het 
in het buitenland verkregen bewijs werd 
bekomen conform het vreemd recht. (Artt. 
154, 155, 156 en 189 Sv.) 

23 december 1998 1166 

ONDERZOEKSGERECHTEN 
1. - Raadkamer- Samenstelling van 

het rechtscollege - Voorlopige hechtenis 
- Handhaving - Verslag van de onder
zoeksrechter- Vervanging van de geadieerde 
rechter - Onregelmatigheid van de ver
vanging - Gevolg. 

Hoewel de raadkamer, die een onder
zoeksrechter, aangewezen ter vervanging 
van de geadieerde onderzoeksrechter in 
zijn mondeling verslag heeft gehoord, zon
der te hebben vastgesteld of te hebben 
kunnen vaststellen dat de geadieerde en 
vervangen onderzoeksrechter wettig ver
hinderd was, niet regelmatig uitspraak 
doet over de handhaving van de voorlo
pige hechtenis, heeft die onregelmatig
heid geen weerslag op de samenstelling 
van de raadkamer, daar de onderzoeks
rechter daarvan geen deel uitmaakt; de 
onregelmatigheid heeft alleen betrekking 
op de voorwaarden waaronder de vervan
ging is geschied en niet op de hoedanig
heid van onderzoeksrechter van de magistraat 
die verslag heeft gedaan. (Art. 322 Ger.W.; 
art. 21, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

21 januari 1998 101 

2. - Kamer van inbeschuldigingstelling 
- Terechtzitting- Conclusies en stavings
stukken van partijen - Artikel 223 Sv. -
Toepasselijkheid. 

Ret voorschrift van artikel 223 Sv. met 
betrekking tot het neerleggen van het 
dossier ter griffie tot beschikking van de 
verdachte, de burgerlijke partij en hun 
raadslieden en de hen geboden mogelijk-

heid ervan afschrift te doen nemen, is niet 
toepasselijk op de conclusies en stavings
stukken die partijen als verweer ter terecht
zitting van het hof van beroep, kamer van 
inbeschuldigingstelling, neerleggen. (Art. 
223 Sv.) 

3 februari 1998 149 

3. - Bevoegdheid- Geschil- Begrip. 
Geen geschil inzake bevoegdheid in de 

zin van art. 416, tweede lid, Sv., is het 
middel waarbij, voor de onderzoeks
gerechten, wordt aangevoerd dat de ver
volgingen niet ontvankelijk zijn, de procedure 
nietig is en er geen telastleggingen zijn. 

4 februari 1998 156 

4. - Vreemdelingen - Maatregel van 
vrijheidsberoving - Middel afgeleid uit 
de schending van artikel 149 Gw. 

Art. 149 Gw. is niet toepasselijk op de 
onderzoeksgerechten die uitspraak doen 
over de handhaving van een ten aanzien 
van de vreemdeling genomen bestuurlijke 
maatregel van vrijheidsberoving. (Art. 149 
Gw. [1994]; art. 72, vierde lid, Vreemde
lingenwet.) 

4 februari 1998 158 

5. - Hof van Cassatie - Bevoegdheid 
- Vervolgingen ten laste van een minister 
- Mededaders van de minister - Mede-
plichtigen van de minister- Regeling van 
de rechtspleging. · 

Geen enkele wetsbepaling schrijft voor 
dat een kamer van het Hof van Cassatie 
moet beslissen over de regeling van de 
rechtspleging terzake van personen die 
worden vervolgd als mededaders of mede
plichtigen van een minister die voor dat 
Hofin beschuldiging is gesteld; het Hofis 
niet bevoegd om de rechterlijke organisa
tie te wijzigen, en bijgevolg ook niet om 
een onderzoeksgerecht in te stellen dat 
zou werken met de bevoegdheden en val
gens de regels van een kamer van 
inbeschuldigingstelling. (Artt. 103 en 146 
Gw.; wet 17 dec. 1996 en wet 19 dec. 
1997.) 

4 februari 1998 160 

6. - Voorlopige hechtenis - Handha
ving- Motivering. 

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op 
de beslissingen van de onderzoeks
gerechten inzake voorlopige hechtenis. (Art. 
149 Gw.) 

18 februari 1998 231 

7. - Burgerlijke partij die niet woont 
in het gerechtelijk arrondissement waar 
het onderzoek gevoerd wordt- Geen keuze 
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van woonplaats- Beschikking van buiten
vervolgingstelling - Hoger beroep van de 
burgerlijke partij - Termijn. 

Wanneer de burgerlijke partij niet in 
het gerechtelijk arrondissement woont waar 
het onderzoek wordt gedaan en aldaar 
geen woonplaats heeft gekozen bij een ter 
gri:ffie van de rechtbank verleden akte, 
moet zij, indien zij hoger beroep wil instel
len tegen de beschikking van buiten
vervolgingstelling van de raadkamer, dat 
beroep instellen binnen de vierentwintig 
uren te rekenen van de dag waarop die 
beschikking is gegeven. (Art. 68 en 135 
Sv.) 

1 april 1998 395 

8. - Voorlopige hechtenis - Handha
ving- Kamer van inbeschuldigingstelling 
- Andere omschrijving van de in het 
aanhoudingsbevel bedoelde feiten- Draag
wijdte. 

De wijziging door de kamer van 
inbeschuldigingstelling, die uitspraak moet 
doen inzake · handhaving van de voorlo
pige hechtenis, van de wettelijke omschrij
ving van de in het aanhoudingsbevel bedoelde 
feiten, is niet bindend voor het onderzoeks
gerecht, noch voor het gerecht waarnaar 
de zaak is verwezen. (Art. 23, 3°, Wet 
Voorlopige Hechtenis.) 

22 april 1998 454 

9. - Voorlopige hechtenis - Handha
ving - Bevestiging - Kamer van 
inbeschuldigingstelling -Andere omschrij
ving van de in het aanhoudingsbevel be
doelde feiten - Eenparigheid van stem
men. 

De kamer van inbeschuldigingstelling 
die, na de wettelijke omschrijving van de 
in het aanhoudingsbevel bedoelde feiten 
te hebben gewijzigd, de beslissing van de 
raadkamer bevestigt om de voorlopige hech
tenis van de verdachte te handhaven, hoeft 
dit niet met eenparigheid van stemmen te 
doen. (Art. 23, 3°, Wet Voorlopige Hechte
nis.) 

22 april 1998 454 

10. - Regeling van de rechtspleging
Raadkamer - Omschrijving. 

Bij de regeling van de rechtspleging is 
het onderzoeksgerecht niet gebonden door 
de omschrijving die het openbaar ministe
rie aan de feiten gegeven heeft; het onder
zoek naar de mate waarin de zaak bij het 
gerecht aanhangig is, is een beoordeling 
in feite. (Art. 128 Sv.) 

29 april 1998 480 

11. - Correctionalisering Verzach-
tende omstandigheden- Vonnisgerecht-

Niet bestaan van de verzachtende omstan
digheden - Gevolg. 

Nietig is de veroordeling door de correc
tionele rechtbank of het hof van beroep, 
correctionele kamer, wegens een misdrijf 
dat volgens de wet een misdaad uitmaakt, 
wanneer de verwijzing naar de correctio
nele rechtbank geschiedde onder aanne
ming van verzachtende omstandigheden 
die feitelijk onjuist zijn. (Art. 179 Sv.; art. 
3 wet 4 okt. 1867.) 

26 mei 1998 604 

12. - Kamer van inbeschuldigingstelling 
-Arrest dat het verzet van de burgerlijke 
partij tegen een beschikking van buiten
vervolgingstelling afwijst- Verplichte ver
oordeling van de burgerlijke partij tot scha
devergoeding - Draagwijdte. 

Wanneer de burgerlijke partij bij haar 
verzet tegen een beschikking van buiten
vervolgingstelling in het ongelijk wordt 
gesteld, moet de kamer van inbeschuldi
gingstelling haar veroordelen tot schade
vergoeding; de omstandigheid dat de bur
gerlijke partij bij haar partijstelling geen 
verdachte heeft aangeduid en die ver
dachte slechts naderhand werd gei:denti
ficeerd, doet niets af aan die verplichting. 
(Art. 136 Sv.) 

24juni1998 755 

13. - Kamer van inbeschuldigingstelling 
- Aanvullend onderzoek - Modaliteiten. 

De regel volgens welke een van de leden 
van de kamer van inbeschuldigingstelling 
het ambt van onderzoeksrechter uitoe
fent, wanneer die kamer beslist om de 
zaak te onderzoeken of te doen onderzoe
ken, is niet voorgeschreven op straffe van 
nietigheid. (Art. 236 Sv.) 

24 juni 1998 755 

14. - Kamer van inbeschuldigingstelling 
- Vervolging wegens een misdaad- Rech
ter - Correctionalisering - Beslissing 
over het bestaan van bezwaren. 

Wanneer de procureur-generaal bij het 
hofvan beroep de kamer van inbeschuldi
gingstelling vordert een aan een rechter 
ten laste gelegde misdaad te correctiona
liseren, kan die kamer geen uitspraak 
doen over het bestaan van bezwaren. (Art. 
479 Sv.) 

24juni 1998 757 

15. - Oproeping - Vervroegde beslis
sing tot verwijzing - Geldigheid. 

Niet naar recht verantwoord is de beschik
king van de raadkamer die, nu de ver
dachte opgeroepen werd voor een welbepaalde 
zitting, bedoelde verdachte op een eraan 
voorafgaande zitting naar de correctionele 
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rechtbank verwijst. (Enig art., paragraaf 
XV, eerste lid, wet 25 okt. 1919.) 

30juni 1998 789 

16. - Procedurefouten - Vonnis
gerecht - Rechtsmacht. 

Het vonnis, waarbij de correctionele recht
bank de strafvordering onontvankelijk ver
klaart wegens onregelmatige verwijzing 
door de raadkamer, is aangetast door machts
overschrijding, nu een vonnisgerecht, onder 
voorbehoud van eventuele onwettigheden 
aangaande de bevoegdheid, niet te oorde
len heeft over de onregelmatigheden die 
aan de beschikking van verwijzing zouden 
kleven; zolang bedoelde beschikking niet 
door het Hof van Cassatie vernietigd wordt, 
behoudt ze haar kracht zodat de correctio
nele rechtbank geadieerd is en zich over 
de zaak mciet uitspreken. 

30juni1998 789 

17. - Regeling van de rechtspleging -
Beschikking betreffende een verdachte -
Andere verdachte door de onderzoeksrech
ter in verdenking gesteld, tegen wie het 
openbaar ministerie niet gevorderd heeft 

Geen beslissing ten aanzien van de 
tweede verdachte - Rechtsmacht van de 
onderzoeksrechter - Gevolg. 

Als de raadkamer, bij de regeling van de 
rechtspleging, overeenkomstig de vorde
ring van het openbaar ministerie alleen 
uitspraak doet ten aanzien van een bepaalde 
verdachte, maar niet ten aanzien van een 
andere verdachte tegen wie het openbaar 
ministerie niet gevorderd heeft, ofschoon 
hij door de onderzoeksrechter in verden
king gesteld was, heeft de beschikking 
van de raadkamer niet tot gevolg dat de 
zaak, wat de andere verdachte betreft, 
aan de onderzoeksrechter wordt onttrok
ken. (Artt. 61 en 127 Sv.) 

10 augustus 1998 803 

18. - Raadkamer - Beneluxverdrag 
aangaande uitlevering en rechtshulp in 
strafzaken - Rogatoire commissie - Uit
voering in Belgie - Inbeslagneming -
Overdracht van in beslag genomen voor
werpen - Goedkeuring - Draagwijdte. 

Wanneer, ingevolge een rogatoire com
missie uitgaande van een Nederlandse 
rechterlijke autoriteit in Belgie een voor
werp is in beslag genomen, is de over
dracht ervan onderworpen aan de goed
keuring van de raadkamer van de plaats 
waar de huiszoeking en de inbeslagne
ming hebben plaatsgevonden; de raadka
mer die onder meer moet oordelen over 
bezwaren van derden die houder waren 
van het voorwerp of van andere rechtheb
benden, is niet verplicht ten gronde en 

definitief uitspraak te doen over de vraag 
of de derde al dan niet te goeder trouw is. 
(Artt. 24.2 en 20.2 Beneluxverdrag aan
gaande de uitlevering en de rechtshulp in 
strafzaken.) 

17 augustus 1998 804 

19. - Kamer van inbeschuldigingstelling 
- Misdaad ten laste van een magistraat 
van een hof van beroep- Misdaad gepleegd 
in de uitoefening van zijn ambt - Voor 
correctionalisering vatbare misdaad- ~r
wijzing door het Hofvan Cassatie naar de 
eerste voorzitter van een hof van beroep -
Aanwijzing van een onderzoeksmagistraat 
- Einde van het onderzoek - Vaststellen 
van verzachtende omstandigheden - Be
voegdheid. 

Wanneer het Hof van Cassatie heeft 
beslist dat in de zaak betreffende een voor 
correctionalisering vatbare misdaad die 
een magistraat van een hof van beroep 
zou hebben gepleegd in de uitoefening van 
zijn ambt, de rechtspleging van de artt. 
4 79 e.v. Sv. zou worden gevolgd in plaats 
van de procedure bepaald bij de artt. 485 
e.v. Sv., en de zaak naar de eerste voorzit
ter van een hof van beroep van een ander 
rechtsgebied dan dat waartoe de betrok
ken magistraat behoort heeft verwezen 
opdat hij een magistraat aanwijst die het 
ambt van onderzoeksrechter zal waarne
men, hoeft het hofvan beroep na het aldus 
ingestelde onderzoek de zaak niet te ver
wijzen naar het Hofvan Cassatie, maar is 
het bevoegd om, zonder vast te stellen dat 
er voldoende bezwaren bestaan, te zeggen 
voor recht dater uit hoofde van de aange
houden feiten slechts gronden bestaan tot 
het uitspreken van correctionele straffen, 
en moet het na die beslissing de zaak 
terug verwijzen naar de procureur
generaal bij het hof van beroep opdat er 
zou gehandeld worden als naar recht. (Artt. 
479 e.v., 485 e.v. Sv.) 

24 augustus 1998 809 

20. - Raadkamer- Samenstelling -
Alleensprekend rechter- Misdrijven tegen 
de orde der familie en tegen de openbare 
zedelijkheid - Beslissing tot internering. 

Het Ger.W. heeft de wettelijke bepaling 
niet opgeheven, volgens welke de raadka
mer samengesteld is uit een rechter die 
uitspraak doet over het verslag van de 
onderzoeksrechter, zelfs wanneer die raad
kamer uitspraak doet over de internering 
van een persoon die vervolgd wordt we gens 
een misdrijf tegen de orde der familie en 
tegen de openbare zedelijkheid. (Artt. 92, 
§ 1, 4°, en 94 Ger.W.; enig artikel, §XV, 
wet 25 okt. 1919 tot tijdelijke wijziging 
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van de rechterlijke inrichting en van de 
rechtspleging voor de hoven en de recht
banken.) 

29 september 1998 922 

21. - Kamer van inbeschuldiging
stelling - Onderzoeksrechter - Recon
structie - M odaliteit- Verzoek - Beschik
king - Verwerping - Hoger beroep -
Arrest - Verwerping - Cassatieberoep -
Ontvankelijkheid. 

Bet cassatieberoep dat de verdachte 
instelt tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, waarbij zijn ver
zoek aan de onderzoeksrechter om zijn 
raadsman bij de reconstructie toe te laten 
niet ontvankelijk is verklaard, is niet ont
vankelijk, aangezien die beslissing geen 
einqbeslissing is. (Art. 416 Sv.) 

1 december 1998 1089 

22. - Kamer van inbeschuldiging
stelling- Onderzoeksrechter- Beslag
Beschikking- Verwerping- Hoger beroep 
-Arrest - Verwerping- Cassatieberoep 
- Ontvankelijkheid. 

Bet cassatieberoep dat een verdachte 
instelt tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, waarbij zijn ver
zoek aan de onderzoeksrechter tot ophef
fing van het beslag op zijn goederen en tot 
teruggave van de in beslag genomen voor
werpen is verworpen, en waarin niet wordt 
aangevoerd dat er bij dat beslag enige 
onregelmatigheid is begaan, is niet ont
vankelijk, nu die beslissing geen eindbe
slissing is. (Artt. 61quater en 416 Sv.) 

1 december 1998 1090 

23. - Kamer van inbeschuldiging
stelling - Onderzoeksrechter - Verzoek 
om aanvullend onderzoek - Beschikking 
- Verwerping - Hoger beroep - Verwer
ping - Cassatieberoep - Ontvankelijk
heid. 

Bet cassatieberoep dat de verdachte 
instelt tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, dat zijn verzoek 
aan de onderzoeksrechter om een aanvul
lende daad van onderzoek te doen verrich
ten verwerpt, is niet ontvankelijk, aangezien 
die beslissing geen eindbeslissing is. (Art. 
61quinquies en 416 Sv.) 

1 december 1998 1090 

24. - Raadkamer - Verwijzing naar 
de correctionele rechtbank -Hoger beroep 
van de verdachte - Onderzoeksmaatregel 
- Onregelmatigheid - Ontvankelijkheid 
- Voorwaarde. 

Ontvankelijk is het hoger beroep van de 
verdachte tegen de beschikking van de 
raadkamer waarbij hij naar de correctio-

nele rechtbank wordt verwezen, nu de 
appelrechters, op grond van de overwe
ging dat uit de aangevoerde middelen 
geen onregelmatigheid, verzuim of grond 
tot nietigheid in een daad van onderzoek 
of bij het verkrijgen van het bewijs kan 
worden afgeleid, aldus uitspraak doen over 
een geschil betreffende een onregelmatig
heid van een onderzoeksmaatregel. (Art. 
135, § 2, Sv.) 

22 december 1998 1163 

ONDERZOEKSRECHTER 
1. - Optreden - Tijd - Omvang -

Onttrekking van de zaak- Verzoek van de 
verdachte - Gewettigde verdenking -
Beoordeling door het Hof 

De gepastheid van het optreden, naar 
tijd en omvang, van de onderzoeksrechter, 
die in het licht van de noodzaken voor zijn 
onderzoek onafhankelijk oordeelt aan wie 
hij opdrachten toevertrouwt, staat niet ter 
beoordeling van het Bof, waaraan een 
verzoek om hem de zaak te onttrekken 
wegens gewettigde verdenking is gericht. 
(Art. 542 Sv.) 

6 januari 1998 29 

2. - Voorlopige hechtenis - Handha
ving - Raadkamer - Verslag van de 
onderzoeksrechter - Vervanging van een 
onderzoeksrechter door een andere - Wet
tigheid - Voorwaarde. 

Een onderzoeksrechter mag met het oog 
op het mondelinge verslag voor de raad
kamer, die uitspraak moet doen over de 
handhaving van de voorlopige hechtenis, 
door een andere onderzoeksrechter wor
den vervangen, zonder dat daartoe een 
bijzondere beschikking van de voorzitter 
van de rechtbank vereist is; die vervan
ging is evenwel alleen verantwoord als de 
vervangen rechter wettig verhinderd is. 
(Art. 322 Ger.W.; art. 21, § 1, Wet Voorlo
pige Bechtenis.) 

21 januari 1998 101 

3. - Voorlopige hechtenis - Handha
ving - Verslag van de raadkamer - Ver
vanging van de geadieerde rechter - On
regelmatigheid van de vervanging- Gevolg. 

Boewel de raadkamer, die een onder
zoeksrechter, aangewezen ter vervanging 
van de geadieerde onderzoeksrechter in 
zijn mondeling verslag heeft gehoord, zon
der te hebben vastgesteld of te hebben 
kunnen vaststellen dat de geadieerde en 
vervangen onderzoeksrechter wettig ver
hinderd was, niet regelmatig uitspraak 
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doet over de handhaving van de voorlo
pige hechtenis, heeft die onregelmatig
heid geen weerslag op de samensteiling 
van de raadkamer, daar de onderzoeks
rechter daarvan geen deel uitmaakt; de 
onregelmatigheid heeft aileen betrekking 
op de voorwaarden waaronder de vervan
ging is geschied en niet op de hoedanig
heid van onderzoeksrechtervan de magistraat 
die verslag heeft gedaan. (Art. 322 Ger.W.; 
art. 21, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

21 januari 1998 101 

4. - Voorlopige hechtenis - Handha
ving - Ondervraging voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling - Wettigheid. 

De ondervragingvan de onderzoeksrech
ter door de kamer van inbeschuldiging
stelling die uitspraak moet doen inzake 
voorlopige hechtenis, wordt door geen enkele 
wettelijke bepaling opgelegd noch verba
den. (Art. 30 Wet Voorlopige Hechtenis.) 

18 februari 1998 231 

5. - Vervanging - Voorwaarden. 
De voorwaarde van ancienniteit, waar

aan een rechter, die als enige rechter 
zitting houdt, moet voldoen, is niet van 
toepassing op de vervanging van een onder
zoeksrechter. (Artt. 80, 195, eerste lid, 
Ger.W.) 

22 april 1998 450 

6. - Handelingen buiten het arrondis
sement - Zander ambtelijke opdracht -
Wettigheid - Voorwaarden. 

De onderzoeksrechter die, zonder amb
telijke opdracht, buiten zijn arrondisse
ment daden van opsporing of gerechtelijk 
onderzoek verricht of gelast, hoeft geen 
melding te maken van de ernstige en 
dringende omstandigheden die zulks ver
eisen. (Art. 62bis Sv.) 

22 april 1998 450 

7. - Aanhangigmaking- Omvang
Vordering van de procureur des Konings 
- Gehechte stukken - Weerslag. 

De bevoegdheid van de onderzoeksrech
ter om te onderzoeken, heeft betrekking 
op de feiten uit de vordering van de pro
cureur des Konings en op de feiten die 
begrepen kunnen zijn in die vordering en 
in de daaraan gehechte stukken; nu de 
onderzoeksrechter kennisgenomen heeft 
van die feiten en niet van de wettelijke 
omschrijving die het openbaar ministerie 
era an gegeven heeft, kan en moet de onder
zoeksrechter die feiten onderzoeken, onge
acht de omschrijving ervan. (Art. 61, eerste 
lid, Sv.) 

17 juni 1998 715 

8. - Aanhangigmaking- Omvang
Vordering van de procureur des Konings 
- Wettelijke omschrijving van de feiten -
Draagwijdte. 

De bevoegdheid van de onderzoeksrech
ter om te onderzoeken, heeft betrekking 
op de feiten uit de vordering van de pro
cureur des Konings en op de feiten die 
begrepen kunnen zijn in die vordering en 
in de daaraan gehechte stukken; nu de 
onderzoeksrechter kennisgenomen heeft 
van die feiten en niet van de wettelijke 
omschrijving die het openbaar ministerie 
eraan gegeven heeft, kan en moet de onder
zoeksrechter die feiten onderzoeken, onge
acht de omschrijving ervan. (Art. 61, eerste 
lid, Sv.) 

17 juni 1998 715 

9. - Rechtsmacht - Regeling van de 
rechtspleging - Raadkamer - Beschik
king betreffende een verdachte - Andere 
verdachte door de onderzoeksrechter in 
verdenking gesteld, tegen wie het openbaar 
ministerie niet gevorderd heeft - Geen 
beslissing ten aanzien van de tweede ver
dachte - Gevolg. 

Als de raadkamer, bij de regeling van de 
rechtspleging, overeenkomstig de vorde
ring van het openbaar ministerie aileen 
uitspraak doet ten aanzien van een bepaalde 
verdachte, maar niet ten aanzien van een 
andere verdachte tegen wie het openbaar 
ministerie niet gevorderd heeft, ofschoon 
hij door de onderzoeksrechter in verden
king gesteld was, heeft de beschikking 
van de raadkamer niet tot gevolg dat de 
zaak, wat de andere verdachte betreft, 
aan de onderzoeksrechter wordt onttrok
ken. (Artt. 61 en 127 Sv.) 

10 augustus 1998 803 

10. - Reconstructie - Modaliteit -
Verzoek - Beschikking - Verwerping -
Hoger beroep - Verwerping - Cassatie
beroep- Ontvankelijkheid. 

Het cassatieberoep dat de verdachte 
instelt tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, waarbij zijn ver
zoek aan de onderzoeksrechter om zijn 
raadsman bij de reconstructie toe te laten 
niet ontvankelijk is verklaard, is niet ont
vankelijk, aangezien die beslissing geen 
eindbeslissing is. (Art. 416 Sv.) 

1 december 1998 1089 

11. - Beslag - Verzoek tot opheffing 
- Beschikking - Verwerping - Hoger 
beroep - Verwerping- Cassatieberoep -
Ontvankelijkheid. 

Het cassatieberoep dat een verdachte 
instelt tegen een arrest van de kamer van 
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inbeschuldigingstelling, waarbij zijn ver
zoek aan de onderzoeksrechter tot ophef
fing van het beslag op zijn goederen en tot 
teruggave van de in beslag genomen voor
werpen is verworpen, en waarin niet wordt 
aangevoerd dat er bij dat beslag enige 
onregelmatigheid is begaan, is niet ont
vankelijk, nu die beslissing geen eindbe
slissing is. (Artt. 61quater en 416 Sv.) 

1 december 1998 1090 

12. - Verzoek om aanvullend onder
zoek- Beschikking- Verwerping- Hoger 
beroep - Verwerping- Cassatieberoep -
Ontvankelijkheid. 

Ret cassatieberoep dat de verdachte 
instelt tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, dat zijn verzoek 
aan de onderzoeksrechter om een aanvul
lende daad van onderzoek te doen verrich
ten verwerpt, is niet ontvankelijk, aangezien 
die beslissing geen eindbeslissing is. (Art. 
61quinquies en 416 Sv.) 

1 december 1998 1090 

13. - Wraking - Arrest van het hof 
van beroep - Cassatieberoep - Ontvan
kelijkheid. 

Ret cassatieberoep van de verdachte 
tegen een arrest van het hof van beroep, 
waarbij zijn verzoek tot wraking van een 
onderzoeksrechter verworpen wordt, is niet 
ontvankelijk, aangezien die beslissing geen 
eindbeslissing is. (Art. 416 Sv.; art. 838 
Ger.W.) 

8 december 1998 1112 

14. - Voorlopige hechtenis- Aanhou
dingsbevel - Verdachte - Ondervraging 
door de onderzoeksrechter - Kennisge
ving van de mogelijkheid om een aanhou
dingsbevel uit te vaardigen - Gevolg. 

De omstandigheid dat de onderzoeks
rechter de verdachte verwittigt dat tegen 
hem een aanhoudingsbevel kan worden 
uitgevaardigd, maakt geen drukkingsmid
del uit. (Art. 16, § 2, tweede lid, Wet 
Voorlopige Rechtenis.) 

23 december 1998 1166 

15. - Adiering- Ontdekking van aan
wijzingen van andere strafbare feiten -
Gevolg. 

De omstandigheid dat de regelmatig 
geadieerde onderzoeksrechter, tijdens zijn 
onderzoek, aanwijzingen van strafbare fei
ten ontdekt die buiten zijn bevoegdheid 
vallen, heeft niet de nietigheid tot gevolg 
van de daden van gerechtelijke politie 
waardoor hij alle nuttige elementen inza
melt i.v.m. die feiten, voor zover hij geen 
daden verricht die tot de eigen bevoegd
heid van de onderzoeksrechter behoren. 

(Art. 9, achtste lid, opgeheven bij de wet 
van 12 maart 1998, thans art. 56, § 1, Sv.) 

23 december 1998 1166 

16. - Nieuwe feiten - Kennisgeving 
aan de procureur des Konings - Gevolg. 

Wanneer de onderzoeksrechter nieuwe 
feiten onderzoekt, mengt hij zich niet in 
het vervolgingsbeleid van het openbaar 
ministerie, aangezien laatstgenoemde steeds 
vrij oordeelt over het gevolg dat moet 
worden gegeven aan de feiten waarvan 
het kennisneemt. 

23 december 1998 1166 

17. - Nieuwe feiten Kennisgeving 
aan de procureur des Konings - Termijn. 

Art. 29 Sv. legt geen bindende termijn 
op waarbinnen de onderzoeksrechter aan 
de procureur des Konings kennis moet 
geven van de aanwijzingen betreffende 
andere misdrijven die zijn onderzoek aan 
het licht brengt. (Artt. 29, 9, achtste lid, 
opgeheven bij de wet van 12 maart 1998, 
thans art. 56, § 1, Sv.) 

23 december 1998 1166 

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE 

1. - Spoedprocedure - Dagvaarding 
- Termijn - Miskenning - Sanctie. 

Niettegenstaande de onteigeningswet zelf 
niet in een nietigheid voorziet als de erin 
bepaalde dagvaardingstermijn van ten min
ste acht dagen voor de verschijning van de 
eigenaars en de vruchtgebruikers, om ter 
plaatse aanwezig te zijn op dag en uur 
door de rechter bepaald, niet in acht werd 
genomen, is de toepassing van die wet 
nochtans verenigbaar met de toepassing 
van de algemene nietigheidssanctie van 
gemeenrecht bij zodanige miskenning. (Artt. 
5, eerste lid, Onteigeningswet, en 710, 
eerste lid, Ger.W.) 

15 januari 1998 72 

2. - Spoedprocedure Vordering -
Regelmatigheid - Beoordeling - Taak 
van de vrederechter. 

De beoordeling door de vrederechter of 
de vordering van de onteigenaar regelma
tig is ingesteld, houdt ook de verplichting 
in te onderzoeken of de onteigenaar geen 
machtsafwending heeft begaan door het 
juridisch begrip hoogdringendheid te mis
kennen. (Art. 7, tweede lid, Onteigenings
wet.) 

22 januari 1998 111 

3. - Spoedprocedure - Hoger beroep 
- Onteigende - Beperking - Rechten 
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van de Mens - Verdrag Rechten van de 
Mens - Artikel 6 - Verenigbaarheid. 

Artikel 6 E.V:R.M. wordt niet geschon
den doordat de rechtsmiddelen van de 
onteigende wiens goed volgens de over
heid dringend moet onteigend worden, in 
de eerste fase van de procedure meer 
beperkt zijn dan die van de onteigenaar, 
ongeacht of de beoordeling van de hoog
dringendheid door de onteigenaar al dan 
niet als juist wordt bevonden. (Artt. 7 en 8 
Onteigeningswet.) 

22 januari 1998 111 

4. - Spoedprocedure - Hoger beroep 
- Onteigende - Toelaatbaarheid. 

De rechtbank van eerste aanleg kan 
niet wettig beslissen dat het vonnis van de 
vrederechter dat het verzoek van de onteige
naar inwilligt slechts in zoverre de onteige
naar terecht de spoedprocedure aanwendt, 
niet voor hager beroep van de onteigende 
vatbaar is. (Art. 7, derde lid, Onteigenings
wet.) 

22 januari 1998 111 

5. - Schadeloosstelling Begrip -
Omvang - Onwettig voordeel - Werken 
uitgevoerd zonder vergunning. 

De schadeloosstelling die toekomt aan 
iemand die ten algemenen nutte uit zijn 
eigendom wordt ontzet moet de volledige 
schade vergoeden; het verlies van een 
onwettigvoordeel is geen vergoedbare schade; 
daaruit volgt dat geen onteigenings
vergoeding kan worden toegestaan voor 
een onwettig voordeel dat is verworven 
door werken die zonder de vereiste ver
gunning zijn uitgevoerd. (Art. 16 Gw.) 

18juni1998 720 

ONTUCHT EN PROSTITUTIE 

Wanbedrijf bepaald bij artikel 380bis, 
§ 1, r, Sw. - Moreel bestanddeel -
Bijzonder opzet. 

Het moreel bestanddeel vereist voor het 
bestaan van het wanbedrijf bepaald bij 
art. 380bis, § 1, r Sw., is het bijzonder 
opzet andermans driften te voldoen; niet 
vereist is dat de dader bovendien zou 
handelen met de bedoeling voor zichzelf of 
voor anderen winst te verwerven. (Art. 
380bis, § 1, P, Sw.) 

6 januari 1998 10 

OPENBAAR DOMEIN 

Aanleggen of verplaatsen van leidingen 
- Wet 17 januari 1938 - Leidingen voor 
het teledistributienet - Andere meer spe
cifieke wetsbepalingen. 

De wet van 17 januari 1938 tot regeling 
van het gebruik door de openbare bestu
ren, de verenigingen van gemeenten en de 
concessiehouders van openbare diensten 
of van diensten van openbaar nut, van de 
openbare domeinen van de Staat, van de 
provincien en van de gemeenten, voor het 
aanleggen en het onderhouden van leidin
gen en inzonderheid van gas- en waterlei
dingen, kan niet worden toegepast op leidingen 
waarvan de aanleg of de verplaatsing in of 
krachtens een andere specifieke wette
lijke bepaling geregeld worden. (Enig arti
kel wet 17 jan. 1938.) 

5 maart 1998 272 

OPENBAAR MINISTERIE 

1. - Burgerlijke zaken - Gewettigde 
verdenking - Partij die behoort tot het 
geadieerde rechtscollege - Vordering tot 
onttrekking - Verzoek van het openbaar 
ministerie - Ontvankelijkheid. 

Het openbaar ministerie mag in burger
lijke zaken ambtshalve optreden, als de 
openbare orde in gevaar wordt gebracht 
door een toestand die verholpen moet wor
den; dat is het geval wanneer een rechts
college kennisneemt van een geschil waarin 
een van zijn leden betrokken is. (Artt. 
138, tweede lid, en 648, 2°, Ger.W.) (Impli
ciet.) 

27 februari 1998 254 

2. - Openbaar ministerie bij het Hof 
van Cassatie - Onafhankelijkheid - Hof 
van Cassatie- Injuncties- Bevoegdheid 
van het Hof 

Het Hofvan Cassatie is niet bevoegd om 
het openbaar ministerie bij het Hofinjunc
ties te geven. 

1 april 1998 400 

3. - Openbaar ministerie bij het Hof 
van Cassatie - Conclusies - Begrip. 

Geen enkele wettelijke bepaling of alge
meen rechtsbeginsel verplicht het open
baar ministerie bij het Hof van Cassatie 
schriftelijke conclusies op te maken. (Art. 
1107, tweede lid, Ger.W.) 

1 april 1998 400 

4. - Openbaar ministerie bij het Hof 
van Cassatie - Opdracht - Mondelinge 
conclusies - Eerbiediging van het recht 
van verdediging- Voorwaarde. 

Het recht van verdediging wordt niet 
miskend door het feit dat het openbaar 
ministerie bij het Hof van Cassatie, wan
neer het geen partij is in de zaak, zijn 
opmerkingen niet schriftelijk voorlegt, nu 
de partijen die vorderen voor het Hof, 
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daarop ter zitting kunnen antwoorden v66r 
het sluiten van de debatten. 

1 april 1998 400 

5. - Burgerlijke zaken - Mededeel
bare zaken -Ad vies - Vermelding in de 
beslissing - Begrip. 

Aan het wettelijk vereiste het advies 
van het O.M. in het vonnis of arrest te 
vermelden, is voldaan als uit het vonnis of 
arrest blijkt dat de magistraat van het 
openbaar ministerie zijn advies heeft uit
gebracht, zonder dat het moet vermelden 
dat het advies eensluidend of afwijkend 
is. (Artt. 780, 4°, en 1042 Ger.W.) 

24 september 1998 913 

6. - Vervolgingsbeleid - Onderzoeks
rechter - Nieuwe feiten - Kennisgeving 
aan de procureur des Konings - Gevolg. 

Wanneer de onderzoeksrechter nieuwe 
feiten onderzoekt, mengt hij zich niet in 
het vervolgingsbeleid van het openbaar 
ministerie, aangezien laatstgenoemde steeds 
vrij oordeelt over het gevolg dat moet 
worden gegeven aan de feiten waarvan 
het kennisneemt. 

23 december 1998 1166 

OPENBAAR VERVOER 

Spoorwegen - Nationale Maatschappij 
der Belgische Spoorwegen - Per
soneelsstatuut- Algemeen reglement voor 
arbeidsongevallen, de ongevallen op de 
weg naar of van het werk en de beroeps
ziekten - (A.R.P.S.) bundel 572 - Aard. 

De voorschriften vervat in het algemeen 
reglement voor arbeidsongevallen, de onge
vallen op de weg naar of van het werk en 
beroepsziekten (A.R.P.S.) bundel 572 van 
het statuut van het personeel van de 
Nationale Maatschappij der Belgische Spoor
wegen zijn geen wet in de zin van artikel 
608 van het Gerechtelijk Wetboek. (Art. 
609 Ger.W. en art. 13 wet 23 juli 1926 tot 
oprichting der Belgische Spoorwegen.) 

8 oktober 1998 951 

OPENBARE DIENST 
1. - Vastbenoemd overheidspersoneel

R.S.Z.-bijdrageregeling - Toepassings
gebied - Bijzondere toelage en jaar
vergoeding. 

De bijzondere toelagen en jaarvergoe
dingen worden uitgesloten van de berekenings
basis van de sociale-zekerheidsbijdragen 
van de vastbenoemde personeelsleden uit 
de openbare sector die uitsluitend bij
drageplichtig zijn voor de regeling inzake 
de verplichte verzekering tegen ziekte en 

invaliditeit, sector geneeskundige verzor
ging. (Art. 30 K.B. 28 nov. 1969 ) 

16 maart 1998 317 

2. - Leidingen- Wijziging in het be lang 
van de wegen- Kosten- Ten laste van de 
aanneming die de aanleg heeft gedaan -
Begrip. 

De kosten van de in het belang van de 
wegen van de Staat opgelegde werken 
m.b.t. de wijziging van de leidingen, kun
nen maar ten laste worden gelegd van de 
concessiehoudende gemeente als zij die 
leidingen heeft aangelegd. (Wet 17 januari 
1938.) 

27 maart 1998 377 

3. - Continui'teit - Algemeen rechts
beginsel - Doel - Grenzen. 

Het algemeen rechtsbeginsel van de con
tinui:teit van de openbare dienst, krach
tens hetwelk de goederen van een publiek 
rechtspersoon, in de regel, niet vatbaar 
zijn voor maatregelen van gedwongen ten
uitvoerlegging, heeft aileen tot doel de 
duurzaamheid van de openbare instellin
gen en van hun werking te verzekeren. 

24 april 1998 462 

4. - Continui'teit van de openbare dienst 
- Algemeen rechtsbeginsel - Gedwongen 
tenuitvoerlegging - Werken in plaats van 
een publiek rechtspersoon- Wettigheid
Criteria. 

Het algemeen rechtsbeginsel van de con
tinui:teit van de openbare dienst belet niet 
dat een rechter een privaat rechtspersoon 
toestemming kan geven om in de plaats 
van een publiek rechtspersoon bepaalde 
werken uit te voeren, indien de aanbevo
len werken de continui:teit van de open
bare dienst niet in het gedrang brengen. 

24 april 1998 462 

OPENBARE WERKEN 

Telegraaf en telefoon - Belgacom (voor
heen R. T. T.) - Verplaatsing van leidingen 
-Kosten. 

Als het Vlaamse Gewest werken uit
voert op zijn openbaar domein en hierdoor 
leidingen van Belgacom (voorheen R.T.T.) 
moeten verplaatst worden, zijn in de regel 
de verplaatsingskosten van die leidingen 
ten laste van Belgacom (R.T.T.) en de 
omstandigheid dat die werken betrekking 
hebben op een aan een gemeente toebeho
rende riolering langs welke de afwatering 
van de openbare weg geschiedt, doet hier
aan niets af. (Artt. 6 en 10 wet 13 oktober 
1930.) 

14 mei 1998 552 



128 -

OVEREENKOMST 
ALGEMENE BEGRIPPEN 

BESTANDDELEN 
Toestemming 
Voorwerp 
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PAR-

TIJEN 
Tussen partijen 
UITLEGGING 

VERBINDENDE KRACHT (NIET-UIT
VOERING) 

ALLERLEI 

ALGEMENE BEGRIPPEN 
1. - Algemene begrippen - Leonisch 

beding- Begrip. 
Aileen het in artikel 1855, tweede lid, 

B.W. bedoelde beding is verboden dat als 
voorwerp heeft het evenwicht in de ven
nootschapsovereenkomst te verstoren, of 
dat, wanneer het schijnbaar een ander 
voorwerp heeft, in werkelijkheid hetzelfde 
doel beoogt. (Art. 1855, tweede lid, B.W.) 

5 november 1998 1030 

BESTANDDELEN 

TOESTEMMING 

2. - Bestanddelen - Toestemming -
Gebrek - Geweld - Morele dwang -
Gebrekkige wil - Voorwaarde. 

Morele dwang tast de geldigheid van de 
wil slechts aan voor zover hij onrechtma
tig of ongeoorloofd is. (Artt. 1109 en 1112 
B.W.) 

23 maart 1998 359 

3. - Bestanddelen - Toestemming -
Gebrek - Geweld - Morele dwang -
Gebrekkige wil - Voorwaarde - Arbeids
overeenkomst- Werknemer- Onmiddel
lijke ontslagneming- Werkgever- Ontslag 
- Bedreiging- Dringende reden- Recht
hanken - Beoordeling - Geen dringende 
reden - Gevolg - Onrechtmatige morele 
dwang- Begrip- Wettigheid. 

Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing van het arrest dat de door de werk
gever op de werknemer uitgeoefende morele 
dwang onrechtmatig is, als het oordeelt 
dat de feiten, die de werkgever aan de 
werknemer verwijt om diens onmiddel
lijke ontslagneming te verkrijgen, geen 
dringende reden zijn om de arbeidsover
eenkomst te beeeindigen, en daaruit afleidt 
dat de dreiging van de werkgever met 

ontslag wegens die feiten, geweld oplevert 
in de zin van de bepalingen van het B.W. 
i.v.m. de gebreken in de toestemming; die 
omstandigheid alleen bewijst niet dat de 
werkgever van zijn rechten misbruik ge
maakt heeft op het ogenblik dat hij de 
werknemer bedreigde met ontslag om een 
dringende reden. (Artt. 1109 en 1112 B.W.; 
art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet.) 

23 maart 1998 359 

4. - Bestanddelen - Toestemming -
Wezenlijke bestanddelen - Akkoord. 

Het akkoord van de partijen over de 
wezenlijke bestanddelen van de overeen
komst is een bestaansvereiste van die 
overeenkomst. (Artt. 1108 en 1109 B.W.) 

25 mei 1998 596 

VOORWERP 

5. - Bestanddelen- Voorwerp- Han
delsvennootschappen - Gekruiste opties 
voor aankoop en verkoop van aandelen -
Aandeelhoudersovereenkomst- Voorwerp 
- Geen aantasting van de vennootschaps
overeenkomst- Leonisch karakter- Gel
digheid. 

Alleen het in artikel 1855, tweede lid, 
B.W. bedoelde beding is verboden dat als 
voorwerp heeft het evenwicht in de vennoot
schapsovereenkomst te verstoren, of dat, 
wanneer het schijnbaar een ander voor
werp heeft, in werkelijkheid hetzelfde doel 
beoogt. (Art. 1855, tweede lid, B.W.) 

5 november 1998 1030 

6. - Bestanddelen- Voorwerp- Han
del - Vordering - Termijn. 

De vorderingen gebaseerd op artikel 
1128 B.W. moeten niet ingesteld worden 
binnen een korte termijn. 

10 december 1998 1113 

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
VAN PARTIJEN 

TUSSEN PARTIJEN 

7. - Rechten en verplichtingen van par
tijen - Tussen partijen - Uitvoering te 
goeder trouw - Begrip. 

Noch art. 1134 B.W. noch het beginsel 
van de uitvoering te goeder trouw van de 
overeenkomsten worden geschonden door 
degene die het recht hanteert dat hij haalt 
uit een wettig gesloten overeenkomst, zon
der dat is aangetoond dat hij daarvan 
misbruik heeft gemaakt. (Art. 1134 B.W.) 

13 maart 1998 305 
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UITLEGGING 
8. - Uitlegging- Draagwijdte- Onaan

tastbare beoordeling door de feitenrechter 
- Gemeenschappelijke bedoeling van de 
partijen. 

De rechter beoordeelt op onaantastbare 
wijze de draagwijdte van een overeen
komst onder verwijzing naar de gemeen
schappelijke bedoeling van de partijen. 
(Art. 1156 B.W.) 

7 mei 1998 494 

9. - Uitlegging - Letterlijke bewoor
dingen - Gevolg - Gemeenschappelijke 
bedoeling van de partijen. 

Uit de omstandigheid dat de rechter de 
overeenkomst uitlegt op grond van de 
letterlijke bewoordingen ervan volgt niet 
dat hij de gemeenschappelijke bedoeling 
van de partijen niet heeft nagegaan. (Artt. 
1134 en 1156 B.W.) 

7 mei 1998 494 

10. - Uitlegging- Letterlijke bewoor
dingen - Gemeenschappelijke bedoeling 
van de partijen - Gevolg - Verbindende 
kracht. 

Door de overeenkomst uit te leggen op 
grond van de letterlijke bewoordingen er
van, uit welke omstandigheid niet volgt 
dat hij de gemeenschappelijke bedoeling 
van de partijen niet heeft nagegaan, mis
kent de rechter dus haar verbindende 
kracht niet. (Artt. 1134 en 1156 B.W.) 

7 mei 1998 494 

11. - Uitlegging- Bewijskracht- Mis
kenning - Verband. 

De uitlegging van een overeenkomst die 
in strijd geacht wordt met de door de eiser 
voorgestelde uitlegging maakt geen mis
kenning van de bewijskracht van die akte 
uit. (Artt. 1156, 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

7 mei 1998 494 

VERBINDENDE KRACHT 
(NIET-UITVOERING) 

12. - Verbindende kracht (niet-uit
voering)- Schadevergoeding- Omvang. 

In geval van foutieve niet-uitvoering 
van een contractuele verbintenis, moet de 
schuldenaar van deze verbintenis, onder 
voorbehoud van de toepassing van de artt. 
1150 en 1151 B.W., de schuldeiser volledig 
vergoeden voor het verlies dat hij heeft 
geleden en de winst die hij moet derven. 
(Artt. 1149, 1150 en 1151 B.W.) 

16 april 1998 425 

13. - Verbindende kracht (niet-uit
voering) - Schadevergoeding - Omvang 
- Evaluatie - Gevolg. 

Ret feit dat de schade die een partij 
ondergaat door een tekortkoming van zijn 
wederpartij aan de verplichtingen van de 
overeenkomst niet voor concrete bereke
ning vatbaar is, heeft niet tot gevolg dat 
die schade niet moet worden vergoed. (Art. 
1149 B.W.) 

16 april 1998 425 

14. - Verbindende kracht (niet-uit
voering) - Uitlegging door de rechter -
Letterlijke bewoordingen - Gevolg. 

Door de overeenkomst uit te leggen op 
grond van de letterlijke bewoordingen er
van, uit welke omstandigheid niet volgt 
dat hij de gemeenschappelijke bedoeling 
van de partijen niet heeft nagegaan, mis
kent de rechter dus haar verbindende 
kracht niet. (Artt. 1134 en 1156 B.W.) 

7 mei 1998 494 

15. - Verbindende kracht (niet-uit
voering) - Miskenning - Begrip. 

De verbindende kracht van een overeen
komst wordt miskend door de rechter, 
wanneer hij aan de tussen de partijen 
gesloten overeenkomst niet het gevolg toe
kent dat zij, volgens de uitlegging die hij 
eraan geeft, wettig diende te hebben. (Art. 
1134 B.W.) 

15juni 1998 692 

ALLERLEI 
16. - Allerlei - Woningbouw - Ver

koop van te bouwen of in aanbouw zijnde 
woningen - Persoonlijke verbintenis een 
te bouwen huis te verschaffen - Begrip. 

Uit de omstandigheid dat een verkoper 
als lasthebber is opgetreden in verband 
met overeenkomsten die de woningbouw
overeenkomst bedoeld in de wet van 9 juli 
1971 aanvullen, volgt niet dat hij zich niet 
persoonlijk kan verbinden een te bouwen 
woonhuis te verschaffen in de zin van 
artikel1 van die wet. (Art. 1 wet van 9 juli 
1971.) 

5 november 1998 1027 

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. 
LEVERINGEN. DIENSTEN) 
1. - Onwettige aanbesteding - Uitge

sloten inschrijver - Schadeloosstelling -
Aanpassing wegens muntontwaarding. 

De vordering tot de schadeloosstelling 
die de overheid krachtens art. 12, § 1, wet 
14 juli 1976 verschuldigd is wanneer zij de 
opdracht heeft toevertrouwd aan een ander 
dan de inschrijver die de laagste regelma
tige inschrijving heeft ingediend, is een 
schuldvordering van een op numerieke 
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wijze vastgestelde geldsom; dergelijke 
schuldvordering blijft op haar bedrag vast
gesteld zonder aanpassing aan de munt
ontwaarding. (Art. 1153 B.W.) 

12 februari 1998 205 

2. - Inrichting van de procedures voor 
het gunnen van de ?Pdrachten - !fegle
mentaire bevoegdhe!d van de Konmg -
Overleg in ministerraad. 

De besluiten die de Koning neemt ter 
uitvoering van zijn reglementaire bevoegd
heid om de inrichting te bepalen van de 
onderscheiden procedures voor het gun
nen van de opdrachten als bepaald bij de 
wet van 14 juli 1976 betreffende de over
heidsopdrachten voor aanneming van wer
ken, leveringen en diensten, moeten wor
den overlegd in de ministerra:;td, he~geen 
niet is vereist voor de beslmten d1e de 
Koning neemt ter uitoefening var,t zijn 
reglementaire uitvoeringsbevoeg~h~1d van 
die wet. (Gw., art. 108; wet 14 JUh 1976, 
art. 1, § 1.) 

20 maart 1998 354 

3. - Aannemer - Herziening van de 
opdracht - Belangrijk nad_eel - Beoo~de
ling door de rechter - Nwt te voorzwne 
omstandigheden - Begrip. 

Art. 16, § 2, M.B. 10 augustus 1977 
houdende vaststelling van de algemene 
betalingsvoorwaarden van de overheidsop
drachten van werken, leveringen en dien
sten dat de aannemer onder bepaalde 
voorwaarden de mogelijkheid biedt om de 
herzieningvan de opdracht te vragen indien 
hij een belangrijk nadeel heeft geleden, 
strekt ertoe de overeenkomst te herzien 
gelet op de weerslag van niet te voorziene 
omstandigheden op het verloop of de kost
prijs van de aanneming; de feitenrechter, 
die dat "belangrijk" karakter van het nadeel 
op onaantastbare wijze in feite beoordeelt, 
mag om die weerslag te beoordelen, acht 
slaa~ op de persoonlijke toestand van de 
aannemer. (Art. 16, § 2, M.B. 10 aug. 
1977.) 

1 oktober 1998 927 

4. - Toewijzing van de overheidsop
dracht - Favoritisme t.a.v. een inschrij
ver - Omkoping van ambtenaren - On
rechtmatige daad. 

Favoritisme t.a.v. een inschrijver op een 
overheidsopdracht kan worden aange
merkt als de onrechtmatige daad van omko
ping van ambtenaren. (Artt. 246 en 24 7 
Sw.) 

23 december 1998 1166 

p 

PAULIAANSE RECHTSVORDERING 

Handeling met bedrieglijke benadeling 
van de rechten van de schuldeiser - Ver
bintenis van de schuldenaar - Tijdstip 
van het ontstaan van de verbintenis -
Schuld waarvan het bedrag nag niet vast
staat - Gevolg. 

De rechter beslist wettig dat de vorde
ring van de schuldeiser op grond van art. 
1167 B.W. toewijsbaar is als hij vaststelt 
dat de verbintenis van de schuldenaar 
reeds ontstaan was ten tijde van de bestre
den handeling die met bedrieglijke b.:;na
deling van de rechten van de schulde1ser 
is verricht; de omstandigheid dat het bedrag 
van de schuld niet vaststaat v66r de bestre
den handeling wordt gesteld, belet niet 
dat de schuldeiser ertegen opkomt. (Art. 
1167 B.W.) 

19 maart 1998 338 

PENSIOEN 

WERKNEMERS 

GEW AARBORGD INK OMEN VOOR BEJAAR
DEN 

WERKNEMERS 
1. - Werknemers - Rustpensioen 

Tewerkstelling- Bewijs-Recht-Inga11f!?
datum van het pensioen- OnherroepellJk 
vastgesteld recht- Gevolg- Wetten. De~re
ten. Ordonnanties. Besluiten - Werkmg 
in de tijd en in de ruimte - Werking in de 
tijd. 

Art. 113 wet 20 december 1995 ho~
dende sociale bepalingen, dat een art. 3bis 
invoegt in het K.B. nr. 50 van 24 oktober 
1967 en in werking is getreden op 1januari 
1996 kan geen afbreuk doen aan een 
recht dat, volgens de niet bekritiseerde 
overwegingen van het bestreden arrest, 
voorheen onherroepelijk ten gunste v~n 
de werknemer is vastgesteld, doordat ZIJn 
rustpensioen is ingegaan onder vigeur van 
de vroegere wetgeving en regleme;nterir,t/5, 
ofschoon dat pensioen niet onm1ddelh]k 
werd uitbetaald. (Art. 2 B.W.; art. 50,§ 2, 
r K.B. 4 dec. 1990; art. 32, § 1, a, K.B. 21 
d~c. 1967, v66r en na de wijziging ervan 
bij art. 18 K.B. 4 dec. 1990; artt. 3bis en 25 
Pensioenwet Werknemers; artt. 113 en 
120 wet 20 december 1995.) 

12 januari 1998 58 
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2. - Werknemers - Rustpensioen -
Berekening- Gemengde loopbaan- Een
heid van loopbaan - Belangrijkheids
breuken- Vaststelling- Tijdvakken andere 
regeling - Militair pensioen varend per
soneelluchtmacht - Dienstjaartoeslag -
Aard - Gevolg. 

Naar recht verantwoord is het arrest 
dat in toepassing van het beginsel van 
eenheid van loopbaan oordeelt dat de 
dienstjarentoeslag die wordt verleend aan 
de militairen die tot het varend personeel 
van de luchtmacht hebben behoord, voor 
het vaststellen van de rechten op pen
sioen, niet om vaderlandslievende rede
nen wordt toegekend en beslist dat de 
dubbelgetelde jaren in de belangrijkheids
breuk van het militair pensioen dienen 
opgenomen. (Art. 10bis Pensioenwet Werk
nemers; art. 2, § 2, a, K.B. 14 okt. 1983; 
art. 4 samengeordende wetten op de mili
taire pensioenen 11 aug. 1923.) 

19 januari 1998 86 

GEWAARBORGDINKOMEN 
VOOR BEJAARDEN 

3. - Gewaarborgd inkomen voor bejaar
den - Buitenlands voordeel - Cumulatie 
- Onverschuldigde betaling - Terugvor
dering - Verjaring - Aanvangsdatum. 

Wanneer de onverschuldigde betaling 
van een gewaarborgd inkomen voor bejaar
den, haar oorsprong vindt in de toepas
sing of de verhoging van een buitenlands 
voordeel, begint de verjaringstermijn te 
lopen vanaf de kennisgeving van de beslis
sing aan de betrokkene en aan het uitbe
talend organisme. (Art. 21, § 3, tweede lid, 
wet 13 juni 1966 betreffende de rust- en 
overlevingspensioenen voor arbeiders, bedien
den, zeevarenden onder Belgische vlag, 
mijnwerkers en vrijwillig verzekerden.) 

14 december 1998 1123 

PREJUDICIEEL GESCHIL 
I. - Arbitragehof- Verplichting voor 

het Hof van Cassatie- Grenzen - Bedoelde 
wettelijke bepalingen. 

Het Hof van Cassatie is niet verplicht 
het Arbitragehof een prejudiciele vraag te 
stellen die betrekking heeft op de scherr
ding van de artt. 10 en 11 Gw. door bepa
lingen waarop het bestreden arrest niet is 
gegrond. (Artt. 10 en 11 Gw. [1994]; art. 
26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

14 januari 1998 67 

2. - Arbitragehof - Verzoek van de 
verweerder - Hof van Cassatie - In het 
middel als geschonden aangewezen wets-

bepaling - Conflict met het E. V.R.M. -
Conflict met de Grondwet (artikelen 10 en 
11) - Verband - Verplichting van het 
Hof 

Wanneer uit het verzoek van de verweer
der een prejudiciele vraag te stellen aan 
het Arbitragehof in verband met een moge
lijke schending van artikel 6 E.VR.M. en 
van de artikelen 10 en 11 Grondwet, door 
een in een middel als geschonden aange
wezen wetsbepaling, blijkt dat beide con
fiicten met elkaar verbonden zijn en dat 
de aldus opgeworpen onverenigbaarheid, 
in de stelling van de verweerder, slechts 
aanwezig is in zoverre het E.VR.M. door 
die wetsbepaling geschonden is, gaat het 
Hof, als het vaststelt dat dit niet het geval 
is, op dit verzoek niet in. (Art. 26 Bijzon
dere Wet Arbitragehof.) 

22 januari 1998 111 

3. - Arbitragehof - Verplichting van 
het Hof van Cassatie - Grenzen - Eind
beslissing - Cassatieberoep - Niet
ontvankelijkheid - Uitwerking. 

Wanneer het cassatieberoep niet ontvan
kelijk wordt verklaard met toepassing van 
art. 416 Sv., welke norm niet wordt beoogd 
in het in het middel geformuleerde ver
zoek om aan hetArbitragehof een prejudiciele 
vraag te stellen, is het Hof niet verplicht 
de vraag te stellen. (Art. 26, § 2, tweede 
lid, Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

4 februari 1998 156 

4. - Verplichting van het Hofvan Cas
satie - Vraag die geen verband houdt met 
het middel. 

Wanneer verweerder het Hof van Cas
satie verzoekt aan het Arbitragehof een 
prejudiciele vraag te stellen die geen ver
band houdt met het door eiser aange
voerde middel, is het Hof van Cassatie 
niet verplicht die vraag te stellen. (Art. 
26, § 2, tweede lid, Bijzondere Wet Arbi
tragehof.) 

13 maart 1998 307 

5. - Cassatiemiddel - Discriminatie 
- Arbitragehof 

Wanneer er in een cassatiemiddel aan
gevoerd wordt dat personen die aan som
mige bepalingen van het Mil.Sv. onderworpen 
zijn, gediscrimineerd worden ten opzichte 
van personen die op grond van het Sv. 
voor de gewone rechtscolleges vervolgd 
worden, moet het Hof van Cassatie dien
aangaande een prejudiciele vraag stellen 
aan het Arbitragehof. (Art. 26 Bijzondere 
Wet Arbitragehof.) 

6 mei 1998 487 
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6. - Arbitragehof- Ve1jaring - Bur
gerlijke {out - Misdrijf - Herstel
vordering - Verschillende termijnen. 

Wanneer een cassatiemiddel discrimina
tie aanvoert ten gevolge van verschillende 
verjaringstermijnen die van toepassing zijn 
op de herstelvordering tegen degene die 
een fout heeft begaan, naargelang het al 
dan niet om een misdrijf gaat, stelt het 
Hof van Cassatie een prejudiciele vraag 
aan het Arbitragehof. (Art. 26, § 1, 3°, Wet 
Arbitragehof; art. 2262 B.W.; art. 26 
V.T.Sv.) 

29 mei 1998 624 

7. - Arbitragehof- Verplichting voor 
het Hof van Cassatie - Begrip. 

Wanneer de appelrechters hebben gewei
gerd aan het Arbitragehof een prejudiciele 
vraag te stellen over de schending, door de 
wet, van de artt. 10 en 11 Gw., en de eiser 
in een cassatiemiddel niet aileen de grief 
aanvoert dat niet is geantwoord op de 
door hem voor het hof van beroep gena
men conclusie, maar tevens de beslissing 
over het geschil zelf, dat voor hem de 
grand oplevert tot het opwerpen van een 
prejudiciele vraag, bekritiseert, is het Hof 
ertoe gehouden zelf die vraag aan het 
Arbitragehof te stellen. (Art. 26 Bijzon
dere Wet Arbitragehof.) 

9 juni 1998 656 

8. - Arbitragehof - Discriminatie -
Algemeen rechtsbeginsel van rechtszeker
heid - Miskenning - Prejudiciele vraag. 

Werpt geen vraag op zoals bedoeld in 
art. 26, § 1, Bijzondere Wet Arbitragehof, 
het verweer betreffende een beweerde dis
crimina tie in samenhang met de misken
ning van het algemeen rechtsbeginsel van 
de rechtszekerheid. 

11juni 1998 669 

9. - Arbitragehof - Verplichting van 
het Hof van Cassatie - Vraag die op een 
onjuiste bewering berust - Ontvankelijk
heid. 

Wanneer de prejudiciele vraag berust 
op een onjuiste bewering, op grand dat 
eiser zich niet in de door hem beschreven 
toestand bevindt, is de prejudiciele vraag 
niet ontvankelijk. (Artt. 10 en 11 Gw. 
1994; art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet 
Arbitragehof.) 

17 juni 1998 717 

10. - Arbitragehof- Verplichting van 
het Hof van Cassatie - Grenzen. 

Het Hof van Cas sa tie is niet gehouden 
een prejudiciele vraag aan het Arbitrage
hof te stellen, wanneer die vraag geen 
betrekking heeft op de rechtsregel waar-

van de schending wordt aangevoerd, ook 
al wordt die rechtsregel in de uiteenzet
ting van de vraag vermeld. (Artt. 10 en 11 
Gw. 1994; art. 26, § 1, 3° Bijzondere Wet 
Arbitragehof.) 

17juni 1998 717 

11. - Arbitragehof-Prejudiciele vraag 
- Verplichting voor het Hof van Cassatie 
- Grenzen- Cassatieberoep- Beklaagde 
- Veroordelend arrest -Bevel tot onmid-
dellijke aanhouding- Geen effectieve hech
tenis- Niet-ontvankelijkheid- Gelijkheid 
- Discriminatieverbod. 

De vraag "of het artikel 421 van het 
Wetboek van Strafvordering al dan niet 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
schendt" is geen vraag die het onder
scheid betreft tussen personen ofpartijen, 
zoals verdachten, burgerlijke partijen en 
openbaar ministerie, die zich in eenzelfde 
rechtstoestand bevinden, maar wel tussen 
personen in dezelfde hoedanigheid, te dezen 
beklaagden, die zich in verschillende rechtstoe
standen bevinden die zonder onderscheid 
voor alle beklaagden gelden en dus geen 
vraag die onder toepassing valt van arti
kel26 van de bijzondere wet van 6 januari 
1989 op het Arbitragehof, zodat ze door 
het Hof niet dient te worden gesteld. (Artt. 
10 en 11 Gw. 1994; 26, § 1, 3°, en § 2, 
Bijzondere Wet Arbitragehof, en 421 Sv.) 

8 september 1998 868 

12. - Arbitragehof- Discriminatie
Misdrijven tegen de orde der familie en 
tegen de openbare zedelijkheid- Raadka
mer - Alleensprekend rechter - Beslis
sing tot internering. 

Wanneer een middel, dat de schending 
aanvoert van de artikelen 10 en 11 Gw., 
bij het Hof van Cassatie aanhangig wordt 
gemaakt, stelt het Hof aan het Arbitrage
hof de prejudiciele vraag of die artikelen 
geschonden worden door de wettelijke bepa
lingen, die de justitiabele, wiens interne
ring gevorderd wordt voor de raadkamer 
wegens een misdrijf tegen de openbare 
zedelijkheid, het recht niet verlenen om 
voor een kamer van drie rechters te ver
schijnen. (Art. 26, § 1, Bijzondere· Wet 
Arbitragehof.) 

29 september 1998 922 

13. - Benelux - Voor Belgie, Luxem
burg en Nederland gemeenschappelijke rechts
regel - Vraag om uitlegging - Vraag 
gerezen in een bij het Hof van Cassatie 
aanhangige zaak - Verplichting van het 
Hof van Cassatie. 

Wanneer in een voor het Hof van Cas
sa tie aanhangige zaak een vraag rijst om 
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uitlegging van een voor Belgie, Luxem
burg en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel die als dusdanig is aangewe
zen krachtens art. 1 Verdrag Benelux
Gerechtshof, zoals een vraag omtrent art. 
13, A, eerste lid, 1°, Benelux-Merkenwet, 
moet het Hofin de regel de vraag voorleg
gen aan het Benelux-Gerechtshof. (Art. 6 
Verdrag Benelux-Gerechtshof.) 

29 oktober 1998 1000 

14. - Arbitragehof- Verplichting van 
het Hof van Cassatie - Grenzen. 

Het Hof van Cassatie is niet gehouden 
aan hetArbitragehof een prejudiciele vraag 
te stellen, wanneer het desbetreffende mid
del niet ontvankelijk is om redenen die 
eigen zijn aan de cassatieprocedure. (Art. 
26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

15 december 1998 1135 

R 

RADIO· EN TELEVISIEOMROEP 

1. - Wegverkeer - Snelheidscontrole 
door een verbalisant - Meettoestel - Wet 
betreffende de radioberichtgeving- Minis
teriele vergunning - Toepassing. 

Het meettoestel dat een verbalisant aileen 
gebruikt om de snelheid van voertuigen 
door middel van naar hen gezonden en 
door hen teruggekaatste golven te meten, 
is niet onderworpen aan de regeling van 
de door de wet betreffende de radiobe
richtgeving ingestelde ministeriele vergun
ningen. (Art. 3, § 1, wet 30 juli 1979 
betreffende de radioberichtgeving.) 

18 maart 1998 329 

2. - Gesproken pers - Televisie - Poli
tie over de pers - Recht tot antwoord -
Wet van 23 juni 1961 - Audiovisuele 
uitzending van periodieke aard- Persoon 
bij name genoemd - Aanvraag tot uitzen
ding' van een antwoord - Geen overeen
stemming - Vordering bij de voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg -
Wijze van uitzending van het antwoord -
Bevoegdheid van de voorzitter - Begrip. 

De voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg die krachtens art. 12 van de 
wet van 23 juni 1961 uitspraak doet over 
de verplichting een antwoord uit te zen
den, vermag niet aan de producent van de 
uitzending hogere eisen op te leggen dan 
deze bepaald door art. 11, § 1, van die wet. 
(Artt. 11, § 1, en 12 wet 23 juni 1961.) 

29 oktober 1998 1005 

RECHTBANKEN 
ALGEMEEN 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Algemeen 
STRAFZAKEN 
Algemeen 
StrafVordering 
Burgerlijke rechtsvordering 
BELASTINGZAKEN 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen- Verwijzing naar recht

spraak - Geldigheid. 
Een arrest dat tot steun van een wets

uitlegging verwijst naar een precedent in 
de rechtspraak geeft aan dat precedent 
geen algemene en als regel geldende draag
wijdte. (Art. 6 Ger.W.). 

2 april 1998 411 

2. - Algemeen - Uitspraak bij wege 
van algemene en als regel geldende beschik
king - Begrip. 

De rechter die zijn beslissing niet op 
zijn eigen overtuiging grondt, maar uit
sluitend op een vroeger vonnis, waaraan 
hij zo het karakter van een algemene en 
als regel geldende beschikking toekent, 
omkleedt zijn beslissing niet regelmatig 
met redenen en verantwoordt ze niet regel
matig naar recht. (Art. 6 Ger.W.) 

24juni 1998 753 

BURGERLIJKE ZAKEN 

ALGEMEEN 

3. - Burgerlijke zaken - Algemeen -
Vordering in rechte - Oorzaak - Onei
genlijk misdrijf - Beslissing - Grond
slag-Misdrijf- Wettigheid- Voorwaarde. 

De rechter die oordeelt dat de door een 
partij aangevoerde feiten een misdrijf uit
maken terwijl zij beweerde haar vorde
ring te laten steunen op een oneigenlijk 
midrijf, wijzigt het voorwerp en de oor
zaak van de vordering niet voor zover hij 
zijn beslissing niet grondt op andere fei
telijke gegevens dan die waarop de vorde
ring was gegrond. (Artt. 807 en 1138, 3°, 
Ger.W.) 

22 januari 1998 107 

4. - Burgerlijke zaken - Algemeen -
Punt van de vordering- Begrip- Gevolg. 

De wilsuiting van een partij om in geval 
van niet-bevestiging van het bestreden 
vonnis een nieuwe conclusie neer te leg
gen, is geen punt van de vordering, zodat 
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de appelrechter daarmee geen rekening 
dient te houden en hjn beslissing dienaan
gaande niet met rJdenen dient te omkle
den. (Art. 149 Gw.; art. 1~38, 2°, Ger.W.) 

30 januari 1998 • 1 133 

5. - Burgerlijke zaken f- Algemeen -
Geschil - Bedrag - Partt)en - Uiterste 
bedragen voorgesteld- Rechter- Veroor
deling - Tussenliggend bedrag. 

De rechter die een partij veroordeelt op 
basis van een bedrag dat tussen de door 
de partijen voorgestelde uitersten in ligt 
en die zijn beslissing op materiele elemen
ten steunt die zij hem hebben medege
deeld, beslecht enerzijds een geschil dat 
hem is voorgelegd, en steunt anderzijds 
niet op eigen kennis van de zaak. (Beschik
kingsbeginsel, alge'meen beginsel van het 
recht dat de rechter zijn beslissing niet 
mag steunen op eigen kennis van de zaak.) 

9 februari 1998 185 

6. - Burgerlijke zaken - Algemeen -
Geschil- Bedrag- Veroordeling- Grand
slag - Partijen - Gegevens aangebracht 
door de partijen - Rechter - Geen eigen 
kennis. 

De rechter die een partij veroordeelt op 
basis van een bedrag dat tussen de door 
de partijen voorgestelde uitersten in ligt 
en die zijn beslissing op materiele elemen
ten steunt die zij hem hebben medege
deeld, beslecht enerzijds een geschil dat 
hem is voorgelegd, en steunt anderzijds 
niet op eigen kennis van de zaak. (Beschik
kingsbeginsel, algemeen beginsel van het 
recht dat de rechter zijn beslissing niet 
mag steunen op eigen kennis van de zaak.) 

9 februari 1998 185 

7. - Burgerlijke zaken- Algemeen
Door partijen aangevoerde feiten en rede
nen - Bevoegdheid van de rechter -
Ambtshalve aanvullen der redenen- Voor
waarden. 

De rechter mag ambtshalve de door de 
partijen voorgestelde redenen aanvullen, 
als hij uitsluitend steunt op regelmatig 
aan zijn oordeel onderworpen feiten en hij 
noch het onderwerp noch de oorzaak van 
devorderingwijzigt. (Art. 1138,2°, Ger.W.) 

27 februari 1998 252 

8. - Burgerlijke zaken - Algemeen -
Uitspraak over een punt van de vordering 
- Verzuim- Nalatenschap- Samenstel
ling - Beslissing - Vordering tot er
kenning van vruchtgebruik - Vordering 
tot afgifte - Geen beslissing. 

De beslissing die nalaat uitspraak te 
doen over de vordering van de langstle
vende echtgenoot tot erkenning van zijn 

vruchtgebruik van en tot afgifte van waar
den, indien deze, volgens die beslissing, 
niet hem maar de nalatenschap van de 
vooroverledene toebehoren, laat na over 
een punt van de vordering uitspraak te 
doen. (Art. 1138, 3°, Ger.W.) 

12 maart 1998 299 

9. - Burgerlijke zaken - Algemeen -
Verzuim om uitspraak te doen over een 
punt van de vordering - Gevolg. 

Niet ontvankelijk is de vordering die 
ertoe strekt dat een rechter, die verzuimd 
heeft uitspraak te doen over een punt van 
de vordering, meer bepaald over gerechte
lijke intrest, daarover uitspraak zou doen; 
het vonnis dat verzuimt over een punt van 
de vordering uitspraak te doen kan in de 
regel enkel door hoger beroep worden bestre
den. (Art. 118, 3°, Ger.W.) 

3 april 1998 418 

10. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Beschikkingsbeginsel - Uitkering na 
echtscheiding - Indexering - Niet gevor
derd - Verplichting van de rechter -
Inhoud. 

De verplichting van de rechter, die een 
uitkering na echtscheiding toekent, vast 
te stellen dat deze uitkering van rechts
wege aangepast wordt aan de schomme
lingen van het indexcijfer van de con
sumptieprijzen, houdt in dat, als de eisende 
partij die aanpassing niet uitdrukkelijk 
vraagt, de rechter die de indexering toe
kent, hierdoor het beschikkingsbeginsel 
niet miskent. (Artt. 301, § 2, eerste lid, 
B.W. en 1138, 2°, Ger.W.) 

7 mei 1998 498 

11. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Laattijdige conclusie- Begrip- Gevol
gen. 

Conclusies die buiten de wettelijke ter
mijn ter griffie zijn neergelegd, worden 
door de rechter ambtshalve uit het debat 
geweerd wanneer niet blijkt dat zij v66r 
het verstrijken van die termijn aan de 
tegenpartij zijn overgelegd. (Artt. 757 en 
747 Ger.W.) 

15 mei 1998 564 

12. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Taak van de rechter- Bepaling van de 
toepasselijke rechtsregel - Recht van ver
dediging. 

De rechter die zijn beslissing grondt op 
middelen die partijen niet hadden aange
voerd, zonder hun de gelegenheid te hie
den om daarover verweer te voeren, miskent 
het recht van verdediging. (Algemeen rechts
beginsel van het recht van verdediging.) 

22 mei 1998 590 
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13. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Door partijen aangevoerde feiten en 
redenen - Bevoegdheid van de rechter -
Ambtshalve aanvullen der redenen- Wet
tigheid - Voorwaarden. 

De rechter moet de juridische aard van 
de door de partijen aangevoerde feiten 
onderzoeken en kan, ongeacht de omschrij
ving die zij daaraan hebben gegeven, de 
voor hem aangevoerde redenen ambts
halve aanvullen op voorwaarde dat hij 
geen betwisting opwerpt waarvan par
tijen het bestaan hebben uitgesloten, dat 
hij enkel steunt op feiten die hem regel
matig ter beoordeling zijn overgelegd en 
dat hij noch het voorwerp noch de oorzaak 
van de vordering wijzigt; hij moet daarbij 
het recht van verdediging eerbiedigen. 
(Art. 1138, 2°, Ger.W.; algemeen rechtsbe
ginsel van het recht van verdediging.) 

19juni 1998 731 

14. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Compensatoire interest - Moratoire 
interest- Beschikkingsbeginsel- Toepas
sing. 

Wanneer de door een onrechtmatige daad 
benadeelde partij interest vordert op het 
voor de geleden schade verschuldigde bedrag, 
zonder aan te geven of het gaat om com
pensatoire dan wel om moratoire interest, 
kan de rechter die de aansprakelijke dader 
veroordeelt, oordelen dat de gevorderde 
interest compensatoire interest is, zonder 
art. 1138, 2°, Ger.W., te schenden noch het 
beschikkingsbeginsel te miskennen. (Art. 
1138, 2°, Ger.W.) 

1 oktober 1998 929 

15. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
~ Behandeling en berechting bij verstek 
- Rechtspleging op tegenspraak - Ver
schijnende partij - Draagwijdte. 

De partij die voldoet aan de vereisten 
van de regel van art. 804, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, volgens welke 
de rechtspleging op tegenspraak is ten 
aanzien van de partij die verschenen is 
overeenkomstig art. 728 of 729 Ger.W. en 
ter griffie of ter zitting conclusies heeft 
neergelegd, wordt aangezien als een ver
schijnende partij die, zolang het vonnis 
niet is uitgesproken, de heropening van de 
debatten kan vragen wanneer zij gedu
rende het beraad een nieuw stuk of feit 
van overwegend belang ontdekt. (Art. 804, 
tweede lid, Ger.W.; art. 772 Ger.W.) 

17 december 1998 1139 

16. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Behandeling en berechting bij verstek 
- Rechtspleging op tegenspraak - Ver-

schijnende partij - Heropening van de 
debatten - Aanvraag - Gevolg. 

De partij die voldoet aan de vereisten 
van de regel van art. 804, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, volgens welke 
de rechtspleging op tegenspraak is ten 
aanzien van de partij die verschenen is 
overeenkomstig art. 728 of 729 Ger.W. en 
ter griffie of ter zitting conclusies heeft 
neergelegd, wordt aangezien als een ver
schijnende partij die, zolang het vonnis 
niet is uitgesproken, de heropening van de 
debatten kan vragen wanneer zij gedu
rende het beraad een nieuw stuk of feit 
van overwegend belang ontdekt. (Art. 804, 
tweede lid, Ger.W.; art. 772 Ger.W.) 

17 december 1998 1139 

STRAFZAKEN 

ALGEMEEN 

17. - Strafzaken- Algemeen- Bepa
lingen van het Ger. W. betreffende het des
kundigenonderzoek - Toepassing voor de 
strafgerechten. 

Bepalingen van het Ger.W. die ofwel 
verwijzen naar het akkoord van de par
tijen, ofwel voor bepaalde gevolgen hun 
optreden vereisen, ofwel de rechter ver
hinderen het strafproces te leiden, mogen 
niet worden toegepast op de voor de straf
rechter gevoerde procedures, wanneer hij 
uitspraak moet doen over de strafvorde
ring. (Art. 2 Ger.W.) 

24 juni 1998 7 46 

18. - Strafzaken-Algemeen-Bewijs 
- Vermoedens- Overtuiging van de straf
rechter - Voorwaarde. 

De overtuiging van de strafrechter kan 
gegrond zijn op zekere en precieze vermoe
dens op voorwaarde dat zij versterkt zijn 
door overeenstemmende elementen en niet 
afgeleid zijn uit andere vermoedens; de 
loutere samenloop van gebeurtenissen of 
data maken slechts vermoedens uit wan
neer zij een verband vertonen dat vast
staat. 

23 december 1998 1166 

19. - Strafzaken-Algemeen-Bewijs 
- Strafrechter - Innerlijke overtuiging 
- Voorwaarde. 

De innerlijke overtuiging van de straf
rechter maakt op zich geen bewijs uit; die 
overtuiging kan slechts de resultante zijn 
van feitelijke elementen en bewijzen waarop 
de rechter gesteund heeft om zijn beslis
sing te gronden. 

23 december 1998 1166 
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STRAFVORDERING 

20. - Strafzaken - Strafvordering -
Heromschrijving van het misdrijf- Ver
eisten. 

In correctionele of politiezaken maakt 
de door een onderzoeksgerecht gewezen 
beschikking tot verwijzing of de recht
streekse dagvaarding om voor het vonnis
gerecht te verschijnen niet de erin vervatte 
kwalificatie bij de vonnisgerechten aan
hangig, doch de feiten zoals ze blijken uit 
de stukken van het onderzoek ofhet opspo
ringsonderzoek en die aan de beschikking 
of de dagvaarding ten grondslag liggen; 
die kwalificatie is in wezen voorlopig en 
het vonnisgerecht heeft de plicht om, mits 
het recht van verdediging wordt geeer
biedigd, aan de ten laste gelegde feiten 
hun juiste omschrijving te geven, zelfs 
indien de nieuwe omschrijving het bestaan 
inhoudt van andere rechtsbestanddelen 
dan de oorspronkelijke omschrijving inhield. 
(Art. 182 Sv.) 

3 februari 1998 151 

21. - Strafzaken - Strafvordering -
Meerdere feiten - Eenheid van opzet -
Wijziging van de omschrijving - Gevolg. 

Wanneer de rechter beslist dat de ver
schillende, aan de beklaagde ten laste 
gelegde feiten eerder een collectief mis
drijf door eenheid van opzet dan een materiele 
samenloop van misdrijven vormen, moet 
hij de beklaagde daar niet vooraf kennis 
van geven, aangezien die beslissing geen 
wijziging van de omschrijving inhoudt. 
(Art. 65 Sw.; artt. 182 en 211 Sv.; art. 6.3, 
a en b, E.V.R.M.; algemeen beginsel van 
het recht van verdediging.) 

13 mei 1998 54 7 

22. - Strafzaken - Strafvordering -
Onderzoeksgerecht - Procedurefouten -
Vonnisgerecht - Rechtsmacht. 

Het vonnis, waarbij de correctionele recht
bank de strafVordering onontvankelijk ver
klaart wegens onregelmatige verwijzing 
door de raadkamer, is aangetast door machts
overschrijding, nu een vonnisgerecht, onder 
voorbehoud van eventuele onwettigheden 
aangaande de bevoegdheid, niet te oorde
len heeft over de onregelmatigheden die 
aan de beschikking van verwijzing zouden 
kleven; zolang bedoelde beschikking niet 
door het Hof van Cassatie vernietigd wordt, 
behoudt ze haar kracht zodat de correctio
nele rechtbank geadieerd is en zich over 
de zaak moet uitspreken. 

30juni 1998 789 

23. - Strafzaken - Strafvordering -
Akte van aanhangigmaking- Misdrijf
Kwalificatie - Onderzoek - Bevoegd
heid. 

Als een misdrijf zoals het werd omschre
ven in de akte van aanhangigmaking niet 
tot de bevoegdheid van de rechtbank behoort, 
moet deze zich "de plano" en zonder onder
zoek van de overeenstemming tussen feit 
en kwalificatie onbevoegd verklaren. (Artt. 
159 en 191 Sv.) 

8 september 1998 871 

24. - Strafzaken - Strafvordering -
Politierechtbank- Bevoegdheid- Doden, 
slagen en verwondingen ten gevolge van 
een verkeersongeval - Verkeersongeval -
Begrip. 

Het begrip "verkeersongeval" heeft zowel 
betrekking op een wegverkeersongeval waar
bij voetgangers en dieren of middelen van 
vervoer te land betrokken zijn, die de 
openbare weg gebruiken, als op een onge
val dat zich heeft voorgedaan op terreinen 
die openstaan voor het publiek en niet 
openbare terreinen die evenwel open
staan voor een bepaald aantal personen. 
(Art. 138, 6°bis, S.V.; art. 5, 2°, wet lljuli 
1994 betreffende de politierechtbanken en 
houdende een aantal bepalingen hou
dende de versnelling en de modernizering 
van de strafrechtspleging.) 

20 oktober 1998 97 4 

25. - Strafzaken - Strafvordering -
Politierechtbank - Bevoegdheid - Sla
gen of verwondingen ten gevolge van een 
verkeersongeval-Verkeersongeval- Begrip. 

Het be grip "verkeersongeval" betreft zowel 
een ongeval bij het wegverkeer waarbij 
voetgangers, middelen van vervoer te land, 
dieren of middelen van vervoer per spoor 
die de openbare weg gebruiken, betrokken 
zijn, als dergelijk ongeval dat plaatsgrijpt 
op een terrein toegankelijk voor het publiek 
of op een niet openbaar terrein dat voor 
een zeker aantal personen toegankelijk is. 
(Art. 138,6°, his, Sv., zoals vervangen door 
art. 5, 2°, wet 11 juli 1994.) 

3 november 1998 1022 

26. - Strafzaken - Strafvordering -
Belgische rechtbanken - Territoriale be
voegdheid- Misdrijf- Bestanddeel gelo
kaliseerd in Belgie. 

De Belgische rechtbanken zijn bevoegd 
om uitspraak te doen over een misdrijf 
waarvan een van de bestanddelen in Bel
gie is gelokaliseerd. (Art. 3 Sw.) · 

23 december 1998 1166 

27. - Strafzaken- Strafvordering
Misdrijven - Samenhang - Begrip. 
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Samenhang is het verband dat bestaat 
tussen twee of meer misdrijven en is van 
zodanige aard dat het vereist dat, met het 
oog op de goede rechtsbedeling en onder 
het voorbehoud van de eerbiediging van 
het recht van verdediging, de zaken samen 
en door dezelfde rechter worden beslist en 
deze alle aspecten van de feiten, de regel
matigheid van de bewijzen en de schuld 
van de vervolgde personen kan beoorde
len. (Artt. 226 en 227 Sv.) 

23 december 1998 1166 

28. - Strafzaken - Strafvordering -
Samenhangende misdrijven - Bevoegd
heid van de rechter - Tijdstip waarop de 
samenhang moet worden beoordeeld -
Gevolg. 

Samenhang waardoor de rechter bevoegd 
is om uitspraak te doen over een misdrijf 
dat samenhangt met een ander misdrijf 
waarvoor hij bevoegd is, moet worden 
beoordeeld op het ogenblik dat de rechter 
wordt geadieerd; die samenhang wordt 
niet verbroken door het feit dat de rechter 
vrijspreekt uit hoofde van het misdrijf 
waarvoor hij bevoegd is; in dat geval blijft 
hij bevoegd om uitspraak te doen over het 
samenhangend misdrijf. (Artt. 226 en 227 
Sv.) 

23 december 1998 1166 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 

29. - Strafzaken- Burgerlijke rechts
vordering - Beslissing over de toepasse
lijkheid van een arbitrage-clausule - Aard. 

Wanneer partijen overeenkomen dat elk 
geschil dat reeds is ontstaan of nog kan 
ontstaan uit een bepaalde rechtsbetrek
king en waarover een dading mag worden 
aangegaan, aan arbitrage wordt onderwor
pen, volgt hieruit weliswaar dat, naar de 
woorden van de wet zelf en in de door haar 
bepaalde voorwaarden, de rechter zich, op 
verzoek van een partij, "onbevoegd" moet 
verklaren om kennis te nemen van het 
aan arbitrage onderworpen geschil, doch 
zijn beslissing dienaangaande betreft de 
toepasselijkheid van een arbitrage
clausule begrepen in de overeenkomst en 
niet een bevoegdheidsaanwijzing die een 
geschil van rechtsmacht kan doen ont
staan waaraan enkel door een regeling 
van rechtsgebied een einde kan worden 
gesteld. (Artt. 1676.1 en 1679.1 Ger.W. en 
525 e.v. Sv.) 

13 oktober 1998 965 

BELASTINGZAKEN 
30. - Belastingzaken- Inkomstenbe

lastingen - Voorziening voor het hof van 

beroep - Afstand (Rechtspleging) - Af
stand van rechtsvordering - Akte van 
afstand verleend - Gevolg - Hof van 
beroep - Onttrekking. 

Inzake inkomstenbelastingen is de zaak 
onttrokken aan het hof van beroep dat 
akte van de afstand van de rechtsvorde
ring heeft verleend. (Art. 19, eerste lid, 
Ger.W.) 

23 februari 1998 238 

31. - Belastingzaken- Inkomstenbe
lastingen - Voorziening voor het hof van 
beroep - Algemeen bekend feit - Begrip 
- Persoonlijke kennis van de rechter -
Begrip. 

Door te verwijzen naar de "thans zeer 
ingewikkelde berekening van de belastin
gen", steunt het hof van beroep wettig op 
een algemeen bekend feit en niet op de 
persoonlijke kennis van de magistraten. 
(Artt. 377 tot 385 W.I.B. [1992].) 

26 juni 1998 769 

RECHTEN VAN DE MENS 

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 
Art. 3 
Art. 5 

Art. 5.3 
Art. 5.4 

Art. 6 
Art. 6.1 
Art. 6.2 
Art. 6.3 

Art. 7 
Art. 8 
Art. 14 
Aller lei 
INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECH

TEN EN POLITIEKE RECHTEN 

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 

ART. 3 

1. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 3 - Tuchtzaken - Instituut der 
Accountants - Beroepstucht - Commis
sie van beroep - Sanctie - Evenredig
heid-Beoordelingsbevoegdheid- Toetsing 
door het Hof 

Het Hof vermag na te gaan of uit de 
vaststellingen en overwegingen van de 
bestreden beslissing niet blijkt dat de com
missie van beroep van het Instituut der 
Accountants een kennelijk onevenredige 
sanctie heeft opgelegd en aldus heeft geoor
deeld met miskenning van artikel3 E.V.R.M. 
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(Artt. 90 t.e.m. 93 wet 21 februari 1985 tot 
hervorming van het bedrijfsrevisoraat.) 

12 maart 1998 301 

ART. 5 

Art. 5.3 

2. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 5 - Artikel 5.3 - Handhaving 
van de voorlopige hechtenis- Onderzoeks
gerecht - Recht om binnen een redelijke 
termijn berecht te worden of hangende het 
proces in vrijheid gesteld te worden -
Begrip. 

Uit de omstandigheid aileen dat in de 
loop van een regelmatig gevoerd onder
zoek een bepaalde verrichting met een 
ongewone vertraging is uitgevoerd, valt 
niet afte leiden dat de in art. 5.3 E.VR.M. 
bedoelde redelijke termijn is overschre
den. (Art. 5.3 E.V.R.M.) 

10 augustus 1998 801 

Art. 5.4 

3. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 5 - Artikel 5.4 - Vreemdeling -
Uitlevering - Door de vreemde overheid 
verleend bevel tot aanhouding- Beschik
king van de raadkamer waarbij het bevel 
tot aanhouding uitvoerbaar wordt ver
klaard - Beroep - Termijn. 

Ofschoon de Belgische wetgeving niet 
voorziet in de verschijning van de vreem
deling voor de raadkamer die het buiten
landse bevel uitvoerbaar moet verklaren, 
kent zij hem evenwel de mogelijkheid toe 
om hoger beroep in te stellen, waarvan de 
modaliteiten geregeld worden bij art. 135 
Sv.; schending van art. 5.4 E.VR.M. kan 
niet worden afgeleid uit de omstandigheid 
dat voornoemd hoger beroep, op straffe 
van verval, moet worden ingediend bin
nen vierentwintig uren na de betekening 
van de beschikking. (Art. 135 Sv.; art. 5.4 
E.VR.M.) 

27 juli 1998 798 

ART. 6 

Art. 6.1 

4. - "Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Recht op een 
eerlijk proces - Hof van assisen - Feiten 
niet ter kennis gebracht van het hof van 
assisen. 

De beschuldigde kan niet voor het eerst 
voor het Hof van Cassatie de miskenning 
van zijn recht op een eerlijk proces aan
voeren op grond van feiten die hij ter 
kennis had kunnen brengen van het hof 

van assisen en die het Hof van Cassatie 
niet bevoegd is te onderzoeken. (Art. 6.1 
E.VR.M.) 

6 januari 1998 24 

5. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Strafvervolging 
- Eerlijke behandeling van de zaak -
Inlichtingen ingeroepen voor de verdedi
ging - Verwijzing naar nietig proces
verbaal - Proces-verbaal uit de debatten 
geweerd - Gevolg. 

Miskent het recht op een eerlijk proces 
en het recht van verdediging, de rechter 
die uit de debatten weert een wegens 
schending van de artt. 11 en 40, eerste lid, 
Taalwet Gerechtszaken nietig proces
verbaal waarnaar een beklaagde voor zijn 
verdediging verwijst. (Art. 6.1 E.VR.M., 
40 Taalwet Gerechtszaken; algemeen rechts
beginsel inzake het recht van verdedi
ging.) 

13 januari 1998 65 

6. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Strafzaken -
Geen verhoor door de onderzoeksrechter
Gevolg. 

Miskenning van het recht van verdedi
ging of schending van art. 6.1 E.VR.M. 
valt niet uitsluitend af te leiden uit het 
feit dat de verdachte nooit door de onder
zoeksrechter is verhoord. 

14 januari 1998 67 

7. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 6- Artikel 6.1 - Onteigening ten 
algemenen nutte - Spoedprocedure -
Hoger beroep - Onteigende - Beperking 
- verenigbaarheid. 

Artikel 6 E.VR.M. wordt niet geschon
den doordat de rechtsmiddelen van de 
onteigende wiens goed volgens de over
heid dringend moet onteigend worden, in 
de eerste fase van de procedure meer 
beperkt zijn dan die van de onteigenaar, 
ongeacht of de beoordeling van de hoog
dringendheid door de onteigenaar al dan 
niet als juist wordt bevonden. (Artt. 7 en 8 
Onteigeningswet.) 

22 januari 1998 111 

8. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6- Artikel 6.1 - Arbitragehof
Prejudiciele vraag - Verzoek van de ver
weerder - Hof van Cassatie - In het 
middel als geschonden aangewezen wets
bepaling - Conflict met het E. V.R.M. -
Conflict met de Grondwet (artikelen 10 en 
11) - "Verband - Verplichting van het 
Hof 

Wanneer uit het verzoek van de verweer
der een prejudiciele vraag te stellen aan 
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het Arbitragehof in verband met een moge
lijke schending van artikel 6 E.V.R.M. en 
van de artikelen 10 en 11 Grondwet, door 
een in een middel als geschonden aange
wezen wetsbepaling, blijkt dat beide con
flicten met elkaar verbonden zijn en dat 
de aldus opgeworpen onverenigbaarheid, 
in de stelling van de verweerder, slechts 
aanwezig is in zoverre het E.V.R.M. door 
die wetsbepaling geschonden is, gaat het 
Hof, als het vaststelt dat dit niet het geval 
is, op dit verzoek niet in. (Art. 26 Bijzon
dere Wet Arbitragehof.) 

22 januari 1998 111 

9. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Redelijke ter
mijn - Vaststelling- Invloed - Straf 

De vaststelling dat de redelijke termijn 
al dan niet is overschreden is bepalend 
voor wat de aan de beklaagde op te leggen 
straf betreft. (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

17 februari 1998 226 

10. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 6 -Artikel 6.1 - Redelijke termijn 
- Overschrijding - Beoordeling door de 
vonnisgerechten - Draagwijdte. 

De vonnisgerechten dienen in het licht 
van de gegevens van elke zaak te oordelen 
of de zaak binnen een redelijke termijn is 
behandeld en, zo niet, moeten zij de moge
lijke gevolgen daarvan vaststellen. 

18 februari 1998 230 

11. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Diefstal -
Objectieve verzwarende omstandigheden 
- Verscheidene daders - Gevolg. 

Alleen uit het feit dat de bij art. 4 73 Sw. 
bepaalde verzwarende omstandigheid een 
objectieve verzwarende of reele omstan
digheid van de diefstal, hoofdfeit, die geldt 
voor allen die aan de diefstal deelgenomen 
hebben, en geen subjectieve verzwarende 
omstandigheid is, kan geen schending van 
art. 6.1 E.V.R.M. worden afgeleid. (Art. 
473 Sw.; art. 6.1 E.V.R.M.) 

4 maart 1998 270 

12. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Verwijzing van 
een rechtbank naar een andere - Strafza
ken - Gewettigde verdenking - Toepas
sing. 

De artt. 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R., 
die alleen betrekking hebben op de rechts
colleges die ofwel over burgerlijke rechten 
en verplichtingen ofwel over de gegrond
heid van een strafVervolging uitspraak 
doen, zijn, in beginsel, niet van toepassing 
op het Hof van Cassatie, wanneer het 
uitspraak doet over een verzoek tot ver-

wijzing van de zaak van een rechtbank 
naar een andere. 

1 april 1998 400 

13. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel6 -Artikel6.1- Onpartijdigheid 
van de rechter - Onderzoeksrechter -
Voorheen raadsman van een mede
beklaagde. 

Alleen het feit dat de onderzoeksrechter 
die oorspronkelijk van de zaak heeft kennis
genomen voorheen raadsman van een van 
de beklaagden is geweest, belet de kamer 
van inbeschuldigingstelling niet de zaak 
naar het hof van assisen te verwijzen, nu 
zij oordeelt dat de onpartijdigheid van de 
rechter te de zen niet in twijfel kan worden 
getrokken. (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

22 april 1998 450 

14. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Redelijke ter
mijn - Overschrijding - Sanctie - Ont
vankelijkheid van de strafvordering. 

Uit de vaststelling dat de in art. 6.1 
E.V.R.M. bedoelde redelijke termijn is over
schreden, kan het vonnisgerecht niet aflei
den dat de strafVordering niet ontvankelijk 
is. (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

13 mei 1998 546 

15. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Daadwerkelijk 
rechtsmiddel - Voorbarig rechtsmiddel 
v66r de eindbeslissing - Gevolg. 

De wetsbepaling die de verdachte niet 
elk daadwerkelijk rechtsmiddel ont
neemt, maar hem het recht om dat rechts
middel aan te wenden na de eindbeslissing 
toekent, doet geen afbreuk aan de rechten 
die de verdachte geniet op grond van 
artikel6 E.V.R.M. en doet evenmin afbreuk 
aan zijn recht van verdediging. (Art. 416 
Sv.) 

17 juni 1998 717 

16. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Onpartijdige 
rechter - Brief minister van Justitie -
Hangend geding. 

Uit een brief die de minister van Justi
tie heeft gericht aan de eerste voorzitter 
van het hof van beroep, en het antwoord 
van laatstgenoemde, zoals zein het arrest 
zijn opgenomen, volgt niet dat de Uitvoe
rende Macht zich heeft ingemengd in de 
Rechterlijke Macht, noch dat de brief van 
de minister van Justitie bij de partijen de 
schijn heeft kunnen verwekken dat de 
appelrechter niet onafhankelijk was of 
dat hij vooringenomen was, noch dat het 



-140-

recht van verdediging van de eisers is 
miskend. (Art. 6.1 Verdrag Rechten van 
de Mens.) 

22juni 1998 733 

17. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel6 -Artikel6.1- Onpartijdigheid 
van de rechter- Hof van beroep- Samen
stelling van de zetel - Raadsheer die 
vroeger van de zaak heeft kennisgenomen 
- Magistraat die in eerste aanleg uit
spraak heeft gedaan. 

Het arrest van het hof van beroep, dat 
mede is gewezen door een raadsheer die 
vroeger als rechter in de rechtbank van 
eerste aanleg in de zaak uitspraak heeft 
gedaan, biedt niet de vereiste waarborgen 
van onpartijdigheid en is, bijgevolg, nie
tig. (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

24juni 1998 754 

18. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Redelijke ter
mijn - Douane en accijnzen - Voorstel 
tot transactie - Relevantie. 

Afgezien ervan dat het voorstel door de 
administratie van een transactie geen daad 
van vervolging zou zijn, mogen de appel
rechters wel met het feit dat dergelijk 
voorstel werd gedaan rekening houden om 
de redelijke termijn te beoordelen. (Art. 6 
Verdrag Rechten van de Mens.) 

30juni1998 781 

19. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Recht op een 
eerlijk proces- Wijze waarop de beklaagde 
onschuld staande houdt- Verborgen hou
den van de gepleegde misdrijven door nieuwe 
strafbare feiten - Geestesgesteldheid van 
de beklaagde. 

Het recht van de beklaagde op een eer
lijk proces impliceert dat hij vrij kiest op 
welke wijze hij voor de rechter zijn onschuld 
wil staande houden; het houdt evenwel 
niet in dat hij om zijn misdrijven verbor
gen te houden strafbare feiten mag ple
gen, noch dat de strafrechter geen rekening 
mag houden, voor de beoordeling van de 
geestesgesteldheid van de beklaagde, met 
de wijze waarop hij gepoogd heeft zijn 
misdrijven voor de politie-overheid verbor
gen te houden. (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

24 augustus 1998 820 

20. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6- Artikel 6.1- Tuchtzaken
Onpartijdigheid van de rechter- Opleg
gen van een sanctie - Vorige beslissing 
gewezen - Gevolg. 

Een gebrek aan onpartijdigheid kan niet 
worden afgeleid uit de enkele omstandig
heid dat de bestreden beslissing, voor de 

bepaling van de op te leggen sanctie, ver
wijst naar een vorige beslissing die mede 
gewezen werd door een rechter die zowel 
de bestreden beslissing heeft gewezen als 
de beslissing waarnaar verwezen wordt. 
(Art. 6.1 E.V.R.M.) 

3 september 1998 835 

21. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Straf- Even
redigheid - Tuchtzaken - Toepasselijk
heid. 

De grief dat de straf evenredig moet zijn 
met de zwaarte van de feiten is vreemd 
aan de artikelen 6.1 en 14 E.V.R.M. 

3 september 1998 837 

22. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Tuchtzaken -
Beslissing - Uitspraak - Openbaarheid 
-Afstand. 

De beslissing waarbij een geneesheer 
door de raad van beroep van de Orde van 
Geneesheren een tuchtsanctie wordt opge
legd moet in het openbaar worden uitge
sproken, tenzij de geneesheer, in zijn belang, 
vrijwillig en ondubbelzinning van de open
baarheid afstand doet. (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

3 september 1998 84 7 

23. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Strafzaken -
Onpartijdigheid van de rechter- Vroeger 
uitoefenen van een ander rechterlijk ambt 
- Substituut - Aanwezigheid bij de uit
spraak - Civielrechtelijk - Gevolg. 

Door zijn loutere aanwezigheid als substituut
procureur des Konings bij de uitspraak 
van het vonnis door de eerste rechter, dat 
aileen beslist op civielrechtelijk gebied, 
heeft de rechter, die het vonnis in hoger 
beroep wijst, vroeger geen kennis gena
men van de zaak. (Art. 292, tweede lid, 
Ger.W., 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R.) 

8 september 1998 859 

24. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6- Artikel 6.1 - Schending
Wl-aking - Redenen - Rechtspleging. 

De redenen tot wraking worden op beper
kende wijze opgesomd in de wet, zodat de 
schending van art. 6.1 E.V.R.M. niet bij 
wege van wraking kan worden aange
voerd. (Art. 24, § 2, Architectenwet, en 
art. 28 Ger.W.) 

24 september 1998 915 

25. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Recht op de 
onpartijdigheid van de rechter - Schen
ding - Rechtspleging - Wraking. 

Aangezien de redenen tot wraking op 
beperkende wijze worden opgesomd in de 
wet, kan de schending van de artt. 6.1 
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E.VR.M. en 14, § 1, I.VB.P.R., geen grond 
tot wraking opleveren. (Art. 828,8°, Ger.W.; 
art 6.1 E.VR.M.; art. 14, § 1, I.VB.P.R.) 

19 november 1998 1062 

26. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Strafzaken -
Eerlijk proces - Medisch deskundigenon
derzoek - Tegensprekelijk karakter. 

De partijen hebben recht gehad op een 
eerlijk proces wanneer zij voor de vonnis
gerechten vrij het deskundigenverslag heb
ben kunnen tegenspreken dat het O.M. 
tegen hen aanvoert, en zo nodig een aan
vullend deskundigenonderzoek of de aan
wijzing van een college van deskundigen 
hebben kunnen vragen. (Art. 6.1 E.VR.M.) 

24 november 1998 1068 

27. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 6- Artikel 6.1 - Eerlijk proces -
Draagwijdte - Rechterlijk gewijsde -
Gezag van gewijsde - Strafzaken. 

Het gezagvan het strafrechtelijk gewijsde 
belet niet dat de verzekeraar van de ver
oordeelde die bedragen heeft uitgekeerd 
aan de slachtoffers van het ongeval, tij
dens een burgerlijk proces achteraf, de 
mogelijkheid heeft om de tijdens het straf
proces verkregen gegevens te betwisten; 
die regel vloeit voort uit art. 4 VTSv. en 
niet uit art. 6.1 E.VR.M. (Art. 4. VT.Sv.; 
art. 6.1 E.VR.M.) 

3 december 1998 1091 

28. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Eerlijke be han
de ling- Strafzaken- Gerechtelijk onder
zoek - Deskundige - Twee opdrachten. 

De onderzoeksrechter beslist soeverein 
wie hij als deskundige benoemt; uit de 
omstandigheid dat de onderzoeksrechter 
een neuropsychiater gelast met het gees
tesonderzoek van de verdachte terwijl dezelfde 
deskundige voordien op verzoek van de 
onderzoeksrechter als wetsgeneesheer aan
wezig was op de plaats waar het slachtof
fer werd aangetroffen, kan geen miskenning 
van eisers recht van verdediging noch 
schending van art. 6.1 E.VR.M. worden 
afgeleid. (Art. 6.1 E.VR.M.) 

8 december 1998 1107 

Art. 6.2 

29. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 6 - Artikel 6.2 - Vermoeden van 
onschuld-Rechtvaardigingsgrond-Bewijs
last. 

Het vermoeden van onschuld impliceert 
dat een beklaagde niet het bewijs moet 
leveren van de werkelijkheid van een door 
hem aangevoerde rechtvaardigingsgrond 

die niet van alle geloofwaardigheid is ont
bloot. (E.VR.M., art. 6.2°, Sw., art. 7.1.) 

21 april1998 440 

30. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6- Artikel 6.2 - Vermoeden van 
onschuld - Draagwijdte - Strafbare fei
ten - Opschorting - Beoordeling. 

Bij de beoordeling van een vraag tot 
opschorting mag de rechter alle gegevens 
eigen aan de persoon van de beklaagde in 
acht nemen maar mag hij in zijn oordeel 
geen strafbare feiten betrekken waarvoor 
de schuld van de beklaagde niet onherroe
pelijk vaststaat. (Art. 6.2 E.VR.M.) 

13 oktober 1998 963 

31. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 6 - Artikel 6.2 - Vermoeden van 
onschuld - Terechtzitting - Uitstel van 
de zaak - Doel van het uitstel. 

Miskent het vermoeden dat eenieder 
die wegens een strafbaar feit wordt ver
volgd onschuldig wordt geacht totdat zijn 
schuld volgens de wet bewezen wordt, de 
rechter die reeds voor de behandeling van 
de zaak zijn mening over de handelwijze 
van de beklaagde heeft gevormd, wat te 
dezen blijkt uit de vermelding dat het 
herhaald uitstel van de zaak was bedoeld 
om de beklaagde tot betere inzichten te 
brengen, doch tevergeefs. (Art. 6.2 E.V.R.M.) 

8 december 1998 1106 

Art. 6.3 

32. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6 - Artikel 6.3 - Verzoek tot 
verhoor van een getuige - Beoordeling 
rechter. 

N och het algemeen rechtsbeginsel dat 
de eerbiediging van het recht van verde
diging oplegt, noch art. 6.3 E.VR.M. ont
zeggen de feitenrechter het recht om over 
het verhoor van een getuige te beslissen. 

8 april 1998 423 

33. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel6 -Artikel6.3 -Hofvan assisen 
- Ondervraging van een getuige na de 
pleidooien- Wettigheid- Voorwaarden. 

De ondervraging van een getuige na de 
pleidooien van de verdediging, krachtens 
de discretionaire macht van de voorzitter 
van het hof van assisen, leidt niet tot 
nietigheid van de procedure, als de par
tijen de aldus in het debat gebrachte gege
vens naderhand vrijelijk hebben kunnen 
tegenspreken. (Art. 6.3 E.VR.M.) 

22 april 1998 450 

34. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6- Artikel 6.3 - Strafzaken -
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Strafvordering- Meerdere feiten - Een
heid van opzet- Wijziging van de omschrij
ving - Gevolg. 

Wanneer de rechter beslist dat de ver
schillende, aan de beklaagde ten laste 
gelegde feiten eerder een collectief mis
drijf door eenheid van opzet dan een materiele 
samenloop van misdrijven vormen, moet 
hij de beklaagde daar niet vooraf kennis 
van geven, aangezien die beslissing geen 
wijziging van de omschrijving inhoudt. 
(Art. 65 Sw.; artt. 182 en 211 Sv.; art. 6.3, 
a en b, E.V.R.M.; algemeen beginsel van 
het recht van verdediging.) 

13 mei 1998 54 7 

35. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel6 -Artikel6.3- Onderzoeksrech
ter - Verhoor van de verdachte - Geen 
talk - Gevolgen. 

Aileen uit de vaststelling dat de beklaagde 
geen bijstand van een talk heeft gekregen 
voor de onderzoeksrechter, waaraan hij 
dat niet formeel had gevraagd, oak al had 
hij dat wel gedaan tijdens een verhoor 
door de politie, kan niet worden afgeleid 
dat zijn recht van verdediging of zijn 
rechten van de mens zijn geschonden, nu 
hij zowel voor de eerste rechter als voor 
het hofvan beroep een dergelijke bijstand 
heeft genoten. (Art. 6.3 E.V.R.M.; art. 14.3 
I.VB.P.R.) 

29 september 1998 920 

36. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 6 - Artikel 6.3 - Wraking -
Grondslag. 

Aangezien de wet een limitatieve opsom
ming geeft van de wrakingsgronden, kan 
een schending van art. 6.3 E.V.R.M. en 
van art. 14.3 I.V.B.P.R. niet worden aan
gevoerd in een verzoek tot wraking. (Art. 
828 Ger.W.; art. 6.3 E.V.R.M.; art. 14.3 
I.V.B.P.R.) 

6 oktober 1998 949 

ART. 7 

37. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 7 - Nieuw strafbaar feit en straf
verzwaring - Verlenging verjaringster
mijn strafvordering - Onmiddellijke toe
passing - Gevolg. 

Wanneer een wet na het tijdstip van de 
ten laste gelegde feiten de verjaringster
mijn verlengt, heeft zij niet tot gevolg de 
op de datum van het misdrijftoepasselijke 
straf te verzwaren, noch een handelen of 
nalaten te straffen dat niet strafbaar was 
ten tijde van het handelen of nalaten. 
(Artt. 21 V.T.Sv., 7.1 E.V.R.M.) 

10 maart 1998 295 

38. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 7- Omschrijving strafbare gedra
ging - Vereiste. 

Aan de vereiste dat een strafbepaling de 
strafbaar gestelde gedraging op voldoende 
precieze wijze omschrijft, is voldaan wan
neer het voor hen op wie de strafbepaling 
toepasselijk is, mogelijk is op grand ervan 
de feiten en nalatigheden te kennen die 
hun strafrechtelijke aansprakelijkheid mee
brengen, zelfs als de nadere omschrijving 
ervan wordt overgelaten aan de rechter. 
(Artt. 7 E.V.R.M., 14 Gw., 2 Sw.) 

24 augustus 1998 818 

39. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 7 - Strafbaar feit - Legaliteit -
Tuchtzaken - Toepasselijkheid. 

De artikelen 7.1 E.V.R.M. en 15.1 I.V.B.P.R. 
zijn niet toepasselijk in tuchtzaken. 

3 september 1998 837 

ART. 8 

40. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 8 - Eerbiediging van het prive
leven - Seksualiteitsbeleving - Inmen
ging van het openbaar gezag - Bij de wet 
voorzien. 

Het strafbaar stellen door de wetgever 
van het opzettelijk toebrengen van ver
wondingen of slagen beantwoordt aan het 
begrip wet in de zin van art. 8.2 E.VR.M. 
(Artt. 8.2 E.VR.M., 392 en 398 Sw.) 

6 januari 1998 10 

41. - Verdrag Rechten van de Mens
Artikel 8 - Eerbiediging van het prive
leven - Opzettelijk toebrengen van ver
wondingen of slagen - Sadomasochisme 
- Strafuitsluiting - Voorwaarde. 

Sadomasochistische praktijken die gepleegd 
worden ten aanzien van een persoon die 
er op wettige wijze mee instemt, en niet 
van aard zijn de gezondheid van degene 
aan wie ze worden toegebracht, aan te 
tasten, moeten worden geacht te behoren 
tot het prive-leven, waarvan de eerbiedi
ging moet leiden tot uitsluiting van straf 
oak al zijn de bestanddelen van het wan
bedrijf opzettelijke verwondingen of sla
gen verenigd. (Artt. 8 E.V.R.M., 392 en 
398 Sw.) 

6 januari 1998 10 

42. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 8 - Artikel 8.2 - Eerbiediging 
van het prive-leven - Beperking - Mili
tair- Kazerne - Slaapkamer - Zoeking 
- Dienstreglement - Geldigheid. 

Zo een dienstreglement, dat op de gebrui
kelijke wij ze wordt bekendgemaakt, beper
kingen oplegt aan het recht op eerbiediging 
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van het prive-leven van militairen inhe
rent aan de opdracht, organisatie en wer
king van een krijgsmacht, dan beantwoordt 
deze afWijking aan de toegestane afWij
king in artikel 8.2 E.V.R.M., nude artike
len 5 en volgende, onder meer artikel9, 2°, 
van de wet van 14 januari 1975 houdende 
het tuchtreglement van de Krijgsmacht, 
welke bepalingen voldoende toegankelijk 
en precies zijn, de militairen enerzijds 
dezelfde rechten toekennen als de Belgische 
burgers doch anderzijds hen opleggen onder 
alle omstandigheden nauwgezet alle dienst
verplichtingen te vervullen die hun wor
den opgelegd door de Grondwet, door de 
wets- en verordeningsbepalingen alsook 
door de reglementen, onderrichtingen en 
bevelen die op de krijgsmacht toepassing 
vinden. (Art. 8.2 E.V.R.M.; artt. 5 e.v. wet 
14 januari 1975.) 

21 april 1998 446 

43. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 8 - Eerbiediging van het prive
leven -Inmenging van het openbaar gezag 
- Echtscheiding - Overspel - Buiten
echtelijke betrekkingen - Persoon van zelfde 
geslacht - Vaststelling bij gerechtsdeur
waarder. 

De bij artikel 1016bis Ger.W. bedoelde 
vaststelling van overspel is op zichzelf 
geen schending op eerbiediging van het 
prive-leven, ook niet wanneer die vaststel
ling betrekking heeft op het overspel van 
een echtgenoot met iemand van hetzelfde 
geslacht; dergelijke vaststelling geschiedt 
immers op grond van een wet en ter 
bescherming van de rechten van de echt
genoot. (Art. 1016bis Ger.W.; art. 8, eerste 
en tweede lid, E.V.R.M.) 

17 december 1998 1151 

ART. 14 

44. - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 14 - Straf- Evenredigheid
Tuchtzaken - Toepasselijkheid. 

De grief dat de straf evenredig moet zijn 
met de zwaarte van de feiten is vreemd 
aan de artikelen 6.1 en 14 E.V.R.M. 

3 september 1998 837 

ALLERLEI 

45. - Verdrag Rechten van de Mens -
Allerlei - Eerste Aanvullend Protocol -
Artikel1 - Ongestoord genot van de eigen
dom- Loodsen van zeevaartuigen- Aan
sprakelijkheid - Herstelplicht. 

De wet die de organisator van een loods
dienst van zijn aansprakelijkheid ontheft, 
schendt art. 1 Eerste Aanvullend Protocol 
bij het E.V.R.M. waarin het recht op onge-

stoord genot van de eigehdom wordt gewaar
borgd, in zoverre zij J:Jletrekking heeft op 
feiten van v66r haar bekendmaking en 
inwerkingtreding. (Art 3bis wet 30 augus
tus 1988.) 

15 mei 1998 558 

INTERNATIONAAL vERDRAG BURGER
RECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN 

46. - Internationaal Verdrag Burger
rechten en Politieke Rechten - Artikel 
14.1- Verwijzing van een rechtbank naar 
een andere - Strafzaken - Gewettigde 
verdenking - Toepassing. 

De artt. 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R., 
die alleen betrekking hebben op de rechts
colleges die ofWel over burgerlijke rechten 
en verplichtingen ofWel over de gegrond
heid van een strafvervolging uitspraak 
doen, zijn, in beginsel, niet van toepassing 
op het Hof van Cassatie, wanneer het 
uitspraak doet over een verzoek tot ver
wijzing van de zaak van een rechtbank 
naar een andere. 

1 april 1998 400 

47. - Internationaal Verdrag Burger
rechten en Politieke Rechten -Artikel15 
- Strafbaar feit - Legaliteit - Tucht
zaken - Toepasselijkheid. 

De artikelen 7.1 E.V.R.M. en 15.1 I.V.B.P.R. 
zijn niet toepasselijk in tuchtzaken. 

3 september 1998 837 

48. - Internationaal Verdrag Burger
rechten en Politieke Rechten - Artikel 
14.1 - Strafzaken- Onpartijdigheid van 
de rechter - Vroeger uitoefenen van een 
ander rechterlijk ambt - Substituut -
Aanwezigheid bij de uitspraak - Civiel
rechtelijk - Gevolg. 

Door zijn loutere aanwezigheid als substi
tuut-procureur des Konings bij de uit
spraak van het vonnis door de eerste 
rechter, dat alleen beslist op civielrechte
lijk gebied, heeft de rechter, die het vonnis 
in hoger beroep wijst, vroeger geen kennis 
genomen van de zaak. (Art. 292, tweede 
lid, Ger.W., 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R.) 

8 september 1998 859 

49. - Internationaal Verdrag Burger
rechten en Politieke Rechten - Artikel 
14.3, f- Onderzoeksrechter - Verhoor 
van de verdachte- Geen talk - Gevolgen. 

Aileen uit de vaststelling dat de beklaagde 
geen bijstand van een tolk heeft gekregen 
voor de onderzoeksrechter, waaraan hij 
dat niet formeel had gevraagd, ook al had 
hij dat wei gedaan ti~'dens een verhoor 
door de politie, kan ni t worden afgeleid 
dat zijn recht: van v rdediging of zijn 
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rechten van de mens zijn geschonden, nu 
hij zowel voor de eerste rechter als voor 
het hofvan beroep een dergelijke bijstand 
heeft genoten. (Art. 6.3 E.V.R.M.; art. 14.3 
I.V.B.P.R.) 

29 september 1998 920 

50. - Internationaal Verdrag Burger
rechten en Politieke Rechten- Artikel 14 
- Artikel 14.3.d - Wraking - Grand
slag. 

Aangezien de wet een limitatieve opsom
ming geeft van de wrakingsgronden, kan 
een schending van art. 6.3 E.V.R.M. en 
van art. 14.3 I.V.B.P.R. niet worden aan
gevoerd in een verzoek tot wraking. (Art. 
828 Ger.W.; art. 6.3 E.V.R.M.; art. 14.3 
I.V.B.P.R.) 

6 oktober 1998 949 

51. - Internationaal Verdrag Burger
rechten en Politieke Rechten - Artikel 
14.1 - Recht op een onpartijdige rechter 
- Schending - Rechtspleging - Wra
king. 

Aangezien de redenen tot wraking op 
beperkende wijze worden opgesomd in de 
wet, kan de schending van de artt. 6.1 
E.V.R.M. en 14, § 1, I.V.B.P.R., geen grand 
tot wraking opleveren. (Art. 828, 8°, Ger.W.; 
art 6.1 E.V.R.M.; art. 14, § 1, I.V.B.P.R.) 

19 november 1998 1062 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 

ALGEMEEN 

BURGERLIJKE ZAKEN 

STRAFZAKEN 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen - Getuigenverhoor -

Onregelmatige samenstelling rechtscollege 
- Gevolg. 

Zo de zetel volgens het proces-verbaal 
van de terechtzitting samengesteld was 
uit meer dan het voorgeschreven aantal 
rechters is het op deze zitting gehouden 
getuigenverhoor nietig. (Art. 779 Ger.W.) 

24 maart 1998 367 

2. - Algemeen- Zetelsamenstelling
Rechtbank van eerste aanleg- Enige rech
ter - Werhend rechter - Begrip. 

De eerste voorzitter van het hof van 
beroep mag de rechters die als enige rech
ter zitting zullen houden alleen kiezen uit 
de werkende rechters; een vonnis dat is 
gewezen door een plaatsvervangende rech-

ter die alleen zitting houdt, is nietig. (Art. 
195 Ger.W.) 

22 mei 1998 587 

3. - Algemeen - Samenstelling van 
de zetel - Hof van beroep - Raadsheer 
die vroeger van de zaah lweft kennis
genomen - Magistraat die in eerste aan
leg uitspraak heeft gedaan- Onpartijdigheid. 

Het arrest van het hof van beroep, dat 
mede is gewezen door een raadsheer die 
vroeger als rechter in de rechtbank van 
eerste aanleg in de zaak uitspraak heeft 
gedaan, biedt niet de vereiste waarborgen 
van onpartijdigheid en is, bijgevolg, nie
tig. (Art. 6.1 E.VR.M.) 

24juni 1998 754 

BURGERLIJKE ZAKEN 

4. - Burgerlijhe zaken - Rechtscol
lege - Samenstelling - Beslissing -
Heropening van het debat- Bepaald onder
welp - Voortzetting - Latere beslissing 
over de vordering - Wettigheid - Voor
waarde. 

N a een beslissing die de heropening van 
het debat beveelt over een door die beslis
sing bepaald onderwerp, zodat het vorige 
debat over dat punt wordt voortgezet, 
moet de latere beslissing over de vorde
ring worden gewezen door de rechters die 
de vorige terechtzittingen hebben bijge
woond of, zoniet, door een rechtscollege 
waarvoor het debat in zijn geheel is her
vat. (Art. 779, eerste lid, Ge;r.W.) 

12 oktober 1998 958 

STRAFZAKEN 

5. - Strafzaken - Samenstelling van 
het rechtscollege - Raadkamer - Voorlo
pige hechtenis - Handhaving - Verslag 
van de onderzoeksrechter - Vervanging 
van de geadieerde rechter - Onregelma
tigheid van de vervanging - Gevolg. 

Hoewel de raadkamer, die een onder
zoeksrechter, aangewezen ter vervanging 
van de geadieerde onderzoeksrechter in 
zijn mondeling verslag heeft gehoord, zon
der te hebben vastgesteld of te hebben 
kunnen vaststellen dat de geadieerde en 
vervangen onderzoeksrechter wettig ver
hinderd was, niet regelmatig uitspraak 
doet over de handhaving van de voorlo
pige hechtenis, heeft die onregelmatig
heid geen weerslag op de samenstelling 
van de raadkamer, daar de onderzoeks
rechter daarvan geen deel uitmaakt; de 
onregelmatigheid heeft alleen betrekking 
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op de voorwaarden waaronder de vervan
ging is geschied en niet op de hoedanig
heid van onderzoeksrechtervan de magistraat 
die verslag heeft gedaan. (Art. 322 Ger.W.; 
art. 21, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

21 januari 1998 101 

6. - Strafzaken- Hofvan Cassatie
Bevoegdheid - Vervolgingen ten laste van 
een minister- Mededaders van de minis
ter - Medeplichtigen van de minister -
Regeling van de rechtspleging. 

Geen enkele wetsbepaling schrijft voor 
dat een kamer van het Hof van Cassatie 
moet beslissen over de regeling van de 
rechtspleging terzake van personen die 
worden vervolgd als mededaders of mede
plichtigen van een minister die voor dat 
Hof in beschuldiging is gesteld; het Hof is 
niet bevoegd om de rechterlijke organisa
tie te wijzigen, en bijgevolg ook niet om 
een onderzoeksgerecht in te stellen dat 
zou werken met de bevoegdheden en vol
gens de regels van een kamer van 
inbeschuldigingstelling. (Artt. 103 en 146 
Gw.; wet 17 dec. 1996 en wet 19 dec. 
1997.) 

4 februari 1998 160 

7. - Strafzaken - Vervanging van een 
onderzoeksrechter - Voorwaarden. 

De voorwaarde van ancienniteit, waar
aan een rechter, die als enige rechter 
zitting houdt, moet voldoen, is niet van 
toepassing op de vervanging van een onder
zoeksrechter. (Artt. 80, 195, eerste lid, 
Ger.W.) 

22 april 1998 450 

8. - Strafzaken - Samenstelling van 
de zetel - Beslissing alvorens recht te 
doen - Latere beslissing over de grand 
van de zaak - Zelfde zetel - Voorwaar
den. 

Een vonnis dat na een vonnis alvorens 
recht te doen in dezelfde zaak wordt gewe
zen, hoeft, in de regel, niet te worden 
gewezen door dezelfde rechters als diege
nen die zitting hebben gehouden tijdens 
de debatten die het vonnis alvorens recht 
te doen of de uitspraak ervan zijn vooraf
gegaan; anders is het na een vonnis waar
bij de heropening van de debatten wordt 
bevolen onder zodanige voorwaarden dat 
in feite het vroegere debat wordt voortge
zet. (Art. 779 Ger.W.) 

20 mei 1998 585 

9. - Strafzaken - Samenstelling van 
de zetel - Rechter - Vroeger uitoefenen 
van een ander rechterlijk ambt - Substi
tuut - Aanwezigheid bij de uitspraak -
Civielrechtelijk - Gevolg. 

Door zijn loutere aanwezigheid als substituut
procureur des Konings bij de uitspraak 
van het vonnis door de eerste rechter, dat 
alleen beslist op civielrechtelijk gebied, 
heeft de rechter, die het vonnis in hoger 
beroep wijst, vroeger geen kennis geno
men van de zaak. (Art. 292, tweede lid, 
Ger.W., 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.VB.P.R.) 

8 september 1998 859 

10. - Strafzaken - Raadkamer -
Samenstelling - Alleensprekend rechter 
- Misdrijven tegen de orde der familie en 
tegen de openbare zedelijkheid - Beslis
sing tot internering. 

Ret Ger.W. heeft de wettelijke bepaling 
niet opgeheven, volgens welke de raadka
mer samengesteld is uit een rechter die 
uitspraak doet over het verslag van de 
onderzoeksrechter, zelfs wanneer die raad
kamer uitspraak doet over de internering 
van een persoon die vervolgd wordt wegens 
een misdrijf tegen de orde der familie en 
tegen de openbare zedelijkheid. (Artt. 92, 
§ 1, 4 o, en 94 Ger. W.; enig artikel, § XV, 
wet 25 okt. 1919 tot tijdelijke wijziging 
van de rechterlijke inrichting en van de 
rechtspleging voor de hoven en de recht
banken.) 

29 september 1998 922 

RECHTERLIJKE TUCHT 
1. - Rechter - Gedrag - Waardig

heid van het ambt - Ontzetting uit het 
ambt. 

De rechter die bij een in kracht van 
gewijsde gegaan arrest is veroordeeld wegens 
het opzettelijk en met voorbedachten rade 
toebrengen van verwondingen of slagen, 
en het wegbrengen van een meerderjarige 
met het oog op het plegen van ontucht of 
prostitutie, heeft door zijn gedrag ernstig 
afbreuk gedaan aan de waardigheid van 
zijn ambt en is derhalve niet meer waar
dig deel te nemen aan de uitoefening van 
de Rechterlijke Macht; het Hof ontzet hem 
uit zijn ambt, ook al heeft hij zijn ontslag 
aangeboden daar die omstandigheid niets 
afdoet aan de uitoefening van de discipli
naire vordering. (Artt. 404, 405 en 409 
Ger.W.) 

25juni1998 759 

2. - Plaatsvervangend rechter- Gedrag 
- Opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling- Waardigheid van het ambt. 

De plaatsvervangend rechter, die in zijn 
hoedanigheid van advocaat, bij een in 
kracht van gewijsde gegaan arrest schul
dig werd verklaard aan het misdrijf"mis
bruik van vertrouwen" en hoewel hij op-
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schorting van de uitspraak van de veroor
deling bekwam, heeft door zijn gedrag 
ernstig afbreuk gedaan aan de waardig
heid van zijn ambt en is mitsdien niet 
meer waardig deel te nemen aan de uitoe
fening van de Rechterlijke Macht; het Hof 
ontzet hem derhalve uit zijn ambt. (Artt. 
404, 405 en 409 Ger.W.) 

18 september 1998 898 

RECHTERLIJK GEWIJSDE 

ALGEMEEN 

GEZAG VAN GEWIJSDE 
Burgerlijke zaken 
Strafzaken 

ALGEMEEN 

1. - Algemeen- Strafzaken- Sociale 
zekerheid- Werknemer- Bijdragen, bij
drageopslagen, verwijlinteresten -Ambts
halve veroordeling - Strafvordering -
Verval door het rechterlijk gewijsde -
Gevolg voor de ambtshalve veroordeling. 

De ambtshalve veroordeling tot beta
ling van een vergoeding aan de R.S.Z. is 
een teruggave die in het algemeen belang 
wordt bevolen, teneinde de door het mis
drijfverstoorde wettelijke orde te herstel
len; zij moet door de strafrechter worden 
bevolen, zelfs als de strafvordering we gens 
het misdrijf dat de onwettige situatie heeft 
doen ontstaan, door het gezagvan gewijsde 
van een vroegere beslissing vervallen is, 
op voorwaarde dat de vordering daartoe 
v66r dat verval is ingesteld. (Art. 35, laat
ste lid, Sociale-Zekerheidswet Werkne
mers 1969.) 

24 juni 1998 751 

GEZAG VAN GEWIJSDE 

BURGERLIJKE ZAKEN 

2. - Gezag van gewijsde - Burger
lijke zaken - Voorwerp van een vordering 
waarover beslist is niet hetzelfde als dat 
van een latere rechtsvordering tussen dezelfde 
partijen - Gevolgen. 

Uit het feit dat het voorwerp en de 
oorzaak van een rechtsvordering waar
over definitief is beslist, niet dezelfde zijn 
als die van een latere rechtsvordering 
tussen dezelfde partijen, volgt niet nood
zakelijk dat die identiteit niet kan bestaan 
t.a.v. enige aanspraak of betwisting van 
een partij in beide instanties, noch dat de 
rechter, derhalve, een aanspraakkan aan-

nemen, waarvan de grondslag onverenig
baar is met het vroegere gewijsde. (Art. 23 
Ger.W.) 

27 maart 1998 382 

STRAFZAKEN 

3. - Gezag van gewijsde- Strafzaken 
- Gerechtelijk Wetboek - Toepassing. 

Het gezag van gewijsde in strafzaken 
valt niet onder toepassing van de bepalin
gen van het Gerechtelijk Wetboek, maar 
is een algemeen strafrechtelijk beginsel 
dat is vastgelegd in verschillende bepalin
gen van dat strafrecht. (Art. 23 Ger.W.) 

8 april 1998 423 

4. - Gezag van gewijsde - Strafzaken 
- Beslissing m.b.t. een medebeklaagde
Uitwerking. 

De beslissingvan de eerste rechter m.b.t. 
de omschrijving van de aan een beklaagde 
verweten feitenheeft geen gezagvan gewijsde 
t.a.v. een andere beklaagde die, voor het 
appelgerecht, voor zijn deelname aan die 
feiten als mededader ofmedeplichtige moet 
terechtstaan. 

8 april 1998 423 

5. - Gezag van gewijsde- Strafzaken 
- Beperkte vernietiging - Beslissingen 
op de burgerlijke rechtsvordering - Rech
ter naar wie de zaak is verwezen - Bur
gerlijke rechtsvordering - Strafvordering 
- Ontvankelijkheid - Vernietigde beslis
sing - Gezag van gewijsde - Gevolg. 

In geval van een tot de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvordering beperkte 
cassatie, hoort de rechter naar wie de 
zaak verwezen wordt, de ontvankelijkheid 
te beoordelen van de strafvordering, waar
van de ontvankelijkheid van de burger
lijke rechtsvordering afhankelijk is, vanuit 
het oogpunt van de ontvankelijkheid van 
de burgerlijke rechtsvordering; het alge
meen rechtsbeginsel van het gezag van 
gewijsde wordt bijgevolg miskend door de 
rechter naar wie de zaak verwezen is, die 
oordeelt dat het arrest van het Hof het 
gezag van gewijsde "ongeschonden laat" 
van de beschikkingen van het vernietigde 
arrest, die betrekking hebben op de ont
vankelijkheid van de vervolgingen. (Alge
meen rechtsbeginsel van het gezag van 
gewijsde.) 

1 december 1998 1087 

6. - Gezag van gewijsde - Strafzaken 
- Begrip - Later burgerlijk proces -
Verzekeraar van de veroordeelde - Niet
tegenstelbaar karakter. 
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Het gezag van het strafrechtelijk gewijsde 
belet niet dat de verzekeraar van de ver
oordeelde die bedragen heeft uitgekeerd 
aan de slachto:ffers van het ongeval, tij
dens een burgerlijk proces achteraf, de 
mogelijkheid heeft om de tijdens het straf
proces verkregen gegevens te betwisten; 
die regel vloeit voort uit art. 4 VTSv. en 
niet uit art. 6.1 E.V.R.M. (Art. 4. V.T.Sv.; 
art. 6.1 E.V.R.M.) 

3 december 1998 1091 

7. - Gezag van gewijsde- Strafzaken 
- Vervolging wegens een aan een veroor
deling voorafgaand misdrijf - Eenheid 
van opzet- Samenloop van misdrijven
Wijziging van de wet - Gevolgen. 

Wanneer een beklaagde vervolgd wordt 
wegens misdrijven die gepleegd zijn voor 
een vroegere veroordeling en voor de wij
ziging van art. 65 Sw. door art. 45 wet 11 
juli 1994, moet de rechter, als hij oordeelt 
dat de misdrijven, waarvoor de nieuwe 
vervolgingen ingesteld zijn, gepleegd zijn 
met hetzelfde opzet als de misdrijven die 
tot de vorige veroordeling hebben geleid, 
de nieuwe vervolgingen niet ontvankelijk 
verklaren. (Artt. 2, 65 Sw.) 

15 december 1998 1137 

8. - Gezag van gewijsde - Strafzaken 
- Definitieve strafrechtelijke veroordeling 
- Andere misdrijven die zijn gepleegd 
voor die veroordeling- Eenheid van opzet 
- Gezag van het gerechterlijk gewijsde -
Verval van de strafvordering - Gevolg. 

Wanneer de rechter vaststelt dat reeds 
vroeger een definitief geworden strafrech
telijke veroordeling werd uitgesproken, en 
andere, als misdrijf omschreven feiten die 
hem zijn voorgelegd, werden gepleegd v66r 
die beslissing, staat het aan hem te onder
zoeken of de misdrijven waarover reeds 
uitspraak gedaan is en die waarover nog 
uitspraak moet worden gedaan, gepleegd 
zijn met hetzelfde misdadig opzet; in dat 
geval is hij gebonden door het gezag van 
het rechterlijk gewijsde van de vorige beslis
sing waardoor de strafvordering vervallen 
is, zodat hij niet bevoegd is om te oordelen 
of de dader al dan niet schuldig is. (Oud 
art. 65 Sw.) 

23 december 1998 1166 

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
1. - Beginsel van behoorlijk bestuur 

- Vreemdelingen - Bevel om het grond
gebied te verlaten - Spontane aanmel
ding- Vrijheidsberoving- Draagwijdte. 

De beginselen van behoorlijk bestuur 
staan niet in de weg dat de politiediensten 

een vreemdeling, die het voorwerp uit
maakt van een bevel om het Rijk te ver
laten, van zijn vrijheid beroven naar aan
leiding van een spontane aanmelding door 
de betrokkene zelf. (Art. 72, lid 3, Vreem
delingenwet.) 

24 maart 1998 370 

2. - Continui"teit van de openbare dienst 
- Doel - Grenzen. 

Het algemeen rechtsbeginsel van de con
tinui:teit van de openbare dienst, krach
tens hetwelk de goederen van een publiek 
rechtspersoon, in de regel, niet vatbaar 
zijn voor maatregelen van gedwongen ten
uitvoerlegging, heeft aileen tot doel de 
duurzaamheid van de openbare instellin
gen en van hun werking te verzekeren. 

24 april 1998 462 

3. - Continui"teit van de openbare dienst 
- Gedwongen tenuitvoerlegging - Wer
ken in plaats van een publiek rechtsper
soon - Wettigheid - Criteria. 

Het algemeen rechtsbeginsel van de con
tinui:teit van de openbare dienst belet niet 
dat een rechter een privaat rechtspersoon 
toestemming kan geven om in de plaats 
van een publiek rechtspersoon bepaalde 
werken uit te voeren, indien de aanbevo
len werken de continui:teit van de open
bare dienst niet in het gedrang brengen. 

24 april 1998 462 

4. - Beschikkingsbeginsel - Uitke
ring na echtscheiding - Indexering -
Niet gevorderd- Verplichting van de rech
ter - Inhoud. 

De verplichting van de rechter, die een 
uitkering na echtscheiding toekent, vast 
te stellen dat deze uitkering van rechts
wege aangepast wordt aan de schomme
lingen van het indexcijfer van de con
sumptieprijzen, houdt in dat, als de eisende 
partij die aanpassing niet uitdrukkelijk 
vraagt, de rechter die de indexering toe
kent, hierdoor het beschikkingsbeginsel 
niet miskent. (Artt. 301, § 2, eerste lid, 
B.W. en 1138, 2°, Ger.W.) 

7 mei 1998 498 

5. - Beginsel van behoorlijk bestuur 
- Recht op rechtszekerheid - Belasting
zaken. 

De algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur sluiten het recht op rechtszeker
heid in en zijn ook bindend voor het bestuur 
van Financien; dat recht houdt o.m. in dat 
de burger moet kunnen vertrouwen op de 
openbare diensten en erop moet kunnen 
rekenen dat zij regels in acht nemen en 
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een standvastig beleid volgen dat hij niet 
anders kan opvatten. (Beginsel van behoor
lijk bestuur.) 

11 mei 1998 517 

6. - Algemeen rechtsbeginsel non bis 
in idem - Tuchtzaken - Draagwijdte. 

Geen wettelijke bepaling noch alge
meen rechtsbeginsel verhindert dat de 
rechter die in disciplinaire zaken uit
spraak doet, de strafmaat bepaalt mede 
op grond dat de betrokkene voorheen voor 
gelijkaardige feiten reeds een tucht
sanctie heeft opgelopen.(Art. 91 wet 21 
feb. 1985.) 

25 juni 1998 757 

7. - Recht op rechtszekerheid. 
Er bestaat een algemeen beginsel van 

het recht op rechtszekerheid. (Algemeen 
beginsel van het recht op rechtszeker
heid.) 

7 december 1998 1096 

8. - Gelijkheid- Soortgelijke verrich
tingen - Behandeling. 

Er bestaat geen "beginsel van de gelijk
heid in de behandeling van soortgelijke 
verrichtingen". 

7 december 1998 1096 

9. - Verbod van dwanguitoefening tegen 
de persoon - Draagwijdte. 

Het verbod van dwanguitoefening tegen 
de persoon of van het binnendringen in 
het gebied van de persoonlijkheid maakt 
een algemeen rechtsbeginsel uit, welk ver
bod inhoudt dat elke fysische dwang
uitoefening op een persoon, onder meer 
om hem tot een daad te dwingen of zich 
aan een lichamelijk of geestesonderzoek 
te onderwerpen, verboden is; dit recht op 
de lichamelijke integriteit is niet onbe
perkt en moet worden uitgelegd in het 
licht van andere fundamentele rechten, 
zoals dit bepaald in art. 8 E.V.R.M. (Alge
meen rechtsbeginsel van verbod van dwang
uitoefeningtegen de persoon; art. 8 E.V.R.M.) 

17 december 1998 1141 

10. - Verbod van dwanguitoefening 
tegen de persoon - Draagwijdte. 

Het verbod van dwanguitoefening tegen 
de persoon of van het binnendringen in 
het gebied van de persoonlijkheid maakt 
een algemeen rechtsbeginsel uit, welk ver
bod inhoudt dat elke fysische dwang
uitoefening op een persoon, onder meer 
om hem tot een daad te dwingen of zich 
aan een lichamelijk of geestesonderzoek 
te onderwerpen, verboden is; dit recht op 
de lichamelijke integriteit is niet onbe
perkt en moet worden uitgelegd in het 
licht van andere fundamentele rechten, 

zoals dit bepaald in art. 8 E.V.R.M. (Alge
meen rechtsbeginsel van verbod van dwang
uitoefening tegen de persoon; art. 8 E.V.R.M.) 

17 december 1998 1144 

RECHTSBIJSTAND 

1. - Strafzaken - Verzoehschrift van 
de burgerlijke partij die vraagt dat een 
advocaat bij het Hof zou worden aangewe
zen - Beperkte ontvankelijkheid. 

Aangezien de burgerlijke partij, die zich 
in cassatie heeft voorzien, zich niet moet 
laten bijstaan door een advocaat bij het 
Hofvan Cassatie om een memorie neer te 
leggen, kan zij te dien einde geen koste
loze tussenkomst van een advocaat bij het 
Hof van Cassatie bekomen. Daarentegen 
kan rechtsbijstand worden verleend voor 
de proceskosten en de gerechtsdeurwaar
der. 

7 december 1998 1103 

2. - Motivering van het verzoekschrift 
- Grieven - Noodzakelijke vermelding. 

De partij die om rechtsbijstand verzoekt 
moet, desnoods beknopt en zonder de rechts
grond van het verzoek nader te moeten 
omschrijven, melding maken van haar 
grieven tegen de te bestrijden beslissing. 

7 december 1998 1103 

RECHTSMISBRUIK 

1. - Europese Unie- Vrij verkeer van 
goederen - Kwantitatieve beperkingen -
Bescherming van de industriele of commer
ciele eigendom - Misbruik - Begrip. 

N och rechtsmisbruik, noch het verbod 
op kwantitatieve invoerbeperkingen bin
nen de Europese Unie kunnen worden 
tegengeworpen aan de invoerder van toe
stellen die een vordering tot staking inge
steld heeft tegen een concurrent die bij 
identieke, parallel ingevoerde, toestellen, 
gebruiksaanwijzingen voegt die zonder meer 
een fotokopie zijn van documenten die 
door voornoemde invoerder zijn opgesteld. 
(Artt. 30 en 36 E.E.G.-Verdrag.) 

12juni 1998 681 

RECHT VAN VERDEDIGING 
ALGEMEEN 

BURGERLIJKE ZAKEN 

STRAFZAKEN 

BELASTINGZAKEN 

TUCHTZAKEN 
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ALGEMEEN 
1. - Algemeen - Partij die niet waakt 

over de uitoefening van zijn recht van 
verdediging - Gevolg. 

Een procespartij kan niet als grief aan
voeren dat zijzelf verzuimd heeft haar 
recht van verdediging ten volle uit te 
oefenen. 

1 april 1998 395 

BURGERLIJKE ZAKEN 
2. - Burgerlijke zaken- Vordering tot 

heropening van de debatten - Impliciete 
verwerping - Regelmatigheid. 

Wanneer een partij vraagt om in geval 
van niet-bevestigingvan het beroepen von
nis, op grond van een andere wetsbepa
ling een nieuwe conclusie te mogen neer
leggen, wordt het recht van verdediging 
niet miskend door de appelrechter die de 
heropening van de debatten niet beveelt 
omdat hij van oordeel is dat de rechtsvor
dering uitsluitend gegrond is op de wets
bepaling waarover een de bat op tegenspraak 
is gevoerd. 

30 januari 1998 133 

3. - Burgerlijke zaken- Sociale zaken 
- Arbeidsovereenkomst - Opdracht van 
de rechter - Loon - Vaststelling. 

Wanneer werkgever en werknemer de 
mogelijkheid is geboden te concluderen en 
zij over het basisloon hebben geconclu
deerd, miskent het arbeidshof, bij de vast
stelling ervan op grond van cijfers die 
deze partijen aan het hof hebben medege
deeld, het recht van verdediging van de 
werkgever niet. (Algemeen beginsel van 
het recht van verdediging.) 

9 februari 1998 185 

4. - Burgerlijke zaken - Vonnissen en 
arresten - Afwijzing van de vordering -

' Exceptie van niet-ontvankelijkheid- Her
opening van het debat - Doel. 

De rechter moet ambtshalve de herope
ning van het debat bevelen, alvorens de 
vordering geheel of gedeeltelijk af te wij
zen, op grond van een exceptie, zoals een 
exceptie van niet-ontvankelijkheid van het 
incidenteel hoger beroep, die de partijen 
voor hem niet hadden opgeworpen; die 
verplichting strekt ertoe de eerbiediging 
van het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging te waarborgen. (Artt. 
774, tweede lid, en 1042 Ger.W.) 

3 april1998 415 

5. - Burgerlijke zaken - Taak van de 
rechter - Bepaling van de toepasselijke 

rechtsregel - Middelen niet aangevoerd 
door partijen. 

De rechter die zijn beslissing grondt op 
middelen die partijen niet hadden aange
voerd, zonder hun de gelegenheid te hie
den om daarover verweer te voeren, miskent 
het recht van verdediging. (Algemeen rechts
beginsel van het recht van verdediging.) 

22 mei 1998 590 

6. - Burgerlijke zaken- Opdracht van 
de recltter - Ambtshalve aanvullen der 
redenen. 

De rechter moet de juridische aard van 
de door de partijen aangevoerde feiten 
onderzoeken en kan, ongeacht de omschrij
ving die zij daaraan hebben gegeven, de 
voor hem aangevoerde redenen ambts
halve aanvullen op voorwaarde dat hij 
geen betwisting opwerpt waarvan par
tijen het bestaan hebben uitgesloten, dat 
hij enkel steunt op feiten die hem regel
matig ter beoordeling zijn overgelegd en 
dat hij noch het voorwerp noch de oorzaak 
van de vordering wijzigt; hij moet daarbij 
het recht van verdediging eerbiedigen. 
(Art. 1138, 2°, Ger.W.; algemeen rechtsbe
ginsel van het recht van verdediging.) 

19juni 1998 731 

7. - Burgerlijke zaken -Brief minis
ter van Justitie - Hangend geding. 

Uit een brief die de minister van Justi
tie heeft gericht aan de eerste voorzitter 
van het hof van beroep, en het antwoord 
van laatstgenoemde, zoals ze in het arrest 
zijn opgenomen, volgt niet dat de Uitvoe
rende Macht zich heeft ingemengd in de 
Rechterlijke Macht, noch dat de brief van 
de minister van Justitie bij de partijen de 
schijn heeft kunnen verwekken dat de 
appelrechter niet onafhankelijk was of 
dat hij vooringenomen was, noch dat het 
recht van verdediging van de eisers is 
miskend. (Art. 6.1 Verdrag Rechten van 
de Mens.) 

22juni 1998 733 

STRAFZAKEN 
8. - Strafzaken - Inlichtingen inge

roepen voor de verdediging - Verwijzing 
naar nietig proces-verbaal - Proces
verbaal uit de debatten geweerd- Gevolg. 

Miskent het recht op een eerlijk proces 
en het recht van verdediging, de rechter 
die uit de debatten weert een wegens 
schending van de artt. 11 en 40, eerste lid, 
Taalwet Gerechtszaken nietig proces
verbaal waarnaar een beklaagde voor zijn 
verdediging verwijst. (Art. 6.1 E.V.R.M., 
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40 Taalwet Gerechtszaken; algemeen rechts
beginsel inzake het recht van verdedi
ging.) 

13 januari 1998 ~ 65 

9. - Strafzaken: - Nieuwe omschrij
ving van de feiten - Beklaagde die zich 
heeft verdedigd - Voorwaarde. 

Het recht van v,erdediging wordt niet 
miskend door de rechter die het feit anders 
omschrijft, wanneet de beklaagde zijn ver
weermiddelen heeft kunnen voordragen 
en hij zulks daadwerkelijk heeft gedaan 
met betrekking tot ~et feit zoals het opnieuw 
is omschreven. 1 

14 januari 1998 i 67 

10. - Strafzaken- Geen verhoor door 
de onderzoeksrecht4r - Gevolg. 

Miskenning van ~et recht van verdedi
ging of schending 

1

van art. 6.1 E.V.R.M. 
valt niet uitsluiterid af te leiden uit het 
feit dat de verdachte nooit door de onder
zoeksrechter is verhoord. 

14 januari 1998 i 67 

11. - Strafzakeh - Vonnis gegrond op 
gegevens die niet i~ de conclusies van de 
partijen zijn vermeld. 

Miskenning van het recht van verdedi
ging valt niet af telleiden uit het feit dat 
de rechter zijn beslissing gegrond heeft op 
gegevens waarover ~e beklaagde geen con
clusie heeft genorhen maar die in het 
dossier voorkomen,l zodat de beklaagde ze 
heeft kunnen tegerispreken. 

11 februari 19981 204 
12. - Strafzaken - Openbaar minis

terie bij het Hofvan Cassatie- Opdracht 
- Mondelinge con9Zusies - Gevolg. 

Het recht van Vf3rdediging wordt niet 
miskend door het ifeit dat het openbaar 
ministerie bij het Hof van Cassatie, wan
neer het geen parhj is in de zaak, zijn 
opmerkingen niet s;chriftelijk voorlegt, nu 
de partijen die vorderen voor het Hof, 
daarop ter zitting kunnen antwoorden v66r 
het sluiten van de debatten. 

1 april 1998 400 

13. - Strafzakeh - Verzoek tot ver
hoor van een getuige - Beoordeling rech-
ter. : 

Noch het algem~en rechtsbeginsel dat 
de eerbiediging va!h. het recht van verde
diging oplegt, noch' art. 6.3 E.V.R.M. ont
zeggen de feitenrechter het recht om over 
het verhoor van een getuige te beslissen. 

8 april 1998 423 

14. - Strafzaken- Bloedstaal- Tiveede 
analyse -laattijdigheid- Ontoereikende 
benaarstiging. 

De beklaagde die een beroep doet op het 
recht om een tweede analyse een van hem 
genomen bloedstaal te laten verrichten, 
kan slechts dan de onmogelijkheid van 
aanwending van het resultaat ervan als 
een miskenning van zijn recht van verde
diging inroepen, nadat hijzelf alle vereiste 
maatregelen heeft genomen om de con
crete aanwendbaarheid ervan te benaar
stigen door onder meer deze analyse tijdig 
aan te vragen en op te volgen. (Art. 44bis 
Sv.; artt. 7 en 9 K.B. van 10 juni 1959.) 

21 april 1998 442 

15. - Strafzaken - Strafvordering -
Meerdere feiten - Eenheid van opzet -
Wijziging van de omschrijving - Gevolg. 

Wanneer de rechter beslist dat de ver
schillende, aan de beklaagde ten laste 
gelegde feiten eerder een collectief mis
drijf door eenheid van opzet dan een materiele 
samenloop van misdrijven vormen, moet 
hij de beklaagde daar niet vooraf kennis 
van geven, aangezien die beslissing geen 
wijziging van de omschrijving inhoudt. 
(Art. 65 Sw.; artt. 182 en 211 Sv.; art. 6.3, 
a en b, E.V.R:M.; algemeen beginsel van 
het recht van verdediging.) 

13 mei 1998 54 7 

16. - Strafzaken-Daadwerkelijk rechts
middel - Voorbarig rechtsmiddel v66r de 
eindbeslissing - Gevolg. 

De wetsbepaling die de verdachte niet 
elk daadwerkelijk rechtsmiddel ont
neemt, maar hem het recht om dat rechts
middel aan te wenden na de eindbeslissing 
toekent, doet geen afbreuk aan de rechten 
die de verdachte geniet op grond van 
artikel6 E.V.R.M. en doet evenmin afbreuk 
aan zijn recht van verdediging. (Art. 416 
Sv.) 

17juni 1998 717 

17. - Strafzaken Deskundigenon-
derzoek - Schending - Begrip. 

Het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging wordt niet geschonden, 
wanneer de vaststellingen van de deskun
dige, die in de loop van het voorbereidend 
onderzoek is aangewezen, voor de feiten
rechter aan de tegenspraak van de par
tijen wordt onderworpen. 

24 juni 1998 7 48 

18. - Strafzaken - Commissie tot be
scherming van de maatschappij - Ver
zoek tot invrijheidstelling - Afwijzing -
Hoger beroep door advocaat van de gei"n
terneerde - Weigering. 

Het recht van verdediging van de gei:n
terneerde wordt niet geschonden door de 
weigering van zijn raadsman om hoger 
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beroep in te stellen tegen de beslissing 
van de commissie tot bescherming van de 
maatschappij, waarbij het verzoek om invrij
heidstelling van de ge'interneerde wordt 
afgewezen. (Art. 19bis Wet Bescherming 
Maatschappij .) 

30juni 1998 780 

19. - Strafzaken - Uitlevering aan 
Belgie - Onderzoeksgerechten - Voorlo
pige aanhouding - Buitenlandse staat -
Rechtspleging - Onregelmatigheden -
Gevolgen. 

Schending van het recht van verdedi
ging voor de Belgische onderzoeks
gerechten kan niet worden afgeleid uit het 
feit alleen dat het hun voorgelegde dossier 
niet alle stukken bevat van de procedure, 
zoals zij is gevoerd in de vreemde Staat 
waarbij het verzoek tot uitlevering is aan
gebracht, aangezien voornoemde onderzoeks
gerechten niet bevoegd zijn om de wettigheid 
van die procedure te toetsen. 

3 juli 1998 790 

20. - Strafzaken - Wijze waarop de 
beklaagde onschuld staande houdt - Ver
borgen houden van de gepleegde misdrij
ven door nieuwe strafbare feiten - Gees
tesgesteldheid van de beklaagde. 

Het recht van de beklaagde op een eer
lijk proces impliceert dat hij vrij kiest op 
welke wijze hij voor de rechter zijn on
schuld wil staande houden; het houdt even
wei niet in dat hij om zijn misdrijven 
verborgen te houden strafbare feiten 
mag plegen, noch dat de strafrechter 
geen rekening mag houden, voor de beoor
deling van de geestesgesteldheid van de 
beklaagde, met de wijze waarop hij gepoogd 
heeft zijn misdrijven voor de politie
overheid verborgen te houden. (Art. 6.1 
E.V.R.M.) 

24 augustus 1998 820 

21. - Strafzaken - Onderzoeksrech
ter - Verhoor van de verdachte - Geen 
tolk - Gevolgen. 

Aileen uit de vaststelling dat de beklaagde 
geen bijstand van een tolk heeft gekregen 
voor de onderzoeksrechter, waaraan hij 
dat niet formeel had gevraagd, ook al had 
hij dat wel gedaan tijdens een verhoor 
door de politie, kan niet worden afgeleid 
dat zijn recht van verdediging of zijn 
rechten van de mens zijn geschonden, nu 
hij zowel voor de eerste rechter als voor 
het hofvan beroep een dergelijke bijstand 
heeft genoten. (Art. 6.3 E.V.R.M.; art. 14.3 
I.V.B.P.R.) 

29 september 1998 920 

22. - Strafzaken - Voorlopige hechte
nis --.:. Miskenning van het recht van ver
dediging - Cassatiemiddel - Geen aan
voering dat er verband is met de wettig
heid van de voorlopige hechtenis - Ont
vankelijkheid van het middel. 

Niet ontvankelijk wegens onduide1ijk
heid is het cassatiemiddel ten betoge dat 
wegens schending van art. 28quinquies, § 
2, Sv. eisers recht van verdediging is mis
kend, zonder aan te voeren dat en op 
welke wijze die beweerde miskenning enige 
weers1ag had op de wettigheid van de 
voorlopige hechtenis. (Art. 31, § 3, Wet 
Voorlopige Hechtenis.) 

10 november 1998 104 7 

23. - Strafzaken- Miskenning- Me
disch deskundigenonderzoek - Tegen
sprekelijk karakter. 

De partijen hebben recht gehad op een 
eerlijk proces wanneer zij voor de vonnis
gerechten vrij het deskundigenverslag heb
ben kunnen tegenspreken dat het O.M. 
tegen hen aanvoert, en zo nodig een aan
vullend deskundigenonderzoek of de aan
wijzing van een college van deskundigen 
hebben kunnen vragen. (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

24 november 1998 1068 

24. - Strafzaken- Gerechtelijk onder
zoek - Deskundige - Twee opdrachten. 

De onderzoeksrechter beslist soeverein 
wie hij als deskundige benoemt; uit de 
omstandigheid dat de onderzoeksrechter 
een neuropsychiater gelast met het gees
tesonderzoek van de verdachte terwijl de
zelfde deskundige voordien op verzoek van 
de onderzoeksrechter als wetsgeneesheer 
aanwezig was op de plaats waar het slacht
offer werd aangetroffen, kan geen misken
ning van eisers recht van verdediging 
noch schending van art. 6.1 E.V.R.M. wor
den afgeleid. (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

8 december 1998 1107 

25. - Strafzaken- Beklaagde- Dag
vaarding - Vereiste vermeldingen. 

Art. 182 Sv. bepaalt enkel dat de dag
vaarding het feit dat de tenlastelegging 
uitmaakt en kenmerkt derwijze moet om
schrijven dat het voorwerp ervan vol
doende duidelijk blijkt voor de beklaagde 
en het recht van verdediging verzekerd 
wordt. (Art. 182 Sv.) 

23 december 1998 1166 

BELASTINGZAKEN 
26. - Belastingzaken- Gemeente-, pro

vincie- en plaatselijke belastingen - Ge-

---:--, 
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meentebelastingen- Rechtspleging- Be
stendige deputatie - Eigenlijke recht
spraak - Provinciegriffier - Partijen -
Inlichtingen- Openbare terechtzitting
Datum - Kennisgeving - Verzuim -
Gevolg. 

Het recht van verdediging wordt geschon
den, wanneer, inzake verhaal bij de besten
dige deputatie tegen een aanslag in de 
directe gemeentebelastingen, de provincie
griffier de datum van de terechtzitting 
waarop de zaken zullen worden berecht, 
niet ter kennis brengt van de partijen of 
van een onder hen. (Algemeen rechtsbe
ginsel van het recht van verdediging.) 

14 september 1998 885 

TUCHTZAKEN 
27. - Tuchtzaken- Vooronderzoek

Recht op bijstand van een raadsman. 
De beklaagde moet tijdens een vooron

derzoek in tuchtzaken niet bijgestaan wor
den door een raadsman, wanneer hij de 
bevindingen gedaan tijdens dat vooronder
zoek mag betwisten en bespreken tijdens 
het debat ter terechtzitting. 

3 september 1998 837 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN AR-
RESTEN 

ALGEMEEN 

GEEN CONCLUSIE 
Strafzaken (geestrijke dranken en douane 

en accijnzen inbegrepen) 
Belastingzaken 
OP CONCLUSIE 
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale 

zaken inbegrepen) 
Strafzaken (geestrijke dranken en douane -

en accijnzen inbegrepen) 
Belastingzaken 
ALLERLEI 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen - Uitspraak bij wege 

van algemene en als regel geldende beschik
king - Begrip. 

De rechter die zijn beslissing niet op 
zijn eigen overtuiging grondt, maar uit
sluitend op een vroeger vonnis, waaraan 
hij zo het karakter van een algemene en 
als regel geldende beschikking toekent, 
omkleedt zijn beslissing niet regelmatig 
met redenen en verantwoordt ze niet regel
matig naar recht. (Art. 6 Ger.W.) 

24juni 1998 753 

2. - Algemeen - Verwijzing naar de 
motivering van een in een andere zaak 
gewezen arrest. 

Niet regelmatig met redenen omkleed is 
het arrest dat zich ertoe beperkt de re
dengeving van in andere zaken gewezen 
arresten waarvan niet vaststaat dat eiser 
er partij was, over te nemen zonder haar 
weer te geven. (Art. 149 Gw. 1994.) 

5 oktober 1998 938 

GEEN CONCLUSIE 

STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN 
DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) 

3. - Geen conclusie - Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Herstel in eer en reck
ten - Arrest van verwerping - Toetsing 
door het Hof van Cassatie. 

Het arrest van het hofvan beroep, kamer 
van inbeschuldigingstelling, dat de ver
werping van een aanvraag tot herstel in 
eer en rechten enkel grondt op de vermel
ding dat de voorwaarden voor het herstel 
in eer en rechten niet vervuld zijn, is niet 
met redenen omkleed en stelt het Hofniet 
in staat de beslissing te toetsen. (Art. 149 
Gw. [1994].) 

4 februari 1998 154 

4. - Geen conclusie Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Herstel in eer en reck
ten - Arrest van verwerping - Toetsing 
door het Hof van Cassatie. 

Het arrest van het hof van beroep, kamer 
van inbeschuldigingstelling, dat de ver
werping van een aanvraag tot herstel in 
eer en rechten enkel grondt op de vermel
ding dat de voorwaarden voor het herstel 
in eer en rechten niet vervuld zijn en dat 
de aanvraag voorbarig is, is niet met rede
nen omkleed en stelt het Hof niet in staat 
de beslissing te toetsen. (Art. 149 Gw. 
[1994].) 

4 februari 1998 155 

5. - Geen conclusie Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Deelneming - Voor
waarden- Wetsbepalingen- Vermelding. 

De rechter die een beklaagde veroor
deelt als dader van een wanbedrijf, welke 
deelneming hij in de bewoordingen van de 
wet omschrijft, is niet verplicht in zijn 
beslissing melding te maken van art. 66 
Sw. (Artt. 163, eerste lid, en 195, eerste 
lid, Sv. en art 66 Sw.) 

31 maart 1998 390 
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6. - Geen conclusie - Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Strafvordering - Mis
drijf gepleegd in het buitenland - Dader 
en slachtoffer van Belgische nationaliteit 
- Omschrijving van het misdrijf 

Bij afurezigheid van conclusie dienaan
gaande is de rechter, die de beklaagde 
veroordeelt wegens een wanbedrijf gepleegd 
als Belg buiten het grondgebied van het 
Rijk, ten nadele van een Belg, niet gehou
den nader te motiveren dat de beklaagde 
tegen wie de procureur des Konings een 
onderzoek vorderde met inachtneming van 
art. 12, eerste lid, V.T.Sv., in Belgie gevon
den werd. (Art. 12, eerste lid, V.T.Sv.) 

31 maart 1998 390 

7. - Geen conclusie - Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Jeugdgerecht - Als 
misdrijf omschreven feiten - Naar recht 
met redenen omklede beslissing - Voor
waarden. 

Om in rechte met redenen omkleed te 
zijn, moet de beslissing van een jeugd
gerecht waarbij feiten die als misdrijf zijn 
omschreven, bewezen worden verklaard, 
hetzij in de eigen redenen hetzij met ver
wijzing naar de beroepen beslissing, inzon
derheid de wettelijke bepalingen aangeven 
waarin de bestanddelen van dat misdrijf 
worden omschreven. (Art. 149 Gw. 1994; 
artt. 163 en 195, eerste lid, Sv.; art. 62 
J eugdbeschermingswet.) 

1 april 1998 398 

8. - Geen conclusie Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Vereiste vermeldingen 
- Toepasselijke wetsbepalingen- Ontzet
ting van rechten. 

Het arrest dat een beklaagde ontzet van 
bepaalde rechten, hoeft geen melding te 
maken van de wettelijke bepalingen die 
de duur van die bijkomende strafvaststel
len, voor zover het melding maakt van de 
wettelijke bepalingen die de bestanddelen 
van de bewezen verklaarde misdrijven 
omschrijven en die daarop straffen voor
zien. (Art. 195, eerste lid, Sv.) 

8 april 1998 423 

9. - Geen conclusie - Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Straf - Verbeurdver
klaring - Context van het arrest. 

De bij art. 195, tweede lid, Sv., voorge
schreven bijzondere motiveringsplicht wordt 
nagekomen door het arrest, waarin beslist 
wordt dat de bijzondere verbeurdverkla
ring moet worden bevolen om een einde te 
maken aan een strafbaar gedrag, waar-

van het de herhaling en het nadeel dat er 
voor derden uit voortvloeit beklemtoont, 
nu de considerans volgens welke de ver
beurdverklaring verantwoord wordt door 
het afschrikwekkend effect, binnen de con
text van het arrest moet worden gelezen. 
(Art. 195, tweede lid, Sv.) 

10juni1998 661 

10. - Geen conclusie Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Straf- Keuze - Straf
maat - Afzonderlijke redenen. 

Art. 195, tweede lid, 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 maatregel moet 
rechtvaardigen; de rechter is niet ver
plicht dit te doen in een afzonderlijke 
motivering, wanneer de door hem aange
geven redenen zowel de keuze van de 
uitgesproken straffen als de strafmaat van 
elk ervan betreffen. (Art. 195, tweede lid, 
Sv.) 

10 juni 1998 662 

11. - Geen conclusie - Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Straf- Ontzetting van 
rechten - Keuze. 

De verplichting om de bijkomende en 
facultatieve strafvan ontzetting van rech
ten met redenen te omkleden, wordt nage
komen door de rechter die erop wijst dat 
de beklaagde betrokken was bij zaken die 
niet verenigbaar zijn met zijn ambt van 
burgemeester en door zijn gedrag afbreuk 
heeft gedaan aan de bijzondere vereisten 
van fatsoen, kiesheid en rechtschapen
heid die verbonden zijn met dat ambt. 
(Art. 245 Sw.; art. 195, tweede lid, Sv.) 

10juni 1998 662 

12. - Geen conclusie - Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Strafmaat - Wijze 
waarop de beklaagde onschuld staande 
houdt - Geestesgesteldheid van de be
klaagde. 

Het recht van de beklaagde op een eer
lijk proces impliceert dat hij vrij kiest op 
welke wijze hij voor de rechter zijn onschuld 
wil staande houden; het houdt evenwel 
niet in dat hij om zijn misdrijven verbor
gen te houden strafbare feiten mag ple
gen, noch dat de strafrechter geen rekening 

· mag houden, voor de beoordeling van de 
geestesgesteldheid van de beklaagde, met 
de wijze waarop hij gepoogd heeft zijn 
misdrijven voor de politie-overheid verbor
gen te houden. (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

24 augustus 1998 820 

I -
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BELASTINGZAKEN 

13. - Geen conclusie - Belasting
zaken- Inkomstenbelastingen- Voorzie
ning voor het hof van beroep - Hof van 
beroep - Arrest - Motivering - Wets be
paling - Bestanddelen - Aanwijzing -
Verplichting. 

Het hof van beroep doet uitspraak over 
een voorziening tegen de beslissing van de 
directeur van de directe belastingen, hoeft, 
bij ontstentenis van conclusie dienaan
gaande, niet uitdrukkelijk de wetsbepa
ling die het toepast aan te wijzen, noch , 
uitdrukkelijk vast te stellen dat alle ver-. 
eisten voor de toepassing van die bepaling 
aanwezig zijn. (Art. 149 Gw. [1994].) 

11 mei 1998 520 

OP CONCLUSIE 

BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) 

14. - Op conclusie- Burgerlijke zaken 
(handelszaken en sociale zaken inbegre
pen) - Deskundigenverslag - Conclusie 
die dat verslag bekritiseert. 

Niet regelmatig met redenen omkleed is 
het vonnis dat steunt op een deskundigen
verslag zonder te antwoorden op een con
clusie die dat verslag bekritiseert. (Art. 
149 Gw.) 

7 januari 1998 38 

15. - Op conclusie- Burgerlijke zaken 
(handelszaken en sociale zaken inbegre
pen) - Middelen - Argumenten - Ver
plichting om te antwoorden - Grenzen. 

De verplichting om de vonnissen en 
arresten met redenen te omkleden en te 
antwoorden op de regelmatig voorgedra
gen middelen houdt niet de verplichting 
in om te antwoorden op de argumenten 
welke tot staving van die middelen zijn 
aangevoerd en geen afzonderlijke midde
len vormen. (Art. 149 Gw. 1994.) 

9 januari 1998 48 

16. - Op conclusie- Burgerlijke zaken 
(handelszaken en sociale zaken inbegre
pen) - Verweer - Geen antwoord. 

Niet regelmatig met redenen omkleed is 
de beslissing waarbij een vordering wordt 
aangenomen, zonder dat wordt geant
woord op een in de conclusie van de tegen
partij regelmatig voorgedragen verweer. 
(Art. 149 Gw. [1994].) 

12 januari 1998 64 

17. - Op conclusie - Burgerlijke zaken 
(handelszaken en sociale zaken inbegre
pen)- Punt van de vordering- Begrip -
Gevolg. 

De wilsuiting van een partij om in geval 
van niet-bevestiging van het bestreden 
vonnis een nieuwe conclusie neer te leg
gen, is geen punt van de vordering, zodat 
de appelrechter daarmee geen rekening 
dient te houden en zijn beslissing dienaan
gaande niet met redenen dient te omkle
den. (Art. 149 Gw.; art. 1138, 2°, Ger.W.) 

30 januari 1998 133 

18. - Op conclusie- Burgerlijke zaken 
(handelszaken en sociale zaken inbegre
pen) - Verplichting om de middelen te 
beantwoorden - Argumenten. 

De verplichting om de vonnissen en 
arresten met redenen te omkleden en te 
antwoorden op de regelmatig voorgedra
gen middelen houdt niet de verplichting 
in om te antwoorden op de argumenten 
die tot staving van die middelen zijn aan
gevoerd en geen afzonderlijke middelen 
vormen. (Art. 149 Gw. 1994.) 

5 juni 1998 648 

19. - Op conclusie- Burgerlijke zaken 
(handelszaken en sociale zaken inbegre
pen) - Verweer - Geen antwoord. 

Niet regelmatig met redenen omkleed is 
de beslissing waarbij een vordering wordt 
aangenomen zonder te antwoorden op een 
in de conclusie van de tegenpartij regel
matig voorgedragen verweer. (Art. 149 
Gw. [1994].) 

12 oktober 1998 961 

20. - Op conclusie- Burgerlijke zaken 
(handelszaken en sociale zaken inbegre
pen) - Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
- Ongeval- Getroffene - Verzekering
sinstelling - Toekenning van uitkeringen 
- Vergoeding volgens het gemeen recht -
Wettelijke indeplaatsstelling - Bevoegd
heid van de rechter. 

De rechter die uitspraak doet over de 
vordering tot indeplaatsstelling van de 
verzekeringsinstelling tegen de partij die 
aansprakelijk is voor het ongeval dat de 
begunstigde van de vergoedende uitkerin
gen is overkomen, is niet bevoegd om 
kritiek te oefenen op de beslissing van de 
adviserend geneesheer of van de genees
kundige raad voor de invaliditeit over de 
toekenning van vergoedende uitkeringen, 
genomen in het kader van de toepassing 
van Z.I.V.-wet. 

12 november 1998 1050 

21. - Op conclusie- Burgerlijke zaken 
(handelszaken en sociale zaken inbegre
pen) - Verwijzing naar het beroepen von
nis - Verwijzing naar de doelstelling van 
de partijen en naar feiten - Gevolg. 



- 155-

Loutere verwijzing naar de in het beroe
pen vonnis vermelde doelstelling van de 
partijen en naar de feiten die eraan ten 
grondslag liggen, heeft niet tot gevolg dat 
de redenen van het beroepen vonnis deel 
uitmaken van het arrest. 

24 december 1998 1233 

STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN 
DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) 

22. - Op conclusie - Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Feitelijke gegeven;s van 
de zaak - Tegenovergestelde beoordeling 
- Middelen - Argumenten - Verplich
ting om te antwoorden - Grenzen. 

De rechter vervult zijn motiverings
plicht als hij het verweer van de beklaagde 
weerlegt door de feitelijke gegevens van 
de zaak op tegenovergestelde wijze te beoor
delen, zonder dat hij daarenboven moet 
antwoorden op elk van de argumenten die 
de beklaagde tot staving van dat verweer 
heeft aangevoerd en die geen afzonder
lijke middelen vormen. (Art. 149 Gw. [1994].) 

14 januari 1998 67 

23. - Op conclusie - Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen)- Zaak "ab initio" heruat 
- Conclusies niet hervat - Gevolg. 

Wanneer, na het neerleggen van conclu
sies, de debatten "ab initio" zijn hervat en 
voornoemde conclusies niet zijn hervat 
voor de anders samengestelde rechtbank, 
is zij niet gehouden daarop te antwoorden. 
(Art. 149 Gw.) 

11 februari 1998 202 

24. - Op conclusie Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Strafvordering - Con
clusie- Feitelijke gegevens- Rechterlijke 
beslissing - Andere of daarmee strijdige 
gegevens - Verwerping. 

Regelmatig met redenen omkleed is de 
beslissing van de rechter die, op grand 
van bepaalde feitelijke gegevens andere of 
daarmee strijdige feitelijke gegevens van 
de conclusie van de beklaagde verwerpt. 
(Art. 149 Gw. 1994.) 

4 maart 1998 265 

25. - Op conclusie Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Verzoek van de beklaagde 
om persoonlijke verschijning of verhoor 
van getuigen - Gemotiveerde uerwerping 
-Begrip. 

Wanneer de beklaagde een persoonlijke 
verschijning of het verhoor van getuigen 

vraagt, motiveert de feitenrechter regel
matig, door zijn beslissing zelfwaarbij hij 
de telastleggingen bewezen verklaart op 
grand van feiten die hij aangeeft en waarop 
hij zijn overtuiging grondt, de afwijzing 
van het verzoek door impliciet te oordelen 
dat het nutteloos is om de waarheid te 
achterhalen. (Art. 149 Gw. 1994.) 

4 maart 1998 265 

26. - Op conclusie - Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Verweer van de beklaagde 
- Argumenten die geen afzonderlijk mid
del vormen - Motiveringsplicht. 

De rechter vervult zijn motiverings
plicht als hij het verweer van de beklaagde 
weerlegt door de feitelijke gegevens van 
de zaak op tegenovergestelde wijze te beoor
delen, zonder dat hij daarenboven moet 
antwoorden op elk van de argumenten die 
de beklaagde tot staving van dat verweer 
aanvoert en die geen afzonderlijk middel 
vormen. (Art. 149 Gw.) 

24 augustus 1998 822 

27. - Op conclusie Strafzaken 
(geestrijke dranken en douane en accijn
zen inbegrepen) - Strafmaat- Drugswet 
- Bijzondere herhaling - Strafwetboek 
- Herhaling - Toepasselijkheid. 

Naar recht verantwoord is de beslissing 
die oordeelt dat de veroordeelde zich in 
staat van wettelijke herhaling bevindt, 
wanneer hij na een veroordeling wegens 
een misdrijf omschreven in het Strafwet
boek, een bijzondere wet overtreedt die 
bepalingen bevat die herhaling van de 
daarin omschreven misdrijven regelt zon
der afbreuk te doen aan de toepasselijk
heid van hoofdstuk V van hoek I Sw. voor 
het bepalen van de strafmaat. (Art. 56 
Sw.) 

22 december 1998 1165 

BELASTINGZAKEN 

28. - Op conclusie - Belastingzaken 
- Zaken - Samenhang - Voeging -
Partij- Verzoek - Vonnissen en arresten 
- Motivering. 

De tussen verschillende zaken bestaande 
samenhang in de zin van art. 30 Ger.W., 
staat ter vrije beoordeling van de feiten
rechter; het verzoek van een partij om 
verschillende zaken wegens samenhang 
samen te voegen, is geen vordering, ver
weer of exceptie waaromtrent de rechter 
zijn beslissing nader moet motiveren. (Artt. 
2 en 30 Ger.W.; art. 149 Gw. [1994].) 

29 juni 1998 773 
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ALLERLEI 
29. - Allerlei - Straf - Motivering 

van de straffen - Niet opgelegde bijko
mende en facultatieve straffen. 

De bijzondere verplichting die de rech
ter heeft om de redenen te vermelden 
waarom hij een straf kiest tussen die 
welke hij conform de wet kan opleggen, 
g~ldt ~aar voor de strl!-ffen die hij ver
klest mt te spreken en met voor die welke 
hij niet oplegt. (Art. 195 Sv.) 

18 maart 1998 333 

30. - Aller lei-Bijzondere motiverings
plicht - Verval van het recht tot sturen -
Afdoende motivering- Examens- Ontoe
reikende motivering - Gevolg. 

Zo de appelrechters de vervallen
verklaring van het recht een motorrijtuig 
te besturen naar recht afdoende motive
ren, doch nalaten te motiveren waarom zij 
het herstel van dit recht afhankelijk stel
len van het slagen van het medisch en 
psychologisch onderzoek, is hun beslis
sing terzake niet naar recht verantwoord 
waarbij de uit te spreken vernietiging var: 
deze beslissing echter beperkt dient te 
worden tot deze opgelegde voorwaarde 
zonder dat deze nietigheid zich uitstrekt 
tot de beslissing betreffende de opgelegde 
straffen met inbegrip van de vervallen
verklaring. (Art. 195 Sv.; art. 38, § 1, 3°, en 
§ 3, Verkeerswet.) 

21 april 1998 442 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 
STRAFZAKEN 
Algemeen 
Tussen vonnisgerechten 
Tussen onderzoeksgerecht en vonnis

gerecht 
Aard van het misdrijf 
Verzachtende omstandigheden 

STRAFZAKEN 

ALGEMEEN 

~·- Str:afzaken--'!ilgemeen-Bevoegd
he!dsconfhct - Begnp - Strafvordering 
- Ontvankelijkheid. 

. Geen verzoek tot regeling van rechtsge
bied en derhalve niet ontvankelijk is het 
verzoek dat gegrond is op de belemmering 
om de procedure verder te zetten die haar 
grand niet vindt in enige toeeigening of 
afwijzing van bevoegdheid, maar in het 
niet ontvankelijk verklaren van de straf
vordering. (Art. 525 Sv.) 

23juni 1998 745 

2. - Strafzaken-Algemeen- Geschil 
van rechtsmacht - Begrip. 

Wanneer de raadkamer beklaagden naar 
de correctionele rechtbank heeft verwezen 
wegens als wanbedrijven omschreven fei
ten, en de kamer van inbeschuldigingstelling 
een andere beklaagde wegens dezelfde 
feiten, omschreven als misdaad, naar dezelfde 
correctionele rechtbank heeft verwezen 
na aanneming van verzachtende omstan
digheden, bestaat er door die beslissingen 
geen geschil van rechtsmacht van aard 
om de loop van het gerecht te belemmeren 
zodat er geen aanleiding is tot regeling 
van rechtsgebied. (Art. 525 e.v. Sv.) 

22 september 1998 908 

TUSSEN VONNISGERECHTEN 

3. - Strafzaken - Tussen vonnis
gerechten - Bosdecreet 13 juni 1990 -
Boswetboek - Correctionele rechtbank -
Politierechtbank. 

Nu voor de misdrijven omschreven in 
~et Bosdecreet de regelen van strafvorde
rmg gelden die toepasselijk waren op het 
vroegere Boswetboek, neemt de politierecht
bank kennis van de in het Boswetboek 
o.mschreven misdrijven. (Artt. 95, eerste 
hd, en 143 Bosdecreet van 13 juni 1990· 
143 Boswetboek; 137, 138, 2°, en 179 Sv.) 

26 mei 1998 607 

TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT EN VON
NISGERECHT 

Aard van het misdrijf 

4. - Strafzaken - Tussen onderzoeks
gere,cht en vonnisgerecht - Aard van het 
misdrijf- Niet gecorrectionaliseerde mis
daad - Verwijzingsbeschikking - Arrest 
van onbevoegdheid - Gevolgen. 

Wanneer de raadkamer een verdachte 
naar de correctionele rechtbank verwezen 
heeft, inzonderheid wegens een telastleg
ging van oplichting, waarvan een van de 
best:;tndde~~n de Il_l~sda:;td v:;tlsheid in ge
schnften hJkt te ZIJn, d1e m1sdaad niet is 
g~correctio~al~seerd, er tegen de verwij
zmgsbeschikkmg thans geen rechtsmid
del openstaat en het appelgerecht zich 
onb~voegd heeft verklaard bij wege van 
een l_ll ~racht van gewijsde gegaan arrest, 
vermet1gt het Hof, tot regeling van het 
rechtsgebied, de verwijzingsbeschikking 
en verwijst het de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling. 

27 mei 1998 618 

5. - Strafzaken - Tussen onderzoeks
gerecht en vonnisgerecht - Aard van het 
misdrijf-Beschikking tot verwijzing wegens 
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wanbedrijf __:___ Onbevoegdverklaring- Als 
misdaad te omschrijven feit. 

Wanneer de raadkamer een verdachte 
naar de correctionele rechtbank verwezen 
heeft wegens een als wanbedrijf omschre
ven feit en de rechtbank zich onbevoegd 
verklaard heeft omdat het feit als mis
daad had moeten worden omschreven, stelt 
het Hof, op een verzoek tot regeling van 
rechtsgebied, vast dat er vooralsnog tegen 
de beschikking geen enkel rechtsmiddel 
openstaat, dat het vonnis in kracht van 
gewijsde is gegaan en dat de beslissing 
van het vonnis gegrond lijkt, waarna het 
de beschikking van de raadkamer vernie
tigt en de zaak verwijst naar de kamer 
van inbeschuldigingstelling. (Art. 525 Sv.) 

13 juli 1998 793 

6. - Strafzaken - Thssen onderzoeks
gerecht en vonnisgerecht - Aard van het 
misdrijf- Verwijzingsbeschikking- Kwa
lificatie - Onbevoegd vonnisgerecht -
Onderzoek de plano. 

Wanneer de raadkamer een verdachte 
naar de correctionele rechtbank verwijst 
wegens een gecorrectionaliseerde mis
daad en het hof van beroep het beroepen 
vonnis van die rechtbank teniet doet en 
terecht "de plano" vaststelt dat die recht
bank onbevoegd is om reden dat de correc
tionalisatie van het feit ten onrechte gebeurde, 
omdat de in de verwijzingsbeschikking 
van de raadkamer aangeduide misdrijf
kwalificatie de rechtbank niet toelaat haar 
bevoegdheid ratione materiae te onderzoe
ken, regelt het Hof het rechtsgebied, ver
nietigt het de beschikking van de raadkamer 
en verwijst het de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling. 

8 september 1998 871 

Verzachtende omstandigheden 

7. - Strafzaken- Thssen onderzoeks
gerecht en vonnisgerecht - Verzachtende 
omstandigheden - Vi·oegere veroordelin
gen. 

Wanneer de raadkamer een verdachte 
wegens misdaden naar de correctionele 
rechtbank heeft verwezen omdat er, gezien 
het ontbreken van een vroegere veroorde
ling, verzachtende omstandigheden aan
wezig zijn, en de rechter zich wegens het 
bestaan van vroegere veroordelingen tot 
correctionele straffen onbevoegd ver
klaart, dan vernietigt het Hof, dat het 
rechtsgebied regelt, de beschikking en ver
wijst het de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling. (Art. 525 Sv.) 

27 oktober 1998 995 

RETRIBUTIE 

Begrip. 
De retributie is in essentie de vergoe

ding die de overheid van bepaalde belas
tingplichtigen vordert als tegenprestatie 
voor een bijzondere dienst die zij in hun 
persoonlijk belang heeft geleverd of voor 
een rechtstreeks en bijzonder voordeel dat 
zij hun heeft toegestaan; het bedrag ervan 
moet in een redelijke verhouding staan tot 
het belang van de verstrekte dienst. (Art. 
173 Gw. [1994].) 

10 september 1998 877 

s 
SAMENHANG 

1. - Strafzaken - Onderscheiden fei
ten - Gelijktijdige aanhangigmaking -
Onaantastbare beoordeling door de feiten
rechter. 

De rechter in strafzaken bij wie gelijk
tijdig onderscheiden feiten aanhangig zijn 
gemaakt, oordeelt in feite, mitsdien op 
onaantastbare wijze, over de onderlinge 
samenhang tussen deze feiten. (Artt. 226 
en 227 Sv.) 

6 januari 1998 5 

2. - Belastingzaken-Rechter- Beoor
deling. 

De tussen verschillende zaken bestaande 
samenhang in de zin van art. 30 Ger.W., 
staat ter vrije beoordeling van de feiten
rechter; het verzoek van een partij om 
verschillende zaken wegens samenhang 
samen te voegen, is geen vordering, ver
weer of exceptie waaromtrent de rechter 
zijn beslissing nader moet motiveren. (Artt. 
2 en 30 Ger.W.; art. 149 Gw. [1994].) 

29 juni 1998 773 

3. - Strafzaken- Misdrijven- Begrip. 
Samenhang is het verband dat bestaat 

tussen twee of meer misdrijven en is van 
zodanige aard dat het vereist dat, met het 
oog op de goede rechtsbedeling en onder 
het voorbehoud van de eerbiediging van 
het recht van verdediging, de zaken samen 
en door dezelfde rechter worden beslist en 
deze alle aspecten van de feiten, de regel
matigheid van de bewijzen en de schuld 
van de vervolgde personen kan beoorde
len. (Artt. 226 en 227 Sv.) 

23 december 1998 1166 

4. - Strafzaken- Samenhangende mis
drijven - Bevoegdheid van de rechter -
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Tijdstip waarop de samenhang moet wor
den beoordeeld - Gevolg. 

Samenhang waardoor de rechter bevoegd 
is om uitspraak te doen over een misdrijf 
dat samenhangt met een ander misdrijf 
waarvoor hij bevoegd is, moet worden 
beoordeeld op het ogenblik dat de rechter 
wordt geadieerd; die samenhang wordt 
niet verbroken door het feit dat de rechter 
vrijspreekt uit hoofde van het misdrijf 
waarvoor hij bevoegd is; in dat geval blijft 
hij bevoegd om uitspraak te doen over het 
samenhangend misdrijf. (Artt. 226 en 227 
Sv.) 

23 december 1998 1166 

SCRIP. SCHEEPVAART 

1. - Loodsdienst van zeevaartuigen -
Aansprakelijkheid- Herstelplicht- Reck
ten van de Mens - Ongestoord genot van 
de eigendom - Gevolgen. 

De wet die de organisator van een loods
dienst van zijn aansprakelijkheid ontheft, 
schendt art. 1 Eerste Aanvullend Protocol 
bij het E.V.R.M. waarin het recht op onge
stoord genot van de eigendom wordt gewaar
borgd, in zoverre zij betrekking heeft op 
feiten van v66r haar bekendmaking en 
inwerkingtreding. (Art. 3bis wet 30 augus
tus 1988.) 

15 mei 1998 558 

2. - Slecht zeemanschap - Begrip. 
Het in artt. 46, § II, 4 °, en 4 7 van hoek II 

W.Kh. bedoelde slechte zeemanschap, omvat 
zowel de nautische fouten, d.w.z. die welke 
in het sturen van het schip worden begaan, 
als de in het beheren van het schip begane 
fouten, d.w.z. die welke nauw verbonden 
zijn met het technische beheer van het 
schip; die fouten zijn verschillend van die 
welke de kapitein-eigenaar begaat bij het 
beheer van de lading. (Artt. 46, §II, 4°, en 
47 hoek II W.Kh., zoals toepasselijk v66r 
zij werden vervangen door art. 2 wet 11 
april 1989.) 

26 november 1998 1072 

SLAGEN EN VERWONDINGEN. DOD EN 
OPZE'ITELIJK TOEBRENGEN V ANVERWON

DINGEN EN OPZETTELIJK DO DEN 

OPZETTELIJK 
TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN 

EN OPZETTELIJK DO DEN 
1. - Opzettelijk toebrengen van ver

wondingen en opzettelijk doden - Opzet-

telijk toebrengen van verwondingen of sla
gen - Bestanddelen van het misdrijf -
Moreel bestanddeel - Opzet. 

Het wanbedrijf opzettelijk toebrengen 
van verwondingen of slagen vereist als 
moreel bestanddeel slechts algemeen opzet, 
dit is het wetens en willens stellen van de 
bij de wet verboden handeling die bestaat 
in het aantasten van de fysieke integriteit 
van de persoon aan wie de verwondingen 
of slagen worden toegebracht. (Artt. 392 
en 398 Sw.) 

6 januari 1998 10 

2. - Opzettelijk toebrengen van verwon
dingen en opzettelijk doden - Opzettelijk 
toebrengen van verwondingen of slagen -
Bestanddelen van het misdrijf- Materi
eel bestanddeel - Schade. 

Het materieel bestanddeel van het wan
bedrijf bepaald bij de artt. 392 en 398 Sw. 
vereist aileen dat verwondingen of slagen 
werden toegebracht, d.i. dat de fysieke 
integriteit van een persoon werd aange
tast. (Artt. 392 en 398 Sw.) 

6 januari 1998 10 

3. - Opzettelijk toebrengen van verwon
dingen en opzettelijk doden - Opzettelijk 
toebrengen van verwondingen of slagen -
Sadomasochisme - Eerbiediging van het 
prive-leven - Strafuitsluiting - Voor
waarde. 

Sadomasochistische praktijken die ge
pleegd worden ten aanzien van een per
soon die er op wettige wijze mee instemt, 
en niet van aard zijn de gezondheid van 
degene aan wie ze worden toegebracht, 
aan te tasten, moeten worden geacht te 
behoren tot het prive-leven, waarvan de 
eerbiediging moet leiden tot uitsluiting 
van straf ook al zijn de bestanddelen van 
het wanbedrijf opzettelijke verwondingen 
of slagen verenigd. (Artt. 8 E.V.R.M., 392 
en 398 Sw.) 

6 januari 1998 10 

4. - Opzettelijk toebrengen van verwon
dingen en opzettelijk doden - Wettige 
verdediging - Beoordeling door de rech
ter. 

De feitenrechter stelt in feite vast of de 
door een dader van opzettelijke slagen 
aangevoerde daad van verdediging de per
ken van de ogenblikkelijke noodzaak van 
de verdediging van zichzelf of van een 
ander te buiten gaat en of zij in verhou
ding staat tot het af te weren gevaar. (Art. 
416 Sv.) 

29 september 1998 918 
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SOCIALE ZEKERHEID 
ALGEMEEN 

WERKNEMERS 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen-Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid - Opdracht - Organisatie -
Aard. 

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid is 
een openbare instelling die wettelijk met 
de inning van de sociale-zekerheidsbijdragen 
is belast. (Artt. 5 en 9 Sociale-Zekerheidswet 
Werknemers 1969.) 

7 december 1998 1097 

WERKNEMERS 
2. - Werknemers - Rijksdienst voor 

Sociale Zekerheid- Voorrecht van de dwin
gende kracht van de administratieve rechts
handeling - Draagwijdte. 

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid is 
bevoegd om het voordeel van de wet te 
ontzeggen aan degenen die de voorwaar
den ervan niet vervullen en, bijgevolg, om 
ambtshalve te beslissen over het al dan 
niet bestaan van een arbeidsovereen
komst. (Artt. 5, 9, 22 en 40 Sociale
Zekerheidswet Werknemers 1969.) 

7 december 1998 1097 

ALLERLEI 
3. - Allerlei- Openbare sector- Vast

benoemd overheidspersoneel - Bijdrage
regeling- Toepassingsgebied- Bijzondere 
toelage en jaarvergoeding. 

De bijzondere toelagen en jaar vergoe
dingen worden uitgesloten van de be
rekeningsbasis van de sociale- zekerheids
bijdragen van de vastbenoemde personeels
leden uit de openbare sector die uitsluitend 
bijdrageplichtig zijn voor de regeling inzake 
de verplichte verzekering tegen ziekte en 
invaliditeit, sector geneeskundige verzor
ging. (Art. 30 K.B. 28 nov. 1969) 

16 maart 1998 317 

SPRINGSTOFFEN 

Inbreuk op de springstoffenwetgeving 
- Verzwarende omstandigheid - Licha
melijke letsels - Begrip. 

Een overtreding van de Springstoffen
wet wordt gepleegd met de verzwarende 
omstandigheid dat de overtreding licha
melijke letsels tot gevolg heeft gehad, wan
neer het letsel zich zonder die inbreuk 

niet zou hebben voorgtdaan zoals het in 
werkelijkheid is ontsta;an. De omstandig
heid dat de schade ook !kan ontstaan wan
neer de koper v~n het vuurwerk niet foutief 
handelt terwijllhet slaqhtoffer onvoorzich
tig is, sluit niet uit dat zonder verkoop het 
letsel zich niet zou hebben voorgedaan 
zoals het in werkelijlllieid is ontstaan. 
(Art. 7 wet 28 mei 1956.) 

16 juni 1998 I 709 

STEDENBOUW 
ALGEMEEN 

BOUWVERGUNNING 

I 

HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE 

RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AAN
LEG 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen - Werken uitgevoerd 

zonder vergunning- Onteigening ten alge
menen nutte- Schadeloosstelling- Begrip 
-Omvang. 

De schadeloosstelling die toekomt aan 
_ iemand die ten algemenen nutte uit zijn 

eigendom wordt ontzet moet de volledige 
schade vergoeden; het verlies van een 
onwettig voordeel is geen vergoedbare schade; 
daaruit volgt dat geen onteigenings
vergoeding kan worden toegestaan voor 
een onwettig voordeel dat is verworven 
door werken die zonder de vereiste ver
gunning zijn uitgevoerd. (Art. 16 Gw.) 

18juni 1998 720 

BOUWVERGUNNING 
2. - Bouwvergunning - Geldigheids

duur - Annulatieberoep - Gevolg. 
De enkele omstandigheid dat een derde 

een annulatieberoep tegen een bouwver
gunning instelt voor de Raad van State 
heeft niet tot gevolg dat de vervaltermijn 
van die bouwvergunning is geschorst zolang 
de Raad van State geen uitspraak heeft 
gedaan. (Art. 52 Wet Ruimtelijke Orde
ning en Stedenbouw ) 

2 april 1998 411 

3. - Bouwvergunning Duinen-
decreet - Beschermde gebieden - Bouw
verbod - Draagwijdte. 

De aanduiding als beschermd duin
gebied of als voor het duingebied belang
rijk landbouwgebied houdt vanaf de publicatie 

----_, 
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op 17 september 1993 van het besluit van 
15 september 1993 tot aanduiding van de 
beschermde gebieden een volledig bouw
verbod in zodat geen gebouw mag worden 
opgericht, ook al werd hiertoe een bouw
vergunning verleend. (Art. 52, § 1, tweede 
lid, wet 12 juli 1973, gew. bij art. 2 decreet 
14 juli 1993.) 

11 juni 1998 669 

4. - Bouwvergunning- Brussels Hoofd
stedelijk Gewest - Verval - Geen kennis
geving - Gevolgen. 

Het verval van een bouwvergunning in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ge
schiedt van rechtswege; het hangt niet af 
van de inachtneming van de vorm
vereisten voor de vaststelling ervan en 
voor de kennisgeving aan de vergunning
houder. (Art. 87, tweede lid, Ord.Br.H.G., 
29 aug. 1991.) 

23 oktober 1998 990 

HERSTEL VAN PLAATS 
IN DE VORIGE STAAT. 

BETALING VAN EEN MEERWAARDE 
5. - Herstel van plaats in de vorige 

staat. Betaling van een meerwaarde -
Betaling van een meerwaarde - Proce
dure - Ministeriele instructies - Wettig
heid. 

De wettigheid van een door het bestuur 
toegepaste procedure - zoals de betaling 
van een meerwaarde inzake stedenbouw 
- hangt niet af van "(ministeriele) instruc
ties" maar wel van de wettelijke bepalin
gen die op de betreffende aangelegenheid 
toepassing vinden. 

28 april1998 476 

6. - Herstel van plaats in de vorige 
staat. Betaling van een meerwaarde -
Betaling van een meerwaarde - Schik
king met de overtreder - Wettigheid -
Grenzen. 

Wat de strafbare bouwovertredingen be
treft kan het bestuur slechts schikkingen 
met de overtreder treffen in de gevallen 
voorzien door de wet. (Art. 65, § 3, al. 1, 
Stedenbouwwet.) 

28 april 1998 476 

7. - Herstel van plaats in de vorige 
staat. Betaling van een meerwaarde -
Herstel van plaats in de vorige staat -
Dwangsom - Termijn - Draagwijdte. 

De beslissing van de appelrechters dat 
de dwangsom verschuldigd is per dag ver
traging bij de niet vrijwillige uitvoering 
van het herstel der plaatsen in de vorige 
staat binnen de termijn van 8 maanden te 
rekenen vanaf de uitspraak, houdt niet in 

dat de dwangsom wordt verbeurd v66r de 
betekening van de uitspraak waarbij zij is 
vastgesteld. (Art. 1385bis, eerste en derde 
lid, Ger.W., en art. 65, §§ 1 en 2, Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.) 

9juni 1998 658 

8. - Herstel van plaats in de vorige 
staat. Betaling van een meerwaarde -
Herstel van plaats in de vorige staat -
Aard van de vordering. 

Het herstel van de plaats in de vorige 
staat is geen straf maar een bijzondere 
vorm van vergoeding of teruggave ertoe 
strekkende een einde te maken aan de 
met de wet strijdige toestand die uit het 
misdrijfis ontstaan en waardoor het open
baar belang wordt geschaad. (Art. 65, § 1, 
a, Wet Ruimtelijke Ordening en Steden
bouw) 

8 september 1998 867 

9. - Herstel van plaats in de vorige 
staat. Betaling van een meerwaarde -
Herstel van plaats in de vorige staat -
Dwangsom - Voorwaarde - Eigendom. 

De rechter beveelt, bij veroordeli.ng wegens 
(instandhouding van) wederrechtelijk uit
gevoerde werken, het herstel van de plaats 
in de vorige staat, eventueel met dwang
som voor het geval van niet-naleving van 
het bevel, zelfs wanneer de veroordeelde 
niet de eigenaar is. (Art. 65, § 1, Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw en 
1385bis Ger.W.) 

8 september 1998 867 

10. - Herstel van plaats in de vorige 
staat. Betaling van een meerwaarde -
Bevoegde administratieve overheid- Vor
dering - Vorm. 

De gemachtigde ambtenaar en het col
lege van burgemeester en schepenen in 
gezamenlijk akkoord oordelen of betaling 
van een meerwaarde voor de strafrechter 
moet worden gevorderd; geen enkele wets
bepaling onderwerpt die vordering aan 
bijzondere vormen; het is voldoende dat 
de wetteli.jke bevoegde administratieve over
heden hun wil duidelijk te kennen hebben 
gegeven. (Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedenbouw, art. 65.) 

6 oktober 1998 942 

11. - Herstel van plaats in de vorige 
staat. Betaling van een meerwaarde -
Bevoegde administratieve overheid- Vor
dering - Duw: 

De regelmatig aan de rechterlijke over
heid bekendgemaakte vordering van de 
bevoegde administratieve overheden blijft 
gelden gedurende gans het verloop van de 
rechtspleging, tenzij die bestuursorganen 
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eraan expliciet verzaken of de door hen 
gekozen vorm van herstel wijzigen; de 
vorderende bestuurlijke overheden zijn er 
niet toe gehouden in geval van hoger 
beroep hun vordering te herhalen. (Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, art. 
65.) 

6 oktober 1998 942 

12. - Herstel van plaats in de vorige 
staat. Betaling van een meerwaarde -
Bevoegde administratieve overheid- Vor
dering in eerste aanleg - Geen nieuwe 
vordering in graad van beroep - Gevolg. 

De regelmatig aan de rechterlijke over
heid bekendgemaakte vordering van de 
bevoegde administratieve overheden blijft 
gelden gedurende gans het verloop van de 
rechtspleging, tenzij die bestuursorganen 
eraan expliciet verzaken of de door hen 
gekozen vorm van herstel wijzigen; de 
vorderende bestuurlijke overheden zijn er 
niet toe gehouden in geval van hoger 
beroep hun vordering te herhalen. (Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, art. 
65.) 

6 oktober 1998 942 

RUIMTELIJKE ORDENING. 
PLAN VAN AANLEG 

13. - Ruimtelijke ordening. Plan van 
aanleg - Geen onteigening - Aan de 
eigenaar verschuldigde schadevergoeding 
-Raming. 

Wanneer een pand waarop een plan van 
aanleg van toepassing is, niet binnen de 
wettelijke termijn is onteigend, verschilt 
de "dag van het ontstaan van het recht op 
schadevergoeding (in het Frans : droit a 
l'indemnite)", waarop de waarde die het 
pand had op het ogenblik van de verwer
ving moet worden geactualiseerd, niet van 
het "ogenblik van het ontstaan van het 
recht op schadevergoeding (in het Frans : 
droit a l'indemnisation)", waarop het pand 
moet worden geraamd om de door het 
plan van aanleg eventueel veroorzaakte 
waardevermindering te bepalen. (Artt. 35 
en 37, tweede lid, Wet Ruimtelijke Orde
ning en Stedenbouw.) 

30 januari 1998 133 

ALLERLEI 
14. - Allerlei- Bouwmisdrijf- Dag

vaarding - Overschrijving hypotheek
kantoor - Vereiste vermeldingen. 

Wanneer uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat de in het 
hypotheekkantoor overgeschreven dagvaar
ding van de procureur des Konings, naast 

de kadastrale omschrijving van het onroe
rend goed, voorwerp van het bouw
misdrijf, en de identiteit van de eigenaars 
ervan, tevens de vermelding bevat van 
alle feiten, ten laste gelegd aan alle beklaag
den, is de beoogde openbaarmaking ten 
behoeve van derden van alle hangende 
strafvervolgingen met betrekking tot het 
in dagvaarding bepaalde onroerende goed 
geschied. (Art. 1 Hypotheekwet; art. 69 
Stedenbouwwet.) 

16 juni 1998 711 

STRAF 
ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WET

TIGHEID 

ANDERE STRAFFEN 

ALLERLEI 

ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. 
WETTIGHEID 

1. - Algemeen. Straf en maatregel. Wet
tigheid - Straf - Vorige veroordeling 
juridisch beletsel voor de toekenning van 
uitstel - Uitstel - Weigering - Voor
waarde. 

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft 
voor dat de rechter die, om uitstel te 
weigeren, rekening houdt met een vorige 
veroordeling die eenjuridisch beletsel vormt 
voor de toekenning van uitstel, bij het 
dossier van de rechtspleging een eenslui
dend verklaard afschrift moet voegen van 
de veroordelende beslissing en vermelden 
dat die beslissing in kracht van gewijsde 
is gegaan. (Art. 8, § 1, Probatiewet.) 

25 februari 1998 245 

2. - Algemeen. Strafen maatregel. Wet
tigheid - Vaststelling van de straf -
Onaantastbare beoordeling door de feiten
rechter. 

De rechter bepaalt op onaantastbare 
wijze, binnen de door de wet vastgestelde 
per ken, de strafmaat die hij in verhouding 
acht tot de zwaarte van het bewezen ver
klaarde misdrijf. 

10 juni 1998 661 

3. - Algemeen. Straf en maatregel. Wet
tigheid - Bijzondere verbeurdverklaring 
- Persoonlijk karakter van de straf -
Algemeen beginsel - Draagwijdte. 

De beslissing waarbij, in strafzaken, 
met toepassing van art. 42 Sw., de bijzon
dere verbeurdverklaring uitgesproken wordt, 
zonder dat daarbij vastgesteld wordt dat 
voldaan is aan de bij wet vereiste voor
waarden en, bijgevolg, zonder dat de be-
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klaa$de genoemd wordt aan wie zij die 
strar1. oplegt, is niet naar recht verant
woord en schendt het algemeen beginsel 
van het persoonlijk karakter van de straf
fen. (Art. 42, 1 a, Sw.) 

24juni 1998 748 

4. - Algemeen. Straf en maatregel. Wet
tigheid - Straf en maatregel - Maatre
gelen - Sociale zekerheid - Werknemers 
- Bijdragen, bijdrageopslagen, verwijl
interesten - Ambtshalve veroordeling -
Aard van de maatregel. 

De ambtshalve veroordeling tot beta
ling van een vergoeding aan de R.S.Z. is 
een teruggave die in het algemeen belang 
wordt bevolen, teneinde de door het mis
drijfverstoorde wettelijke orde te herstel
len; zij moet door de strafrechter worden 
bevolen, zelfs als de strafvordering wegens 
het misdrijf dat de onwettige situatie heeft 
doen ontstaan, door het gezagvan gewijsde 
van een vroegere beslissing vervallen is, 
op voorwaarde dat de vordering daartoe 
v66r dat verval is ingesteld. (Art. 35, laat
ste lid, Sociale-Zekerheidswet Werkne
mers 1969.) 

24juni 1998 751 

ANDERE STRAFFEN 

5. - Andere straffen- Verbeurdverkla
ring - Motivering - Context van het 
arrest. 

De bij art. 195, tweede lid, Sv., voorge
schreven bijzondere motiveringsplicht wordt 
nagekomen door het arrest, waarin beslist 
wordt dat de bijzondere verbeurdverkla
ring moet worden bevolen om een einde te 
maken aan een strafbaar gedrag, waar
van het de herhaling en het nadeel dat er 
voor derden uit voortvloeit beklemtoont, 
nu de considerans volgens welke de ver
beurdverklaring verantwoord wordt door 
het afschrikwekkend effect, binnen de con
text van het arrest moet worden gelezen. 
(Art. 195, tweede lid, Sv.) 

10 juni 1998 661 

6. - Andere straffen - Ontzetting van 
rechten- Keuze- Motivering. 

De verplichting om de bijkomende en 
facultatieve strafvan ontzetting van rech
ten met redenen te omkleden, wordt nage
komen door de rechter die erop wijst dat 
de beklaagde betrokken was bij zaken die 
niet verenigbaar zijn met zijn ambt van 
burgemeester en door zijn gedrag afbreuk 
heeft gedaan aan de bijzondere vereisten 
van fatsoen, kiesheid en rechtschapen-

heid die verbonden zijn met dat ambt. 
(Art. 245 Sw.; art. 195, tweede lid, Sv.) 

10juni 1998 662 

7. - Andere straffen - Bijzondere ver
beurdverklaring - Bij wet vereiste voor-
waarden - Geen vaststelling - Gevolg. 

De beslissing waarbij, in strafzaken, 
met toepassing van art. 42 Sw., de bijzon
dere verbeurdverklaring uitgesproken wordt, 
zonder dat daarbij vastgesteld wordt dat 
voldaan is aan de bij wet vereiste voor
waarden en, bijgevolg, zonder dat de be
klaagde genoemd wordt aan wie zij die 
straf oplegt, is niet naar recht verant
woord en schendt het algemeen beginsel 
van het persoonlijk karakter van de straf
fen. (Art. 42, 1°, Sw.) 

24juni 1998 748 

8. - Andere straffen - Aanplakking 
- Hof van assisen- Veroordeling- 10 
jaar opsluiting. 

Wanneer het hofvan assisen alleen straf
fen van 10 jaar opsluiting oplegt, kan het 
de aanplakking van zijn arrest niet beve
len. (Art. 14 Gw.; art. 18 Sw.; art. 3 wet 10 
juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf 
en tot wijziging van de criminele straffen.) 

20 juli 1998 795 

9. - Andere straffen- Verbeurdverkla
ring - Bijzondere verbeurdverklaring ~ 
Rechtstreeks uit het misdrijfverkregen ver
mogensvoordelen- Toewijzing aan de bur
gerlijke partij - Beslissing van de straf
rechter- Kracht van gewijsde - Aanspraak 
van een derde - Bevoegde rechter. 

De derde die beweert recht te hebben op 
een krachtens art. 42, 3°, Sw. verbeurdver
klaard en overeenkomstig art. 43bis, derde 
lid, Sw. aan de burgerlijke partij toegewe
zen vermogensvoordeel, kan, nadat de ver
oordeling tot verbeurdverklaring in kracht 
van gewijsde is gegaan, zijn rechten alleen 
laten gelden door hiertoe, krachtens het 
gemeen recht, een vordering in te stellen 
voor de burgerlijke rechter. (Artt. 42, 3° en 
43bis Sw., 3 K.B. 9 aug. 1991.) 

22 september 1998 904 

10. - Andere straffen-Bijzondere ver
beurdverklaring - Omkoping van ambte
naren- Uitspraak ervan t.a. v. de omgekochte. 

De strafvan bijzondere verbeurdverkla
ring heeft noodzakelijkerwijs betrekking 
op de door de omkoper geleverde zaken; 
zij moet worden uitgesproken t.a.v. de 
omgekochte en de verbeurdverklaarde zaken 
mogen niet worden teruggegeven aan de 
omkoper. (Art. 253 Sw.) 

23 december 1998 1166 
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11. - Andere straffen - Bijzondere ver
beurdverklaring - Omkoping van ambte
naren - Voorwerp - Omvang. 

De bijzondere verbeurdverklaring, bedoeld 
in art. 253 Sw., heeft betrekking op het 
door de omkoper gegevene, of zijn tegen
waarde indien het zich niet meer in natura 
in handen van de omgekochte bevindt en 
alle gegeven bedragen moeten worden ver
beurdverklaard, zelfs indien de omge
kochte die bedragen met zijn eigen gelden 
heeft vermengd; indien het door de omko
per gegevene bestaat in een geldsom in 
vreemde munt die zich niet meer in con
tanten in handen van de omgekochte bevindt, 
moet de verbeurdverklaring betrekking 
hebben op de tegenwaarde in Belgische 
frank. (Art. 253 Sw.) 

23 december 1998 1166 

12. - Andere straffen- Bijzondere ver
beurdverklaring - Omkoping van ambte
naren - Eigendom van de verbeurdver
klaarde zaken. 

Voor de toepassing van de straf van de 
bijzondere verbeurdverklaring in geval van 
omkoping van ambtenaren is niet vereist 
dat de persoon tegen wie de verbeurdver
klaringwordt uitgesproken, eigenaar gewor
den is van de verbeurdverklaarde zaken. 
(Art. 253 Sw.) 

23 december 1998 1166 

13. - Andere straffen- Omkoping van 
ambtenaren- Bijzondere verbeurdverkla
ring - Daders en mededaders van het 
misdrijf omkoping - Graad van deelne
ming - Gevolg - Beperking van de ver
beurdverklaring - Omvang. 

Voor de toepassing van de straf van de 
bijzondere verbeurdverklaring in geval van 
omkoping van ambtenaren dient er geen 
onderscheid te worden gemaakt tussen de 
daders van het misdrijf omkoping in ver
houding tot hun graad van deelneming, 
nu zij allen rechtstreeks aan de uitvoering 
ervan hebben meegewerkt; het vermogen 
van een aan omkoping schuldig bevonden 
persoon kan evenwel overeenkomstig de 
wet slechts worden verbeurd tot beloop 
van de bedragen die zijn betaald ter uit
voering van de overeenkomst waarmee hij 
ingestemd heeft. (Artt. 66 en 253 Sw.) 

23 december 1998 1166 

ALLERLEI 
14. - Allerlei- Drugs- Strafvermin

dering - Onthulling - Begrip. 
Er is geen onthulling, die grond is voor 

strafVermindering, wanneer de aangifte 

noch volledig, noch oprecht is en de aan
gever zijn eigen rol in verband met de 
drugmisdrijven heeft verzwegen. (Art. 6 
Drugwet.) 

24 februari 1998 241 

15. - Allerlei-M otivering van de straf
fen - Niet opgelegde bijkomende en facul
tatieve straffen. 

De bijzondere verplichting die de rech
ter heeft om de redenen te vermelden 
waarom hij een straf kiest tussen die 
welke hij conform de wet kan opleggen, 
geldt maar voor de stra:ffen die hij ver
kiest uit te spreken en niet voor die welke 
hij niet oplegt. (Art. 195 Sv.) 

18 maart 1998 333 

16. - Allerlei - Motivering - Keuze 
- Strafmaat - Afzonderlijke redenen. 

Art. 195, tweede lid, 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 maatregel moet 
rechtvaardigen; de rechter is niet ver
plicht dit te doen in een afzonderlijke 
motivering, wanneer de door hem aange
geven redenen zowel de keuze van de 
uitgesproken straffen als de strafmaat van 
elk ervan betreffen. (Art. 195, tweede lid, 
Sv.) 

10 juni 1998 662 

17. - Allerlei- Bijzondere motiverings
plicht - Verval van het recht een voertuig 
te besturen - Herstel - Slagen in een of 
meer der onderzoeken voorzien bij art. 38, 
§ 3, Wegverkeerswet. 

Wanneer de strafrechter een verval van 
het recht een voertuig te besturen uit
spreekt en het herstel in dat recht afhan
kelijk maakt van het slagen in een of 
meerdere van de in art. 38, § 3, Wegver
keerswet vermelde onderzoeken, is de opge
legde bijzondere motiveringsplicht van toe
passing niet alleen op het uitgesproken 
verval maar oak op de beveiligings
maatregel waarbij het herstel in het recht 
tot sturen afhankelijk wordt gemaakt van 
het slagen in een of meer van bedoelde 
onderzoeken. (Artt. 195 Sv. en 38, § 3, 
Wegverkeerswet.) 

6 oktober 1998 943 

18. - Allerlei- Uitwissing van veroor
delingen - Voorwaarden - Veroordelin
gen, vervallenverklaringen of ontzettingen 
- Toepassing - Wegverkeersreglement -
Verval tot sturen voorgoed. 

De uitwissing van veroordelingen tot 
correctionele hoofdgevangenisstraffen van 
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ten hoogste zes maanden, tot correctio
nele geldstraffen van ten hoogste 500 frank 
en tot geldstraffen ongeacht hun bedrag, 
opgelegd krachtens het Wegverkeers
reglement, is niet van toepassing op ver
oordelingen die vervallenverklaringen of 
ontzettingen inhouden waarvan de gevol
gen zich over meer dan driejaren uitstrek
ken, tenzij wanneer het verval wordt uitge
sproken wegens lichamelijke ongeschikt
heid. (Art. 619, tweede lid, Sv.) 

6 oktober 1998 945 

STRAFVORDERING 
1. - Burgerrechtelijk aansprakelijke

Werkgeuer- Geen daguaarding- Geuolg. 
Geen wettelijke bepaling verplicht het 

openbaar ministerie, op straffe van nietig
heid van de strafrechtspleging, de werk
gever in wiens bediening het aan de werk
nemer ten laste gelegde misdrijf is gepleegd, 
als burgerrechtelijk aansprakelijke voor 
de rechtbank te dagvaarden. (Art. 4, § 2, 
wet 21 juni 1985.) 

27 januari 1998 127 

2. - Bosdecreet 13 juni 1990 - Bos
wetboek - Misdrijuen - Toepasselijke 
regelen. 

Voor de misdrijven omschreven in het 
Bas decreet gelden de regelen van strafvor
dering die toepasselijk waren op het vroe
gere Boswetboek. (Art. 95, eerste lid, en 
143 Bosdecreet van 13 juni 1990; 143 
Boswetboek; 137 en 179 Sv.) 

26 mei 1998 607 

3. - Verual - Definitieue strafrechte
lijke ueroordeling - Andere misdrijuen 
die zijn gepleegd voor die veroordeling -
Eenheid van opzet - Gezag van het rech
terlijk gewijsde - Gevolg. 

Wanneer de rechter vaststelt dat reeds 
vroeger een definitief geworden strafrech
telijke veroordeling werd uitgesproken, en 
andere, als misdrijf omschreven feiten die 
hem zijn voorgelegd, werden gepleegd v66r 
die beslissing, staat het aan hem te onder
zoeken of de misdrijven waarover reeds 
uitspraak gedaan is en die waarover nag 
uitspraak moet worden gedaan, gepleegd 
zijn met hetzelfde misdadig opzet; in dat 
geval is hij gebonden door het gezag van 
het rechterlijk gewijsde van de vorige beslis
sing waardoor de strafvordering vervallen 
is, zodat hij niet bevoegd is om te oordelen 
of de dader al dan niet schuldig is. (Oud 
art. 65 Sw.) 

23 december 1998 1166 

4. - Bewijzen - Onwettigheid of onre
gelmatigheid van de bewijzen- Gevolgen. 

De onwettigheid of de onregelmatigheid 
van de tot staving van de strafvordering 
aangebrachte bewijzen leiden niet tot haar 
niet-ontvankelijkheid maar kunnen wel 
de grondslag ervan aantasten; de regels 
m.b.t. de bewijsvoering vereisen dat de 
onwettig of onregelmatig bevonden bewij
zen uit het debat worden geweerd samen 
met de elementen die er het gevolg van 
zijn, maar verhinderen niet dat de rechter 
uitspraak doet op grand van andere bewijs
elementen die, zonder aangetast te zijn 
door een gebrek, aan het vrije debat tus
sen partijen onderworpen zijn. (Artt. 154, 
155, 156, 189 Sv.) 

23 december 1998 1166 

5. - Verjaring - Termijn - Bepaling 
- Aard van het misdrijf - Toegepaste 
straf 

De verjaringstermijn van de strafvorde
ring hangt af van de aard van het mis
drijf die niet bepaald wordt op grand 
van de toepasselijke straf maar wel op 
grand van de toegepaste straf. (Art. 21 
VT.Sv.) 

23 december 1998 1166 

6. - Ve1jaring - Termijn - Nieuwe 
wet - Werking in de tijd - Verlenging 
van de termijn. 

Wanneer een wet de termijn van de 
verjaring van de strafvordering verlengt, 
moet, in de veronderstelling dat de als 
misdaad omschreven feiten, gesteld dat ze 
bewezen waren, wegens het bestaan van 
verzachtende omstandigheden slechts zou
den leiden tot correctionele straffen en 
gelet op de gevolgen van de samenhang 
die alle feiten verbindt, worden nagegaan, 
enerzijds, of de feiten krachtens de oude 
wet niet verjaard waren op de dag van de 
inwerkingtreding van de nieuwe wet, ander
zijds, in de veronderstelling dat die feiten 
op dat ogenblik niet verjaard zouden zijn, 
of de feiten niet verjaard zouden zijn op de 
dag van het vonnis. (Artt. 21 tot 24 
VT.Sv.) 

23 december 1998 1166 

7. - Verjaring- Stuiting- Daad van 
onderzoek - Aard. 

Elke handeling uitgaande van een 
daartoe bevoegde overheid, die tot doel 
heeft bewijzen te verzamelen of de zaak 
in staat van wijzen te stellen, is een daad 
van onderzoek die de verjaring van 
de strafvordering stuit. (Artt. 22 en 23 
VT.Sv.) 

23 december 1998 1166 
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8. - Verjaring- Daad van stuiting -
Daad verricht voor de adiering van de 
onderzoeksrechter. 

Een daad van onderzoek kan de verja
ring van de strafvordering t.a.v. bepaalde 
feiten stuiten vooraleer de onderzoeksrech
ter gevorderd wordt een onderzoek ernaar 
in te stellen. (Art. 22 V.T.Sv.) 

23 december 1998 1166 

SUCCESSIERECHTEN 

Langstlevende echtgenoot of erfgenaam 
in rechte lijn- Erfdeel van meer dan 10 
miljoen- Verminderde belastinfJ_-Ac.tiva 
beroepsmatig gei'nvesteerd- Nuverhe!ds-, 
handels-, ambachts- of landbouwbedrijf 
-Begrip. 

Indien het erfdeel verkregen door de 
langstlevende echtgenoot of door een erf
genaam in de rechte lijn meer dan .~o 
miljoen bedraagt en geheel of gedeeltehJk 
bestaat uit activa die door de erflater of 
zijn echtgenoot beroepsmatig zijn gei'nves
teerd in een nijverheids-, handels-, ambachts
of landbouwbedrijf dat door hen of door 
hen samen met een of meer van hun 
afstammelingen wordt geexploiteerd, wor
den die activa slechts belast met 22 % 
tussen 10 en 20 miljoen en met 25% 
hoven de 20 miljoen; met nijverheids-, 
handels- ambachts- of landbouwbedrij
ven worden bedoeld, ondernemingen die 
een economische activiteit uitoefenen, zon
der uitsluiting van de ondernemingen die 
andere ondernemingen controleren, behalve 
wanneer zij enkel tot doel hebben de een
voudige verkrijging en het in bezit houden 
van deelbewijzen. (Art. 48.2 W.Succ.) 

15 oktober 1998 969 

T 

TAALGEBRUIK 

GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) 
In eerste aanleg 

Burgerlijke zaken 
Strafzaken 

In hager beroep 
Strafzaken 
Andere zaken 

Vonnissen en arresten. Nietigheden 
Algemeen 
Strafzaken 

BESTUURSZAKEN 

GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) 

IN EERSTE AANLEG 

Burgerlijke zaken 

1. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) 
-In eerste aanleg- Burgerlijke zaken
Vordering tot wijziging van de taal -
Exceptie van niet-ontvankelijkheid- Her
opening van het debat. 

De rechter bij wie een namens de Vlaamse 
Gemeenschap ingestelde vordering tot wij
ziging van de taal aanhangig wordt ge.:r:naakt, 
kan die vordering niet onontvankehJk ver
klaren, zonder de heropening van het debat 
te bevelen, op grand van de door de par
tijen niet aangevoerde reden dat ~~ vor
dering niet is ingesteld door de mmlster
president van de Vlaamse regering. (Art. 
774, tweede lid, Ger.W.) 

22 oktober 1998 986 

Strafzaken 

2. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) 
-In eerste aanleg- Strafzaken- Gedekte 
nietigheid - Voorwaarden. 

De nietigheid ten gevolge van het feit 
dat de verdachte de taal van de rechtsple
ging voor de krijgsraad niet heeft. kunnen 
kiezen, wordt gedekt door een met voor
bereidend vonnis op tegenspraak, dat door 
dat rechtscollege wordt gewezen zonder 
dat de nietigheid opgeworpen is. (Art. 40, 
tweede lid, Taalwet Gerechtszaken.) 

6 mei 1998 487 

3. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) 
-In eerste aanleg- Strafzaken- Meer
dere verdachten - Keuze van de meerder
heid. 

Wanneer meerdere verdachten in dezelfde 
zaak betrokken zijn, wordt er voor de 
rechtspleging gebruik gemaakt van de taal 
die de meerderheid gekozen heeft; het 
onderscheid op grond van hun woonplaats 
is niet dienend. (Art. 21 Taalwet Gerechts
zaken.) 

3 september 1998 829 

4. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) 
- In eerste aanleg - Strafzaken - Plei
dooi. 

Wanneer de rechter de advocaat van 
een partij krachtens art. 36, eerste lid, 
Taalwet Gerechtszaken, heeft gemachtigd 
om voor zijn pleidooi het Nederlands te 
gebruiken, kan hij, krachtens het tweede 
lid van voornoemd artikel, de advocaten 
van de andere partijen machtigen om voor 
hun pleidooien dezelfde taal te gebruiken. 
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(Art. 36, eerste en tweede lid, Taalwet 
Gerechtszaken.) 

3 september 1998 830 

5. - Gerechtszdken (wet 15 juni 1935) 
-In eerste aanleg L Strafzaken- Onder· 
zoeksrechter - Verhoor van de verdachte 
- Geen talk - Gevolgen. 

Aileen uit de vaststelling dat de beklaagde 
geen bijstand van ~en tolk heeft gekregen 
voor de onderzoeksrechter, waaraan hij 
dat niet formeel had gevraagd, ook al had 
hij dat wel gedaan tijdens een verhoor 
door de politie, kan niet worden afgeleid 
dat zijn recht van verdediging of zijn 
rechten van de mens zijn geschonden, nu 
hij zowel voor de eerste rechter als voor 
het hofvan beroep een dergelijke bijstand 
heeft genoten. (Art: 6.3 E.V.R.M.; art. 14.3 
I.V.B.P.R.) 

29 september 1998 920 

' 

IN HOGER BEROEP 

Strafzaken 

6. - Gerechtszdken (wet 15 juni 1935) 
- In hager beroep - Strafzaken - Ver
wijzing naar een a~derstalig rechtscollege 
- Voorbarig cassatieberoep. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, 
ingesteld voor de eiln.dbeslissing, tegen een 
in hoger beroep g

1
ewezen vonnis dat de 

verwijzing naar een anderStalig rechtscol
lege beveelt. (Art. !!16 Sv.) 

19 mei 1998 I 
I 
I 

584 

7. - Gerechtszdken (we~ 15 juni 1935) 
- In hager beroep - Strqfzaken - Ver
zoek tot veranderinlg van tdal - Afwijzing 
door de eerste rec~ter - Hoger beroep -
Bevestiging - Verantwooriling. 

Wanneer de eedte rech~er, voor wie de 
rechtspleging in het Nederl~nds geschiedt, 
het verzoek van d~ beklaalgde tot verwij
zing naar een rechtbank ~aarvan de taal 
der rechtspleging hbt Fran~ is zonder enige 
motivering heeft alfgewezen, is niet naar 
recht verantwoordi de beshssing waarbij 
de appelrechters, fna te hebben vastge
steld waar het mis\lrijf is g'epleegd en dat, 
indien de beklaagcie zich ~ersoonlijk had 
aangeboden ter terechtzitting, zijn gezeg
des konden worderi overgefuracht door een 
tolk, oordelen niet te kunnEm ingaan op de 
aanvraag van de beklaagdd tot verwijzing. 
(Art. 23 Taalwet qjerechtsiaken.) 

8 december 199/::S I 1105 

Andere zaken 

8. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) 
- In hager beroep - Andere zaken -

Belastingzaken - Inkomstenbelastingen 
-In het Duits gewezen arrest van het Hof 
van Beroep te Luik - Verwijzing na cas
satie. 

Wanneer, inzake inkomstenbelastin
gen, de vernietiging van een in het Duits 
gewezen arrest van het Hofvan Beroep te 
Luik met verwijzing wordt uitgesproken, 
wordt de zaak verwezen naar een ander 
hof van beroep en niet naar het anders 
samengestelde Hof van Beroep te Luik. 
(Art. 391 W.I.B. [1992].) 

26 juni 1998 773 

VONNISSEN EN ARRESTEN. NIETIGHE
DEN 

Algemeen 

9. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) 
- Vonnissen en arresten. Nietigheden -
Algemeen - Nietigheid - Cassatieberoep 
- Cassatiemiddel - Vereiste vermeldin
gen - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het middel dat de 
nietigheid van het bestreden vonnis aan
voert op grond dat het in de Franse taal is 
gewezen, zonder de bepaling van de Taal
wet Gerechtszaken te vermelden waarin 
de aangevoerde nietigheid is bepaald. (Art. 
1080 Ger.W.; art. 40 Taalwet Gerechts
zaken.) 

6 februari 1998 184 

Strafzaken 

10. - Gerechtszaken (wet 15juni 1935) 
- Vonnissen en arresten. Nietigheden -
Strafzaken - Proces-verbaal - Brusselse 
agglomeratie. 

Van rechtswege geheel nietig is het in 
de gemeenten van de Brusselse agglome
ratie in het Frans gestelde proces-verbaal 
wanneer degene die er het voorwerp van 
is het Nederlands voor zijn verklaringen 
heeft gekozen. (Artt. 11, tweede lid, en 40, 
eerste lid, Taalwet Gerechtszaken.) 

13 januari 1998 65 

11. - Gerechtszaken (wet 15juni 1935) 
- Vonnissen en arresten. Nietigheden -
Strafzaken-Nietig proces-verbaal- Inlich
tingen ingeroepen voor de verdediging -
Taak van de rechter. 

Wanneer een beklaagde voor zijn verde
diging verwijst naar een wegens scherr
ding van de artt. 11 en 40, eerste lid, 
Taalwet Gerechtszaken nietig proces
verbaal, staat het de rechter eventueel de 
nietige opsporings- of vaststellings
handeling op rechtsgeldige wijze te laten 
overdoen. (Art. 40 Taalwet Gerechts
zaken.) 

13 januari 1998 65 
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12. - Gerechtszaken (wet 15juni 1935) 
- Vonnissen en arresten. Nietigheden -
Strafzaken- Inlichtingen ingeroepen voor 
de verdediging - Verwijzing naar nietig 
proces-verbaal - Proces-verbaal uit de 
debatten geweerd - Gevolg. 

Miskent het recht op een eerlijk proces 
en het recht van verdediging, de rechter 
die uit de debatten weert een wegens 
schending van de artt. 11 en 40, eerste lid, 
Taalwet Gerechtszaken nietig proces
verbaal waarnaar een beklaagde voor zijn 
verdediging verwijst. (Art. 6.1 E.V.R.M., 
40 Taalwet Gerechtszaken; algemeen rechts
beginsel inzake het recht van verdedi
ging.) 

13 januari 1998 65 

13. - Gerechtszaken (wet 15juni 1935) 
- Vonnissen en arresten. Nietigheden -
Strafzaken- Technisch raadsman-Aan
wijzing door het openbaar ministerie -
Verslag - Aard - Gevolg. 

Het verslag van een technisch raadge
ver die door het O.M. is aangewezen, is 
noch een proces-verbaal betreffende de 
opsporing en de vaststelling van misda
den, wanbedrijven en overtredingen, noch 
een eigenlijk deskundigenverslag; aange
zien een dergelijk verslag aan geen enkele 
vormvereiste moet voldoen, moet het niet 
in de taal van de rechtspleging gesteld 
zijn. (Artt. 11 en 33 Taalwet Gerechts
zaken.) 

24juni 1998 752 

14. - Gerechtszaken (wet 15juni 1935) 
- Vonnissen en arresten. Nietigheden -
Strafzaken - Verzoek tot verandering van 
taal - Persoonlijke verschijning van de 
beklaagde - Weigering. 

Wanneer een beklaagde die terecht
staat voor een politierechtbank of een 
correctionele rechtbank waarvan de taal 
der rechtspleging het Nederlands is, vraagt 
dat de rechtspleging in het Frans geschiedt, 
is het niet persoonlijk verschijnen ter terecht
zitting geen omstandigheid op grond waar
van de aanvraag kan worden afgewezen 
ongeacht de mogelijkheid zich te laten 
bijstaan door een tolk. (Art. 23 Taalwet 
Gerechtszaken.) 

8 december 1998 1105 

BESTUURSZAKEN 
15. - Bestuurszaken - Dienst Vreem

delingenzaken - Vrijheidsbeneming -
Beslissing. 

De beslissing waarbij een vreemdeling 
van zijn vrijheid wordt benomen, is onwet
tig, wanneer zij door de afgevaardigde van 

de minister van Binnenlandse Zaken in 
een andere nationale taal is opgemaakt 
dan die waarvan de betrokkene gebruik 
heeft gemaakt. 

29 september 1998 924 

TELEGRAAF EN TELEFOON 

Belgacom (voorheen R. T. T.) - Verplaat
sing van leidingen - Kosten. 

Als het Vlaamse Gewest werken uit
voert op zijn openbaar domein en hierdoor 
leidingen van Belgacom (voorheen R.T.T.) 
moeten verplaatst worden, zijn in de regel 
de verplaatsingskosten van die leidingen 
ten laste van Belgacom (R.T.T.) en de 
omstandigheid dat die werken betrekking 
hebben op een aan een gemeente toebeho
rende riolering langs welke de afwatering 
van de openbare weg geschiedt, doet hier
aan niets af. (Artt. 6 en 10 wet 13 oktober 
1930.) 

14 mei 1998 552 

TERUGVORDERING VAN HET ONVER
SCHULDIGD BETAALDE 

Voorwaarden. 
Terugvordering van het onverschuldigd 

betaalde is enkel aan twee voorwaarden 
onderworpen, enerzijds, een betaling, ander
zijds, het onverschuldigde karakter ervan, 
d.w.z. het ontbreken van een oorzaak. 
(Artt. 1235, 1376 en 1377 B.W.) 

26 juni 1998 765 

TUSSENKOMST 

1. - Burgerlijke zaken- Tussenkomst 
in hager beroep - Voorwaarden. 

Een partij kan in burgerlijke zaken voor 
de eerste maal in hoger beroep tussen
komen als zij zich aileen aansluit bij de 
stelling van een andere partij en haar 
tussenkomst niet strekt tot het verkrijgen 
van een veroordeling, onverminderd de 
regeling van de kosten. (Art. 812 Ger.W.) 

5 februari 1998 169 

2. - Burgerlijke zaken - Cassatie
geding - Vordering tot bindendverklaring 
van het arrest - Ontvankelijkheid. 

Ontvankelijk is de door eiser in cassatie 
ingestelde vordering tot bindend
verklaring van het arrest, wanneer laatst
genoemde er belang bij heeft dat de te 
wijzen beslissing bindend wordt ver
klaard voor de daartoe in de zaak geroe
pen partij. (Artt. 15 en 16 Ger.W.) 

3 april 1998 415 
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3. - Strafzaken - Vrijwillige tussen
komst - Gerechtelijk Wetboek - Toepas
selijkheid. 

Behoudens andersluidende bepaling van 
een bijzondere wet zijn de bepalingen van 
het Ger.W. inzake tussenkomst niet van 
toepassing op de strafgerechten, nu de te 
volgen procedure bepaald wordt door de 
aard van het rechtscoilege dat de zaak 
onderzoekt. (Artt. 811 tot 814 Ger.W.) 

3 september 1998 831 

4. - Strafzaken- Vrijwillige of gedwon
gen tussenkomst - Voorwaarden. 

De vrijwillige of gedwongen tussen
komst van een derde voor het strafgerecht 
is aileen ontvankelijk, op voorwaarde dat 
een bijzondere wet zulks uitdrukkelijk 
bepaalt of de strafrechter bij uitzondering 
machtigt om tegen een derde een veroor
deling, een sanctie of een andere maatre
gel uit te spreken. (Artt. 811 tot 814 
Ger.W.) 

3 september 1998 831 

u 
UITLEVERING 

1. - Vreemdeling voorlopig aangehou
den met het oog op uitlevering - Verzoek 
tot voorlopige invrijheidstelling- Beteke
ning van het buitenlands vonnis- Bestaans
reden van het cassatieberoep. 

N a de betekening van het buitenlands 
vonnis op grand waarvan de uitlevering 
van een voorlopig aangehouden vreemde
ling is gevraagd, heeft het cassatieberoep 
van die vreemdeling tegen de beslissing 
op zijn verzoek tot voorlopige invrijheid
steiling geen bestaansreden meer. (Artt. 3 
en 5 Uitleveringswet.) 

10 maart 1998 296 

2. - Europees "Verdrag betreffende uit
levering van 13 december 1957 - Voorlo
pige aanhouding - Rechtspleging - Be
palingen - Draagwijdte - Gevolgen. 

De artt. 16.1 en 22 Europees Verdrag 
betreffende uitlevering, opgemaakt te Parijs 
op 13 december 1957 en goedgekeurd bij 
de wet van 22 april 1997, bepalen aileen 
welke nationale wet van toepassing is op 
de voorlopige aanhouding en op de uitle
vering, die geschieden op grand van voor
noemd verdrag; die bepalingen kennen de 
hoven en rechtbanken van de verzoe
kende Staat niet de bevoegdheid toe om de 
wettigheid van de akten van de autoritei
ten van de aangezochte Staat te toetsen, 
en kennen evenmin aan de personen die 

aangehouden worden op het grondgebied 
van een door het Verdrag gebonden Staat, 
het recht toe zich erop te beroepen dat een 
contracterende partij haar verplichtingen 
eventueel niet is nagekomen. (Artt. 16.1 
en 22 Europees Verdrag 13 dec. 1957 
betreffende uitlevering; wet 22 april1997.) 

3 juli 1998 790 

3. - Uitlevering aan Belgie - Rechts
pleging in het buitenland - Onderzoeks
gerechten - Bevoegdheid - Perken. 

De artt. 16.1 en 22 Europees Verdrag 
betreffende uitlevering, opgemaakt te Parijs 
op 13 december 1957 en goedgekeurd bij 
de wet van 22 april 1997, bepalen aileen 
welke nationale wet van toepassing is op 
de voorlopige aanhouding en op de uitle
vering, die geschieden op grand van voor
noemd verdrag; die bepalingen kennen de 
hoven en rechtbanken van de verzoe
kende Staat niet de bevoegdheid toe om de 
wettigheid van de akten van de autoritei
ten van de aangezochte Staat te toetsen, 
en kennen evenmin aan de personen die 
aangehouden worden op het grondgebied 
van een door het Verdrag gebonden Staat, 
het recht toe zich erop te beroepen dat een 
contracterende partij haar verplichtingen 
eventueel niet is nagekomen. (Artt. 16.1 
en 22 Europees Verdrag 13 dec. 1957 
betreffende uitlevering; wet 22 april1997.) 

3 juli 1998 790 

4. - Kamer van inbeschuldigingstelling 
- Advies aan regering - Cassatieberoep 
- Ontvankelijkheid. 

Het advies, door de kamer van inbe
schuldigingsteiling aan de regering gege
ven inzake uitlevering, is geen beslissing 
waartegen cassatieberoep openstaat. (Art. 
3 Uitleveringswet van 15 maart 187 4; art. 
609 Ger.W.) 

13 juli 1998 795 

v 
VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE 

STUKKEN 
1. - Belasting over de toegevoegde waarde 

- Bestanddelen. 
Voor het bestaan van het misdrijf van 

valsheid in geschrifte en gebruik inzake 
BTW is onder meer de vermelding vereist 
van de overtreding van het W.B.T.W. of 
van de uitvoeringsbesluiten hiervan die 
de beklaagde met het vereiste opzet zou 
hebben willen overtreden. (Artt. 73 en 
73bis W.B.T.W.) 

3 februari 1998 151 
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2. - Privaat geschrift- Strafbare vals
heid - Voorwaarde. 

Om onder toepassing van de artt. 193 
e.v. Sw. te vallen, is het niet noodzakelijk 
dat het privaat geschrift een wettel~ke of 
procedurele bewijswaarde heeft; het 1s vol
doende dat het geschrift in het normale 
maatschappelijk lev en, tot op zekere hoogte, 
een bewijs kan opleveren van een hande
ling of van een juridisch feit, d.w.z. dege
nen die van het geschrift kennisnemen, 
overtuigen van de waarachtigheid van die 
handeling of van dat feit. (Artt. 193 en 196 
Sw.) 

23 december 1998 1166 

3. - Overeenkomst tussen prive
personen - Veinzing - Strafbare vals
heid - Voorwaarden. 

Veinzing in overeenkomsten tussen prive
personen maakt een strafbare valsheid 
uit, indien zij in een akte werd gepleegd 
met bedrieglijk opzet of met het oogmerk 
om te schaden. (Artt. 193 en 196 Sw.) 

23 december 1998 1166 

4. - Gebruik van valse stukken- Duur 
van het misdrijf- Voorwaarden. 

Het gebruik van een vals stuk duurt 
voort, zelfs zonder nieuw feit van de dader 
en zonder zijn herhaalde tussenkomst, 
zolang het doel dat hij beoogde niet werd 
verwezenlijkt en zolang de oorspronke
lijke handeling die hem wordt verweten, 
zonder dat hij zich ertegen verzet, de 
gunstige uitwerking die hij ervan ver
wachtte, blijft hebben. (Artt. 196, 197 en 
213 Sw.) 

23 december 1998 1166 

5. - Deelneming- Daden van deelne
ming - Mededader of medeplichtige -
Voorwaarden. 

De veroordeling van een beklaagde als 
dader of medeplichtige van een valsheid 
vereist weliswaar niet dat de daden van 
deelneming alle bestanddelen van het mis
drijf omvatten, maar er moet worden vast
gesteld dat de mededader ofmedeplichtige 
wetens en willens aan de uitvoering van 
het misdrijf meegewerkt heeft op een van 
de wijzen van deelneming, bepaald in de 
artt. 66, eerste en tweede lid, en 67 Sw. 
(Artt. 66, 67, 193, 196 en 197 Sw.) 

23 december 1998 1166 

VENNOOTSCHAPPEN 
HANDELSVENNOOTSCHAPPEN 
Algemeen 
Cooperatieve vennootschappen 

HANDELSVENNOOTSCHAPPEN 
ALGEMEEN 

1. - Handelsvennootschappen -Alge
meen - Bestanddelen - Deelname in de 
winst en in het verlies - Gekruiste opties 
voor aankoop en verkoop van aandelen -
Aandeelhoudersovereenkomst- Voorwerp 
- Geen aantasting van de vennootschaps
overeenkomst- Leonisch karakter- Gel
digheid. 

Aileen het in artikel 1855, tweede lid, 
B.W. bedoelde beding is verboden dat als 
voorwerp heeft het evenwicht in de ven
nootschapsovereenkomst te verstoren, of 
dat, wanneer het schijnbaar een ander 
voorwerp heeft, in werkelijkheid hetzelfde 
doel beoogt. (Art. 1855, tweede lid, B.W.) 

5 november 1998 1030 

COOPERATIEVE VENNOOTSCHAPPEN 

2. - Handelsvennootschappen - Co
operatieve vennootschappen - Coopera
tieve vennootschap in vereffening -
Bevoegd orgaan - Vertegenwoordiging -
Cassatieberoep - Ontvankelijkheid. 

Het cassatieberoep, ingesteld door een 
cooperatieve vennootschap in vereffening 
die niet vertegenwoordigd was door het 
bevoegde orgaan, is niet ontvankelijk en 
dit gebrek kan nadien niet worden opge
heven. (Artt. 702 en 703 Ger.W.) 

11 juni 1998 668 

VERBINTENIS 
1. - Voorwaardelijke verbintenis - \ier

vulling - Schuldenaar die de vervulling 
heeft verhinderd - Gevolg. 

Wanneer de bestreden beslissing vast
stelt dat de betaling van een conventio
nele vertrekpremie afhankelijk is van een 
toekomstige en onzekere gebeurtenis, te 
weten de vrije keuze van de werknemer 
van de vertrekdatum tussen een wel
bepaalde datum en de stopzetting van de 
exploitatie door de werkgever en verder 
vaststelt dat de werknemer tussen de 
bepaalde datum en deze stopzetting de 
onderneming verliet ingevolge een ant
slag dat hem door zijn werkgever ten 
onrechte werd gegeven en op grand bier
van oordeelt dat de werknemer geen aan
spraak kan maken op de vertrekpremie 
omdat hij niet zelf de datum bepaalde 
waarop hij de onderneming verliet, wordt 
deze beslissing niet wettelijk verant
woord, nu uit deze vaststelling volgt dat 
de werkgever de vervulling van de voor
waarde waaronder hij zich had verbonden 
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zelf door een foutief optreden onmogelijk 
heeft gemaakt. (Artt. 1168 en 1178 B.W.) 

18 mei 1998 574 

2. - Woningbouw - Verkoop van te 
bouwen of in aanbouw zijnde woningen -
Persoonlijke verbintenis een te bouwen huis 
te verschaffen - Begrip. 

Uit de omstandigheid dat een verkoper 
als lasthebber is opgetreden in verband 
met overeenkomsten die de woningbouw
overeenkomst bedoeld in de wet van 9 juli 
1971 aanvullen, volgt niet dat hij zich niet 
persoonlijk kan verbinden een te bouwen 
woonhuis te verschaffen in de zin van 
artikel1 van die wet. (Art. 1 wet van 9 juli 
1971.) 

5 november 1998 1027 

VERDELING 
1. - Nalatenschap - Openbare vei

ling - Onmogelijkheid tot verdeling in 
natura - Geen definitieve vaststelling in
breng - Gevolg. 

Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing waarbij de openbare veiling bevolen 
wordt van een onroerend goed, op grond 
van de overweging dat geen verdeling in 
natura mogelijk is omdat een inbreng nog 
niet vaststaat, zonder evenwel uit te slui
ten dat dergelijke inbreng bij de latere 
bewerkingen van vereffening en verdeling 
van de nalatenschap nog zou kunnen vast
staan en evenmin uit te sluiten dat derge
lijke belangrijke inbreng de verdeling in 
natura kan beletten. (Artt. 826 en 827 
B.W.) 

22 juni 1998 733 

2. - Wettelijke gemeenschap - Onroe
rend goed - Toewijzing bij voorrang -
Voorwaarden. 

De rechter die kennisneemt van een 
door een van de gescheiden echtgenoten 
ingestelde vordering tot toekenning bij 
voorrang, kan de toewijzing van het onroe
rend goed aan de echtgenoot die volgens 
de in het B.W. opgesomde criteria de voor
rang heeft, niet doen afhangen van de 
voorwaarde dat die echtgenoot een prijs 
biedt die op zijn minst gelijk moet zijn aan 
de door de andere echtgenoot geboden 
prijs. (Art. 1447 B.W.) 

12 november 1998 1054 

VERENIGING VAN BOOSDOENERS 

Bestanddelen. 
De bestanddelen van de vereniging van 

boosdoeners zijn het bestaan van een georga
niseerde groep personen met als doel op 

personen of eigendommen aanslagen te 
plegen die een misdaad of een wanbedrijf 
opleveren, alsook de bewuste wil om van 
die georganiseerde groep lid te zijn, zelfs 
zonder dat enig ander misdrijf wordt ge
pleegd. (Art. 322 Sw.) 

6 mei 1998 491 

VERHAAL OP DE RECHTER 

Bedrog of list - Begrip. 
Bedrog of list dat verhaal op de rechter 

wettigt, veronderstelt dat de dader zijn 
toevlucht neemt tot kunstgrepen oflisten 
ofWel om het gerecht te misleiden, ofWel 
om een partij te bevoordelen of te benade
len, ofWel om een persoonlijk belang te 
dienen. (Art. 1140 Ger.W.) 

27 maart 1998 385 

VERJARING 
BURGERLIJKE ZAKEN 
Termijnen (Aard. Duur. Aanvang. Einde) 
Stuiting 
STRAFZAKEN 
Strafvordering 

Termijnen 
Schorsing 
Stuiting 
Aller lei 

Straf 
Termijnen 

BURGERLIJKE ZAKEN 

TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG. 
EINDE) 

1. - Burgerlijke zaken - Termijnen 
(Aard. Duur. Aanvang. Einde) - Vorde
ring tot herstel van de door een misdrijf 
veroorzaakte schade - Termijn bepaald 
bij artikel 26 V.T.Sv. - Discriminatie. 

De vordering tot herstel van schade die 
is veroorzaakt door een fout, ook al maakt 
zij een misdrijf uit, is niet onderworpen 
aan de bij art. 26 V.T.Sv. bepaalde verja
ringstermijn, aangezien die bepaling een 
bij de artt. 10 en 11 Gw. verboden discri
minatie invoert. (Artt. 10 en 11 Gw. 1994; 
art. 2262 B.W.; art. 26 V.T.Sv.) 

9 januari 1998 47 

2. - Burgerlijke zaken - Termi}nen 
(Aard. Duur. Aanvang. Einde) - Duur -
Vijfjarige verjaring - Al hetgeen betaal
baar is bij het jaar of bij kortere termijnen 
- Draagwijdte. 
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De bepaling volgens welke interesten 
van geleende sommen, en, in het alge
meen, al hetgeen betaalbaar is bij het j aar 
of bij kortere termijnen, verjaren door 
verloop van vijf jaren is, in de regel, van 
toepassing op de schulden die kunnen 
worden gelijkgesteld met de schulden van 
termijnen van renten, huren en interes
ten van geleende sommen, d.w.z. dat ze 
het karakter vertonen van schulden die 
gelijkgesteld worden met inkomsten, in 
tegenstelling tot een kapitaalschuld. (Art. 
2277 B.W.) 

6 februari 1998 182 

3. - Burgerlijke zaken - Termijnen 
(Aard. Duur. Aanvang. Einde) - Duur -
Vijfjarige verjaring - Al hetgeen betaal
baar is bij het jaar of bij kortere termijnen 
- Overeenkomst voor levering van elektri
citeit - Toepassingsgebied. 

De vijfjarige verjaring die geldt voor al 
hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij 
kortere termijnen, is niet van toepassing 
op de schulden die bestaan in de verkoop
prijs van goederen, zelfs indien in de over
eenkomst de jaarlijkse betaling van de 
leveringen is bedongen. (Art. 2277 B.W.) 

6 februari 1998 182 

4. - Burgerlijke zaken - Termijnen 
(Aard. Duur. Aanvang. Einde) - Duur -
Vijfjarige verjaring - Interesten van ge
leende sommen- Al hetgeen betaalbaar is 
bij het jaar of bij kortere termijnen - Doel 
- Toepassingsgebied - Gemengde vorde
ring. 

De wettelijke bepaling dat interesten 
van geleende sommen en, in het alge
meen, al hetgeen betaalbaar is bij het j aar 
of kortere termijnen, verjaren door ver
loop van vijfjaren, beoogt in het bijzonder 
de termijnschuldenaars te beschermen en 
de schuldeiser aan te sporen tot zorgvul
digheid; deze regeling is niet beperkend 
opgevat en sluit niet uit dat zij toepasse
lijk zou zijn wanneer de vordering mede 
componenten bevat die geen rente zijn of 
inkomen; wanneer de bij het jaar of een 
kortere termijn verschuldigde periodieke 
betalingen een element van afiossing en 
een element van rente bevatten, is de 
korte verjaring toepasselijk. (Artt. 2277, 
vierde en vijfde lid, B.W.) 

23 april 1998 455 

5. - Burgerlijke zaken Termijnen 
(Aard. Duur. Aanvang. Einde) - Burger
lijke {out - Misdrijf- Herstelvordering 
- Verschillende termijnen - Prejudiciele 
vraag. 

Wanneer een cassatiemiddel discrimina
tie aanvoert ten gevolge van verschillende 
verj aringstermijnen die van toepassing zijn 
op de herstelvordering tegen degene die 
een fout heeft begaan, naargelang het al 
dan niet om een misdrijf gaat, stelt het 
Hof van Cassatie een prejudiciele vraag 
aan hetArbitragehof. (Art. 26, § 1, 3°, Wet 
Arbitragehof; art. 2262 B.W.; art. 26 V.T.Sv.) 

29 mei 1998 624 

6. - Burgerlijke zaken - Termijnen 
(Aard. Duur. Aanvang. Einde) - Duur -
Schuldvordering ten laste van de Staat
Contractuele aansprakelijkheid. 

Een vorderingvan contractuele aanspra
kelijkheid tegen de Staat verjaart na ver
loop van vijf jaar en het staat aan de 
schuldenaar een dergelijke schuldvorde
ring al dan niet te ordonnanceren, wat 
gevolgen heeft voor de verjaring ervan. 
(Art. 1, eerste lid, wet 6 feb. 1970; art. 100, 
eerste lid, 1 o en 2°, K.B. 17 juli 1991.) 

12 juni 1998 680 

7. - Burgerlijke zaken - Termijnen 
(Aard. Duur. Aanvang. Einde) - Duur -
Arbeidsovereenkomst - Arbeid - Over
werk - Loon - Niet-betaling - Misdrijf 
- Schade - Vergoedingsverplichting -
Vordering in rechte - Burgerlijke rechts
vordering. 

Wanneer het niet-betalen van loon voor 
overwerk een misdrijf is, kan de werkne
mer een rechtsvordering instellen, tot her
stel van de schade door dit misdrijf ver
oorzaakt, ook al vormt het niet-betalen 
van dat loon tevens het niet-nakomen van 
een verbintenis die uit de arbeidsovereen
komst voortspruit; die rechtsvordering ver
jaart volgens de bij de V.T.Sv. voorgeschreven 
bepalingen. (Artt. 3, 4, 26 en 28 V.T.Sv.; 
artt. 9, 9bis en 42 Wet Bescherming Loon; 
artt. 29 en 53, 2° en 3°, Arbeidswet.) 

12 oktober 1998 958 

8. - Burgerlijke zaken - Termijnen 
(Aard. Duur. Aanvang. Einde) - Rijks
dienst i.Joor Arbeidsvoorziening - Bijzon
dere bijdrage voor sociale zekerheid -
Nalatigheidsrente. 

De nalatigheidsinterest, voorzien in art. 
62, derde lid, van de wet van 28 december 
1983 houdende fiscale en begrotings
bepalingen, is onderscheiden van de bij
zondere bijdrage voor sociale zekerheid en 
is onderworpen aan de in art. 2272 Bur
gerlijk Wetboek bepaalde vijfjarige verja
ring. (Art. 62, derde lid, wet 28 dec. 1983 
houdende fiscale en begrotingsbepalingen; 
art. 2272 B.W.) 

2 november 1998 1009 
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STUITING 

9. - Burgerlijke zaken - Stuiting -
Erkenning van een recht - Nieuwe verja
ringstermijn - Vertrekpunt - Einde. 

N a stuiting van de verjaring door erken
ning vanwege de schuldenaar van het 
recht van de schuldeiser, begint de verja
ringstermijn, in beginsel, opnieuw te lopen 
de dag na de erkenning en is de verjaring 
verkregen wanneer de laatste dag van de 
nieuwe vereiste tijd verlopen is. (Artt. 
2248, 2260 en 2261 B.W.) 

25 mei 1998 599 

STRAFZAKEN 

STRAFVORDERING 

Termijnen 

10. - Strafzaken - Strafvordering -
Termijnen - Wegverkeer. 

De strafvordering die voortvloeit uit een 
gecontraventionaliseerd wanbedrijf of uit 
een overtreding van de Wegverkeerswet 
is, bij ontstentenis van enige grand tot 
schorsing van de verjaring, verjaard na 
een jaar te rekenen van de laatste daad 
van onderzoek of van vervolging, die is 
verricht binnen het jaar vanaf de dag 
waarop misdrijf was gepleegd. (Art. 68 
Wegverkeerswet; art. 21 V.T.Sv.) 

4 maart 1998 266 

11. - Strafzaken- Strafvordering
Termijnen - Verlenging - Gevolg. 

Een nieuwe wet tot verlenging van de 
verjaringstermijn van de strafvordering is 
niet van toepassing op de verjaringen die 
op de datum van inwerkingtreding van 
die wet zijn ingetreden. (Art. 21 V.T.Sv.) 

4 maart 1998 266 

12. - Strafzaken - Strafvordering -
Termijnen - Nieuwe wet die de termijn 
verlengt - Onmiddellijke toepassing -
Weerslag op strafmaat en strafbaarheid. 

Wanneer een wet na het tijdstip van de 
ten laste gelegde feiten de verjaringster
mijn verlengt, heeft zij niet tot gevolg de 
op de datum van het misdrijftoepasselijke 
straf te verzwaren, noch een handelen of 
nalaten te straffen dat niet strafbaar was 
ten tijde van het handelen of nalaten. 
(Artt. 21 V.T.Sv., 7.1 E.V.R.M.) 

10 maart 1998 295 

13. - Strafzaken - Strafvordering -
Termijnen- Gecontraventionaliseerd wan
bedrijf- Samenhangende overtreding -
Weerslag. 

De omstandigheid dat een overtreding 
samenhangt met een gecontraventiona-

liseerd wanbedrijf, heeft niet tot gevolg 
dat de oorspronkelijke verjaringstermijn 
van de strafvordering betreffende die over
treding van zes maanden op een jaar 
gebracht wordt. (Artt. 21 tot 23 V.T.Sv.) 

17juni 1998 712 

14. - Strafzaken- Strafvordering
Termijnen - Wanbedrijf- Bevoegdheid 
van de politierechtbank - Onopzettelijke 
slagen ofverwondingen die het gevolg zijn 
van een verkeersongeval. 

Onopzettelijke slagen of verwondingen 
die het gevolg zijn van een verkeersonge
val vormen een wanbedrijf waarvan de 
politierechtbank kennisneemt; de desbe
treffende strafvordering verj a art na ver
loop van vijf jaar. (Art. 21 V.T.Sv.) 

17 juni 1998 714 

15. - Strafzaken - Strafvordering -
Termijnen - Aard van het misdrijf -
Bepaling - Toepasselijke straf 

De verj aringstermijn van de strafvorde
ring hangt af van de aard van het misdrijf 
die niet bepaald wordt op grand van de 
toepasselijke straf maar wel op grand van 
de toegepaste straf. (Art. 21 V.T.Sv.) 

23 december 1998 1166 

16. - Strafzaken- Strafvordering
Termijnen - Nieuwe wet - Verlenging 
van de termijn - Toepassing. 

Wanneer een wet de termijn van de 
verjaring van de strafvordering verlengt, 
moet, in de veronderstelling dat de als 
misdaad omschreven feiten, gesteld dat ze 
bewezen waren, wegens het bestaan van 
verzachtende omstandigheden slechts zou
den leiden tot correctionele straffen en 
gelet op de gevolgen van de samenhang 
die alle feiten verbindt, worden nagegaan, 
enerzijds, of de feiten krachtens de oude 
wet niet verjaard waren op de dag van de 
inwerkingtreding van de nieuwe wet, ander
zijds, in de veronderstelling dat die feiten 
op dat ogenblik niet verjaard zouden zijn, 
of de feiten niet verjaard zouden zijn op de 
dag van het vonnis. (Artt. 21 tot 24 V.T.Sv.) 

23 december 1998 1166 

Schorsing 

17. - Strafzaken - Strafvordering -
Schorsing - Verstekvonnis - Betekening 
niet aan de persoon - Duur van de schor
sing. 

Wanneer een verstekvonnis is betekend 
doch niet aan de persoon, wordt, na het 
verstrijken van de gewone verzettermijn, 
de verjaringstermijn van de strafvorde
ring geschorst tot de dag waarop een 
ontvankelijk verklaard verzet tegen dat 



- 173 

vonnis wordt gedaan. (Art. 24 V.T.Sv.; artt. 
151 en 187 Sv.) 

29 september 1998 919 

Stuiting 

18. - Strafzaken - Strafvordering -
Stuiting - Opmaak van een staat van 
inlichtingen - Daad van onderzoek -
Begrip. 

De opmaak van een staat van inlichtin
gen door een gemeente-ambtenaar op vor
dering van het O.M. is geen daad van 
onderzoek die de verjaring van de straf
vordering stuit. 

15 oktober 1998 968 

19. - Strafzaken - Strafvordering -
Stuiting - Daad van onderzoek - Aard. 

Elke handeling uitgaande van een daar
toe bevoegde overheid, die tot doel heeft 
bewijzen te verzamelen of de zaak in staat 
van wijzen te stellen, is een daad van 
onderzoek die de verjaring van de straf
vordering stuit. (Artt. 22 en 23 V.T.Sv.) 

23 december 1998 1166 

20. - Strafzaken - Strafvordering -
Stuiting - Daad van stuiting - Daad 
verricht voor de adiering van de onder
zoeksrechter. 

Een daad van onderzoek kan de verja
ring van de strafvordering t.a.v. bepaalde 
feiten stuiten vooraleer de onderzoeksrech
ter gevorderd wordt een onderzoek ernaar 
in te stellen. (Art. 22 V.T.Sv.) 

23 december 1998 1166 

Allerlei 

21. - Strafzaken - Strafvordering -
Allerlei - Beslissing die een verzet onge
daan verklaart - Cassatieberoep - Cas
satiemiddel betreffende de verjaring van 
de strafvordering - Ontvankelijkheid. 

Wanneer cassatieberoep gericht is tegen 
de beslissing waarbij het verzet ongedaan 
wordt verklaard, dient het Hof slechts na 
te gaan of de beslissing die het verzet 
ongedaan verklaart overeenkomstig de wet 
is gewezen; het middel tot staving van 
zodanig cassatieberoep dat betrekking heeft 
op de verjaring van de strafvordering is 
niet ontvankelijk. (Artt. 188, tweede lid, 
en 208, derde lid, Sv.) 

12 mei 1998 542 

STRAF 

Termijnen 

22. - Strafzaken - Straf - Termij
nen-Aanneming van verzachtende omstan
digheden- Criminele of correctionele straf 
- Beoordeling. 

De verjaringstermijn van de strafwordt 
beoordeeld op grand van de opgelegde 
straf. (Artt. 91 en 92 Sw.) 

20 oktober 1998 979 

VERLATING VAN FAMILIE 
Begrip. 
Artikel 369bis Sw. beteugelt elke daad 

die van aard is de uitvoering te belemme
ren van een gerechtelijke maatregel die 
ten aanzien van de minderjarige werd 
genomen en bestraft onder meer de ant
trekking van een kind aan regelmatig 
omgangsrecht. (Art. 369bis Sw.) 

20 januari 1998 95 

VEROORDELING MET UITSTEL EN OP
SCHORTING VAN DE VEROORDELING 

GEWOON UITSTEL 

GEWONE OPSCHORTING 

GEWOON UITSTEL 
1. - Gewoon uitstel- Vorige veroorde

ling juridisch beletsel voor de toekenning 
van uitstel - Weigering - Voorwaarde. 

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft 
voor dat de rechter die, om uitstel te 
weigeren, rekening houdt met een vorige 
veroordeling die eenjuridisch beletsel vormt 
voor de toekenning van uitstel, bij het 
dossier van de rechtspleging een eenslui
dend verklaard afschrift moet voegen van 
de veroordelende beslissing en vermelden 
dat die beslissing in kracht van gewijsde 
is gegaan. (Art. 8, § 1, Probatiewet.) 

25 februari 1998 245 

GEWONE OPSCHORTING 
2. - Gewone opschorting - Beoorde

ling - Strafbare feiten - Vermoeden van 
onschuld - Draagwijdte. 

Bij de beoordeling van een vraag tot 
opschorting mag de rechter alle gegevens 
eigen aan de persoon van de beklaagde in 
acht nemen maar mag hij in zijn oordeel 
geen strafbare feiten betrekken waarvoor 
de schuld van de beklaagde niet onherroe
pelijk vaststaat. (Art. 6.2 E.V.R.M.) 

13 oktober 1998 963 

VERWIJZING NA CASSATIE 

BURGERLIJKE ZAKEN 

STRAFZAKEN 

BELASTINGZAKEN 
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BURGERLIJKE ZAKEN 
1. - Burgerlijke zaken - Vonnis van 

de rechtbank van eerste aanleg te Eupen. 
Wanneer het Hof een in het Duits gewe

zen vonnis van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Eupen vernietigt, verwijst het 
de zaak naar dezelfde, anders samenge
stelde rechtbank. (Art. 1110, eerste lid, 
Ger.W.) 

7 januari 1998 38 

2. - Burgerlijke zaken - Rechtbank 
van koophandel - Appelrechter -Res lis
sing - Bevoegdheid - Vernietiging -
Verwijzing. 

Wanneer het Hof een vonnis vernietigt 
waarbij de rechtbank van koophandel zich 
bevoegd verklaart om in hoger beroep 
uitspraak te doen, verwijst het de zaak 
naar een andere rechtbank van koophan
del, zitting houdende in hoger beroep. 
(Art. 1110, eerste lid, Ger.W.) 

7 januari 1998 · 39 

STRAFZAKEN 

3. - Strafzaken - Strafvordering -
Minderjarige - Voorlopige maatregel -
Arrest van de jeugdkamer van het hof van 
beroep - Voorziening van de minderjarige 
- Veroordeling in de kosten. 

De vernietiging van de beslissing van 
de jeugdkamer van het hof van beroep die 
een minderjarige, verdacht van een als 
misdrijf omschreven feit, op zijn hoger 
beroep tegen de door de jeugdrechter getrof
fen beslissing van onderzoek en, in voor
komend geval, tegen de ten zijnen aanzien 
voorlopig genomen maatregelen van bewa
ring, in deze stand van de rechtspleging, 
veroordeelt in de kosten van de rechtsple
ging in hoger beroep, geschiedt zonder 
verwijzing. 

17 maart 1998 327 

4. - Strafzaken Verwijzingsbe-
schikking- Vernietiging- Beslissing van 
het vonnisgerecht - Vernietiging - Ver
wijzing. 

Zo op grond van artikel 441 Wetboek 
van Strafvordering de beschikking tot ver
wijzing, wegens vormfouten, en het von
nis van het vonnisgerecht dat de strafvor
dering op grond van deze vastgestelde 
vormfouten onontvankelijk verklaart, wegens 
machtsoverschrijding, worden vernietigd, 
wordt de zaak terug verwezen naar de 
raadkamer, anders samengesteld. (Art. 441 
Sw.) 

30 juni 1998 789 

5. - Strafzaken - Hof van assisen -
Veroordeling - Straf - Aanplakking -
Onwettigheid. 

Wanneer het Hof een arrest van het hof 
van assisen vernietigt omdat voornoemd hof 
de aanplakking van dat arrest onwettig bevo
len heeft, wordt de vernietiging uitgesproken 
zonder verwijzing. (Art. 18 Sw.) 

20 juli 1998 795 

6. - Strafzaken - Beperkte cassatie 
- Beslissingen op de burgerlijke rechts
vordering - Rechter naar wie de zaak is 
verwezen - Burgerlijke rechtsvordering 
- Strafvordering - Ontvankelijkheid -
Vernietigde beslissing- Gezag van gewijsde 
- Gevolg. 

In geval van een tot de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvordering beperkte 
cassatie, hoort de rechter naar wie de 
zaak verwezen wordt, de ontvankelijkheid 
te beoordelen van de strafvordering, waar
van de ontvankelijkheid van de burger
lijke rechtsvordering afhankelijk is, vanuit 
het oogpunt van de ontvankelijkheid van 
de burgerlijke rechtsvordering; het alge
meen rechtsbeginsel van het gezag van 
gewijsde wordt bijgevolg miskend door de 
rechter naar wie de zaak verwezen is, die 
oordeelt dat het arrest van het Hof het 
gezag van gewijsde "ongeschonden laat" 
van de beschikkingen van het vernietigde 
arrest, die betrekking hebben op de ont
vankelijkheid van de vervolgingen. (Alge
meen rechtsbeginsel van het gezag van 
gewijsde.) 

1 december 1998 1087 

BELASTINGZAKEN 
7. - Belastingzaken - Inkomstenbe

lastingen - Taalgebruik - Gerechts
zaken (wet 15 juni 1935) - In hager 
beroep - In het Duits gewezen arrest van 
het Hof van Beroep te Luik. 

Wanneer, inzake inkomstenbelastin
gen, de vernietiging van een in het Duits 
gewezen arrest van het Hof van Beroep te 
Luik met verwijzing wordt uitgesproken, 
wordt de zaak verwezen naar een ander 
hof van beroep en niet naar het anders 
samengestelde Hof van Beroep te Luik. 
(Art. 391 W.I.B. [1992].) 

26 juni 1998 773 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE 

BURGERLIJKE ZAKEN 

STRAFZAKEN 

TUCHTZAKEN 
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BURGERLIJKE ZAKEN 
1. - Burgerlijke zaken - Gewettigde 

verdenking - Partij die behoort tot het 
geadieerde rechtscollege - Vordering tot 
onttrekking - Verzoek van het openbaar 
ministerie- Ontvankelijkheid. 

Het openbaar ministerie mag in burger
lijke zaken ambtshalve optreden, als de 
openbare orde in gevaar wordt gebracht 
door een toestand die verholpen moet wor
den; dat is het geval wanneer een rechts
college kennisneemt van een geschil waarin 
een van zijn leden betrokken is. (Artt. 
138, tweede lid, en 648, 2°, Ger.W.) (Impli
ciet.) 

27 februari 1998 254 

2. - Burgerlijke zaken - Gewettigde 
verdenking - Geadieerd rechtscollege -
Hof van beroep - Partij die behoort tot 
dat hof van beroep - Gevolg. 

Op verzoek van de procureur-generaal 
bij het hof van beroep dat kennisneemt 
van een geschil waarin een lid van voor
noemd hof betrokken is, onttrekt het Hof 
van Cassatie de zaak aan dat hof en 
verwijst het de zaak naar een ander hof 
van beroep. (Art. 648, 2°, Ger.W.) 

27 februari 1998 254 

3. - Burgerlijke zaken - Gewettigde 
verdenking - Maatstaven. 

Het Hofwijst een op gewettigde verden
king gegrond verzoek tot onttrekking van 
een zaak aan de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel af, wanneer het voorna
melijk hierop berust dat een van de par
tijen die in de zaak als voorlopig bewind
voerder optreedt, advocaat en plaatsver
vangend rechter in die rechtbank is. (Art. 
648 Ger.W.) 

13 maart 1998 313 

4. - Burgerlijke zaken - Gewettigde 
verdenking- Maatstaven. 

Het Hof dat kennisneemt van een ver
zoek tot onttrekking van een zaak aan een 
rechtbank van koophandel waarbij een 
verzoek tot gerechtelijk akkoord van een 
vennootschap is ingediend, verwijst de 
zaak naar een andere rechtbank van koop
handel, wanneer de vordering tot onttrek
king gegrond is op het feit dat een van de 
rechters van de geadieerde rechtbank samen
woont met een van de mede-ondertekenaars 
van het verzoek tot gerechtelijk akkoord 
en laatstgenoemde tezamen met die rech
ter verdacht wordt van valsheid in een 
namens die vennootschap opgestelde brief. 
(Art. 649 Ger.W.) 

13 maart 1998 315 

5. - Burgerlijke zaken - Rechtbank 
van koophandel - Gewettigde uerdenking 
- Vordering tot onttrekking - Verzoek 
van het openbaar ministerie - Ontvanke
lijkheid. 

Wanneer een door de procureur des Ko
nings ingestelde vordering tot onttrek
king van de zaak aan een rechtbank van 
koophandel op grond van gewettigde ver
denking niet kennelijk onontvankelijk is, 
beveelt het Hof van Cassatie de medede
ling, door neerlegging ter griffie van voor
noemde rechtbank, van zijn arrest, van 
het verzoekschrift en van de daaraan gehechte 
stukken aan de voorzitter van die recht
bank en aan de niet eisende partijen. 
(Artt. 138, tweede lid, 648, 2°, en 656, 
tweede lid, 1°, Ger.W.; art. 4 wet 12 maart 
1988 tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek en het Wetboek van Strafvorde
ring inzake de procedure tot onttrekking 
van de zaak aan de rechter.) 

17 april 1998 434 

6. - Burgerlijke zaken - Rechtbank 
van koophandel - Gewettigde verdenking 
- Vordering tot onttrekking - Medede
ling van de stukken - Modaliteiten. 

Wanneer een door de procureur des Ko
nings ingestelde vordering tot onttrek
king van de zaak aan een rechtbank van 
koophandel op grond van gewettigde ver
denking niet kennelijk onontvankelijk is, 
beveelt het Hof van Cassatie de medede
ling, door neerlegging ter griffie van voor
noemde rechtbank, van zijn arrest, van 
het verzoekschrift en van de daaraan 
gehechte stukken aan de voorzitter van 
die rechtbank en aan de niet eisende par
tijen. (Artt. 138, tweede lid, 648, 2°, en 
656, tweede lid, 1°, Ger.W.; art. 4 wet 12 
maart 1988 tot wijziging van het Gerech
telijk Wetboek en het Wetboek van Straf
vordering inzake de procedure tot ant
trekking van de zaak aan de rechter.) 

17 april 1998 434 

7. - Burgerlijke zaken - Gewettigde 
verdenking- Begrip. 

Het Hof dat kennisneemt van een ver
zoek tot onttrekking van een zaak aan een 
rechtbank van koophandel waarbij een 
vennootschap aangifte van faillissement 
heeft gedaan, verwijst de zaak naar een 
andere rechtbank van koophandel, wan
neer de vordering tot onttrekking gegrond 
is op het feit dat een van de rechters van 
die rechtbank samenwoont met een bestuur
der van die vennootschap en dat laatstge
noemde samen met die rechter verdacht 
worden van valsheid en gebruik van valse 
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stukken in een namens die vennootschap 
opgestelde brief. (Art. 648 Ger.W.) 

15 mei 1998 568 

8. - Burgerlijke zaken - Gewettigde 
verdenking - Zaak die niet aanhangig is 
bij het verdachte rechtscollege - Gevolg. 

Kennelijk niet ontvankelijk is het ver
zoek om aan een vrederechter een ofmeer
dere zaken te onttrekken, die nog niet 
aanhangig zijn gemaakt bij het verdachte 
rechtscollege. (Artt. 468 e.v. Ger.W.) 

3 augustus 1998 800 

9. - Burgerlijke zaken - Vrederechter 
- Vordering tot onttrekking- Gewettigde 
verdenking - Ontvankelijkheid - Voor
waarde. 

Aangezien het verzoek tot onttrekking 
getekend moet worden door een advocaat, 
is de bijstand van een advocaat bij het Hof 
van Cassatie niet meer vereist. (Impli
ciet.) (Art. 653 Ger.W.) 

3 augustus 1998 800 

10. - Burgerlijke zaken - Vrederech
ter - Bloed- of aanverwantschap - Vor
dering tot onttrekking - Vordering die 
niet kennelijk onontvankelijk is - Gevolg. 

Wanneer het door een advocaat met 
redenen omklede en ondertekende verzoek
schrift tot onttrekking van de zaak aan de 
vrederechter wegens bloed- of aanverwant
schap niet kennelijk onontvankelijk is, 
beveelt het Hof dat uiterlijk binnen acht 
dagen de bij de wet bepaalde mededelin
gen worden gedaan en dat de partijen 
uiterlijk binnen twee maanden worden 
opgeroepen om op een terechtzitting van 
het Hof te verschijnen. (Artt. 648, 1 o, 649, 
2°, en 656, tweede lid, Ger.W.) 

10 september 1998 879 

11. - Burgerlijke zaken - Onttrek
king - Begrip. 

De onttrekking is een uitzonderlijke maat
regel waarvan de toepassing niet kan wor
den uitgebreid, aangezien zij afWijkt van 
het beginsel volgens hetwelk niemand tegen 
zijn wil kan worden afgetrokken van de 
rechter die de wet hem toekent. (Art. 13 
Gw. [1994]; art. 648 Ger.W.) 

1 oktober 1998 933 

12. - Burgerlijke zaken - Vrederech
ter - Verwantschap - Plaatsvervangend 
vrederechter - Vordering tot onttrekking 
- Verwerping - Criteria. 

De onttrekking van een zaak aan de 
vrederechter kan door een partij worden 
gevorderd, inzonderheid wanneer een andere 
partij plaatsvervangend vrederechter van 
het kanton is; een dergelijke vordering 
kan worden verworpen, wanneer zij een 

misbruik van de procedure blijkt te zijn. 
(Artt. 648, 1°, en 649, 2°, Ger.W.) 

1 oktober 1998 933 

13. - Burgerlijke zaken - Vrederech
ter - Verwantschap - Plaatsvervangend 
vrederechter- Meerderjarige - Goederen 
- Voorlopig bewindvoerder - Vordering 
tot onttrekking - Verwerping - Criteria. 

De vordering tot onttrekking van een 
zaak aan de vrederechter, die uitgaat van 
een meerderjarige jegens wie een bij art. 
488bis, A, B.W. bedoelde beschermings
maatregel is genomen, en die aileen gegrond 
is op de omstandigheid dat de partij die de 
voorlopige bewindvoerder van zijn goede
ren is, plaatsvervangend rechter van het 
kanton is, kan worden verworpen wan
neer zij een misbruik van de procedure 
blijkt te zijn. (Art. 648, 1 o, en 649, 2°, 
Ger.W.) 

1 oktober 1998 933 

14. - Burgerlijke zaken- Gewettigde 
verdenking - Beroep op een advocaat. 

Een vordering tot onttrekking van de 
zaak aan de rechter wegens gewettigde 
verdenking is in burgerlijke zaken alleen 
ontvankelijk als het verzoekschrift door 
een advocaat is ondertekend. (Art. 653 
Ger.W.) 

8 oktober 1998 954 

15. - Burgerlijke zaken - Gewettigde 
verdenking- Partij die deel uitmaakt van 
de geadieerde rechtbank. 

De omstandigheid dat een van de par
tijen in een burgerlijk proces ondervoor
zitter is geweest van en thans plaatsver
vangend rechter is in de rechtbank waar
bij de zaak aanhangig is gemaakt, heeft 
niet noodzakelijk tot gevolg dat de zaak 
aan die rechtbank wordt onttrokken op 
het daartoe strekkend verzoek van de 
tegenpartij. (Art. 648, 2°, Ger.W.) 

3 december 1998 1096 

16. - Burgerlijke zaken- Wettige ver
denking - Vordering tot onttrekking van 
de zaak - Bevoegdheid van het openbaar 
ministerie. 

Het openbaar ministerie vermag, wegens 
wettige verdenking, een vordering in te 
stellen tot onttrekking van de zaak aan 
het gerecht waarbij het zijn ambt uitoe
fent. (Artt. 138, tweede lid, en 648, 2°, 
Ger.W.) 

17 december 1998 1160 

17. - Burgerlijke zaken- Wettige ver
denking - Begrip. 

De toestand waarbij geen enkele rech
ter van een bepaalde rechtsinstantie zit
ting wenst te nemen in een zaak, ongeacht 
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de gegrondheid van dergelijke wens, kan 
bij de partijen en bij derden wettige ver
denking doen ontstaan aangaande de strikte 
objectiviteit en onpartijdigheid van die 
rechtbank. (Art. 648, 2°, Ger.W.) 

17 december 1998 1160 

STRAFZAKEN 
18. - Strafzaken- Gewettigde verden

king - ~rzoek van de verdachte - ant
trekking van de zaak aan de onderzoeks
rechter - ~rzoek gericht tegen andere 
personen - antvankelijkheid. 

Het verzoek tot onttrekking van een 
zaak aan een onderzoeksrechter op grond 
van gewettigde verdenking en verwijzing 
naar een andere onderzoeksrechter is niet 
ontvankelijk in zoverre het gericht is tegen 
leden van het openbaar ministerie ofleden 
van de belasting- ofpolitiediensten; aileen 
in verband hiermee staande, aan de onder
zoeksrechter te wijten handelingen kun
nen het verzoek steunen. (Art. 542 Sv.) 

6 januari 1998 29 

19. - Strafzaken- Gewettigde verden
king - Verzoek van de verdachte - ant
trekking van de zaak aan de onderzoeks
rechter - Gronden - antvankelijkheid. 

Het verzoek tot onttrekking van een 
zaak aan een onderzoeksrechter op grond 
van gewettigde verdenking en verwijzing 
naar een andere onderzoeksrechter is niet 
ontvankelijk in zoverre het steun moet 
vinden in veronderstellingen, mogelijkhe
den of waarschijnlijkheden of gestoeld is 
op niet-waarachtigheid van de aan de 
verzoeker ten laste gelegde feiten, met 
inbegrip van de bewijswaarde van feite
lijke gegevens, waaronder de verklarin
gen van getuigen, waarop de verdenking 
berust en op de strafbaarheid desomtrent 
van de verzoeker. (Art. 542 Sv.) 

6 januari 1998 29 

20. - Strafzaken- Gewettigde verden
king - Verzoek van de verdachte - ant
trekking van de zaak aan de onderzoeks
rechter- aptreden van de onderzoeksrech
ter- Tijd- amvang- Beoordeling door 
het Hof. 

De gepastheid van het optreden, naar 
tijd en omvang, van de onderzoeksrechter, 
die in het licht van de noodzaken voor zijn 
onderzoek onafhankelijk oordeelt aan wie 
hij opdrachten toevertrouwt, staat niet ter 
beoordeling van het Hof, waaraan een 
verzoek om hem de zaak te onttrekken 
wegens gewettigde verdenking is gericht. 
(Art. 542 Sv.) 

6 januari 1998 29 

21. - Strafzaken- Gewettigde verden
king - Rechtbank van eerste aanleg -
Medebeklaagde handelsrechter. 

Uit de omstandigheid dat een van de 
medebeklaagden van de verzoeker tot out
trekking van een zaak op grond van gewet
tigde verdenking handelsrechter in de 
rechtbank van koophandel is geweest, volgt 
niet dat het geheel van de magistraten die 
de rechtbank van eerste aanleg van het
zelfde arrondissement vormen, niet in staat 
zouden zijn om met de vereiste sereniteit, 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid uit
spraak te doen, of dat er dienaangaande 
gewettigde twijfel zou kunnen bestaan. 
(Artt. 542 en 545.) 

7 januari 1998 36 

22. - Strafzaken- Gewettigde verden
king- Rechtscollege dat geen kennis gena
men heeft van de zaak - Gevolg. 

Niet ontvankelijk is het verzoek tot out
trekking van de zaak, we gens gewettigde
verdenking, aan een rechtbank of onder
zoeksrechter waarbij de zaak nog niet 
aanhangig is gemaakt. (Art. 542 Sv.) 

11 maart 1998 299 

23. - Strafzaken- Gewettigde verden
king- ~rzoek - Verwerping- Criteria. 

Een vordering tot verwijzing van de 
zaak van een rechtbank naar een andere 
op grond van gewettigde verdenking wordt 
door het Hof afgewezen, wanneer uit de 
door eiser uiteengezette gegevens niet valt 
af te leiden dat geen van de rechters uit 
wie de rechtbank bestond, in staat zou 
zijn terzake op een onafhankelijke en onpar
tijdige wijze uitspraak te doen of dat die 
gegevens bij de publieke opinie gewet
tigde twijfel zouden wekken aangaande 
hun geschiktheid om de zaak op die wijze 
te berechten. (Art. 542 Sv.) 

1 april 1998 400 

24. - Strafzaken- Gewettigde verden
king- Verzoek van de verdachte - Mede
deling aan het openbaar ministerie -
Voorwaarden. 

Wanneer het Hof van Cassatie uit
spraak doet over het aldan niet op staande 
voet verwerpen van een vordering van de 
verdachte tot verwijzing van de zaak van 
een rechtbank naar een andere, beveelt 
het de mededeling niet van het verzoek
schrift met de bijlagen en het dossier aan 
het openbaar ministerie, dat van de ver
volging kennisneemt. (Art. 546 Sv.) 

1 april 1998 400 

25. - Strafzaken- Gewettigde verden
king - Verwerping van het verzoek -
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Beslissing van de feitenrechter - Vorde
ring tot vernietiging - Gevolg. 

De verwerping door het Hofvan Cassa
tie van een verzoek tot verwijzing van de 
zaak van een rechtbank naar een andere 
op grand van gewettigde verdenking heeft 
tot gevolg dat de vordering tot vernieti
ging van de beslissing van de feiten
rechter geen grondslag meer heeft. (Artt. 
536 en 551 Sv.) 

1 april 1998 400 

26. - Strafzaken- Gewettigde verden
king - Feitenrechter - Uitstel van de 
uitspraak - Hof van Cassatie- Bevoegd
heid. 

Wanneer het Hof van Cassatie kennis
neemt van een verzoek tot verwij zing van 
de zaak van een rechtbank naar een andere 
op grand van gewettigde verdenking, is 
het niet bevoegd te bevelen dat de feiten
rechter zijn uitspraak zal verdagen, tot 
het zelf uitspraak heeft gedaan over de 
vordering tot verwijzing. (Artt. 542 tot 
552 Sv.) 

1 april 1998 400 

27. - Strafzaken- Gewettigde verden
king - Feitenrechter- Uitlegging van de 
rechtsregels - Ontvankelijkheid. 

Niet ontvankelijk is het verzoek tot ver
wijzing van een zaak van een rechtbank 
naar een andere op grand van gewettigde 
verdenking, wanneer het steunt op grie
ven die kritiek oefenen op de uitlegging 
van de rechtsregelen door de feiten
rechter. (Artt. 542 tot 552 Sv.) 

1 april 1998 400 

28. - Strafzaken- Gewettigde verden
king - Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel6.1 -Internationaal Verdrag Bur
gerrechten en Politieke Rechten - Artikel 
14.1- Toepassing. 

De artt. 6.1 E.VR.M. en 14.1I.VB.P.R., 
die alleen betrekking hebben op de rechts
colleges die ofwel over burgerlijke rechten 
en verplichtingen ofwel over de gegrond
heid van een strafvervolging uitspraak 
doen, zijn, in beginsel, niet van toepassing 
op het Hof van Cassatie, wanneer het 
uitspraak doet over een verzoek tot ver
wijzing van de zaak van een rechtbank 
naar een andere. 

1 april 1998 400 

29. - Strafzaken- Gewettigde verden
king - Veronderstellingen - Ontvanke
lijkheid. 

Het verzoek tot verwijzing van een recht
bank naar een andere wegens gewettigde 
verdenking, dat niet gegrond is op bewijs
krachtige en precieze feiten, maar op roe-

keloze veronderstellingen betreffende de 
onafhankelijkheid en de onpartijdigheid 
van de rechtbank, die worden vermoed, is 
kennelijk niet ontvankelijk en wordt onmid
dellijk verworpen door het Hofvan Cassa
tie. (Art. 545 Sv.) 

6 mei 1998 492 

30. - Strafzaken- Gewettigde verden
king - Onderzoeksrechter - Ontvanke
lijkheid. 

Kennelijk niet ontvankelijk is het ver
zoek tot verwijzing van een zaak van een 
onderzoeksrechter naar een andere op grand 
van gewettigde verdenking. (Artt. 542, 
eerste lid, en 545 Sv.) 

10 juni 1998 666 

31. - Strafzaken- Gewettigde verden
king- Verzoek van de beklaagde- Vorm. 

Het verzoek van de beklaagde tot ver
wijzing van zijn zaak van een rechtbank 
naar een andere op grand van gewettigde 
verdenking moet geschieden bij een met 
redenen omkleed en ondertekend verzoek
schrift dat ter griffie van het Hof wordt 
neergelegd. (Art. 542 Sv.) 

20 juli 1998 796 

32. - Strafzaken- Gewettigde verden
king - Verzoek van de verdachte - ant
trekking van de zaak aan de onderzoeks
rechter - Gronden - Ontvankelijkheid. 

Nu de onttrekking van een zaak aan 
een onderzoeksrechter op grand van gewet
tigde verdenking en verwijzing naar een 
andere onderzoeksrechter door de wet uit
gesloten is, zijn de verzoeken die daartoe 
strekken kennelijk niet ontvankelijk. (Art. 
542, alinea 1, Sv.) 

20 juli 1998 796 

33. - Strafzaken - Gewettigde verden
king - Verzoek - Kennelijk onontvanke
lijk - Begrip. 

Kennelijk onontvankelijk is het verzoek 
tot onttrekking van de zaak aan een cor
rectionele rechtbank, dat er in werkelijk
heid uitsluitend toe strekt te vermijden 
dat een bepaalde rechter van die recht
bank in de zaak van verzoeker zou zitting 
nemen. (Art. 545 Sv.) 

17 augustus 1998 807 

34. - Strafzaken- Gewettigde verden
king - Rechtbank van eerste aanleg -
Onpartijdigheid en objectiviteit - Bena
deelden rechters in de rechtbank. 

Verantwoordt de onttrekking van de 
zaak aan een rechtbank van eerste aan
leg, de gewettigde verdenking die bij ver
zoeker en derden zou kunnen ontstaan 
doordat de benadeelden van aan verzoe
ker ten laste gelegde feiten rechters zijn 
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in de rechtbank die uitspraak zal dienen 
te doen over de tegen hem ingestelde 
strafvordering, alsmede over de eventuele 
burgerlijke vorderingvan de vermelde bena
deelden. (Art. 542 Sv.) 

20 oktober 1998 978 

35. - Strafzaken- Gewettigde verden
king - Rechtbank van eerste aanleg -
Correctionele hamer-Voorzitter en rechters
assessoren - Onderzoeksrechter - Open
baar ministerie - Onttrekking - Ver
zoekschrift - Ontvankelijkheid - Voor
waarde. 

Het verzoek tot onttrekking van een 
zaak aan een rechtbank van eerste aan
leg, dat geen betrekking heeft op het geheel 
van de magistraten waaruit die rechtbank 
is samengesteld, is kennelijk niet ontvan
kelijk, nu uit de bewoordingen van het 
verzoekschrift blijkt dat onderscheiden en 
verschillende bezwaren zijn aangevoerd 
tegen het openbaar ministerie, de voorzit
ter en de rechters-assessoren van een cor
rectionele kamer, alsook tegen een on
derzoeksrechter en een magistraat die een 
buitenvervolgingstelling in een andere zaak 
heeft bevolen. (Artt. 542 en 545 Ger.W.) 

22 december 1998 1164 

TUCHTZAKEN 

36. - Tuchtzaken - Orde van Archi
tecten - Provinciale raad - Wettige ver
denking- Verzoek tot onttrekking- VE?rzoek 
niet kennelijk onontvankelijk - Gevolg. 

Zo het met redenen omkleed en door een 
advocaat ondertekend verzoekschrift tot 
onttrekking van een tuchtzaak aan een 
provinciale raad van de Orde van Archi
tecten omwille van wettige verdenking 
kennelijk niet onontvankelijk is, beveelt 
het Hof uiterlijk binnen acht dagen dat 
van het arrest, het verzoekschrift en de 
bijgevoegde stukken mededeling wordt ge
daan aan de voorzitter van de provinciale 
raad teneinde, na overleg met de leden 
van de provinciale raad, de in art. 656, 2e 
lid, 1", Ger.W. bedoelde verklaring onder
aan op de uitgifte van het arrest te stellen 
en wordt de zaak voor verschijning op een 
terechtzitting van het Hof uiterlijk 
binnen twee maanden vastgesteld. (Art. 
656 Ger.W.) 

14 mei 1998 557 

37. - Tuchtzaken Hoofdgriffier -
Gewettigde verdenking- VE?rzoek tot ant
trekking - Mededeling van de stukken -
Verklaring van de hoofdgriffier- Modali
teiten. 

Wanneer het Hof van Cassatie, op ver
zoek van de auditeur-generaal bij het Mili
tair Gerechtshof om de tuchtprocedure 
aan de hoofdgriffier van dat hof wegens 
gewettigde verdenking te onttrekken, bevo
len heeft dat zijn arrest, het verzoek
schrift en de eraan gehechte stukken, 
door neerlegging ter griffie van het Mili
tair Gerechtshof, worden medegedeeld aan 
de hoofdgriffier van voornoemd rechtscol
lege en aan de niet verzoekende partijen, 
moet de hoofdgriffier, in overleg met de 
griffiers van zijn griffie, die hem, in voor
komend geval, moeten vervangen, de bij 
artikel 656, tweede lid, 1°, Ger.W. voorge
schreven verklaring doen. (Art. 656 Ger.W.) 

3 augustus 1998 799 

38. - Tuchtzaken - Hoofdgriffier die 
als tuchtrechter uitspraak moet doen -
Gewettigde verdenking - Afdoende grand 
-Andere griffiers die de hoofdgriffier niet 
kunnen vervangen. 

Wanneer het Hofvan Cassatie vaststelt 
dat de omstandigheden die aangevoerd 
worden in het verzoekschrift tot onttrek
king van de zaak, op grond van gewet
tigde verdenking, aan de hoofdgriffier van 
het Militair Gerechtshof, die uitspraak 
moet doen als tuchtrechter, en het feit dat 
geen enkele andere griffier hem, te dezen, 
kan vervangen, bij de partijen en bij der
den gewettigde verdenking kunnen wek
ken omtrent zijn strikte ontvankelijkheid 
en onpartijdigheid, beveelt het de onttrek
king van de zaak en verwijst het de zaak 
naar de hoofdgriffier van het hof van beroep. 
(Artt. 648, 2°, 650 en 658 Ger.W.) 

31 augustus 1998 829 

39. - Tuchtzaken - Gewettigde ver
denking - Tuchtraad van de provinciale 
raad van de Orde van Architecten- Onpar
tijdigheid - Onttrekking. 

Kan bij verzoeker gewettigde verden
king doen onstaan die de verwijzing van 
de beoordeling van de hem ten laste gelegde 
overtreding van de plichtenleer naar een 
andere provinciale raad verantwoordt, de 
omstandigheid dat hij procedures voert of 
heeft gevoerd tegen de organen van de in 
de tuchtzaak bevoegde provinciale raad. 
(Art. 649, 2°, Ger.W.) 

29 oktober 1998 1006 

40. - Tuchtzaken- Onttrekking- Ver
zoek - Toelaatbaarheid - Voorwaarden. 

De omstandigheid dat de voorzitter van 
de rechtbank waaraan de onttrekking wordt 
gevraagd, de uitgifte van het arrest aan 
het Hof terugstuurt zonder de wettelijk 
opgelegde verklaring op die uitgifte te 
hebben gesteld, verhindert het Hof niet 
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uitspraak te doen over het verzoek tot 
onttrekking. (Art. 1116 Ger.W.) 

29 oktober 1998 1006 

41. - Tuchtzaken - Gewettigde ver
denking - Raad van de Orde der Advoca
ten - Onpartijdigheid en objectiviteit. 
. Kunnen bij v~rzoeker en bij derden gewet

tlgde verdenkmg doen ontstaan die de 
verwijzing van de tegen hem ingestelde 
tuchtprocedure naar de raad van de Orde 
van een ander arrondissement verant
woordt, de omstandigheden dat zijn staf
houder en de Orde in een andere procedure 
~eeds ee~ kritiek inhoudende standpunt 
mnamen m verband met de feiten die aan 
de grondslag liggen van de huidige tucht
procedure. 

29 oktober 1998 1008 

VERZEKERING 
ALGEMEEN 

LANDVERZEKERING 

W.A.M.-VERZEKERING 

ALGEMEEN 
. 1. - Algemeen- Nietigheid- Verzwij

gmg door de verzekerde - Begrip. 
Naar recht verantwoord is de beslissing 

v::m de ~echter die weigert een verzeke
rmgspohs :we.gens verzwijging door de ver
zek~rde me~1g te verklaren, wanneer hij 
beshs~. d~t, m het onderhavige geval, die 
verzWIJgmg de vertrouwensrelatie tussen 
de verzekeraar en de verzekerde niet in 
het gedrang heeft gebracht. (Art. 9 Verze
keringswet.) 

3 april 1998 412 

LANDVERZEKERING 
2 .. - Landverzekering - Indeplaats

stellmg van c!£ verzekeraar - Burgerlijke 
rechtsvordermg tegen de aansprakelijke 
derde - Strafgerecht - Bevoegdheid. 
~e verzekeraar, die in zijn hoedanig

heid van verzekeraar "materiele schade" 
de aan zijn verzekerde verschuldigde ver
goeding heeft betaald, treedt tot beloop 
van die vergoeding in de rechten en de 
rechtsvorderingen van de verzekerde tegen 
de voor de schade aansprakelijke derde 
zodat de strafrechter die kennisneemt var{ 
de door de verzekeraar tegen die derde 
~gestelde burgerlijke rechtsvordering, zich 
met onbevoegd kan. verklaren, op grond 
dat de rechtsvordermg niet rechtstreeks 
voortvloeit uit de bewezen verklaarde ten
lasteleggingen. (Art. 4 V:T.Sv.; art. 41, 

eerste lid, wet 25 juni 1992 op de land
verzekeringsovereenkomst.) 

14 januari 1998 71 

3. - Landverzekering - Verzekerde -
Recht op betaling - Bewijslast. 

De verzekerde die zich t.a.v. zijn verze
~eraar beroept op het recht op een beta
hng, moet het bewijs leveren zowel van de 
schade als van de gebeurtenis die aan de 
~asis ervan ~a~, en moet bewijzen dat het 
mgetreden ns1co in het contract was over
eengekomen en daarin niet uitgesloten 
was. (Art. 1315 B.W.; art. 870 Ger.W.) 

13 maart 1998 310 

4. - Landverzekering- Verzwijging door 
de verzekerde - Begrip. 

De verzekeringnemer moet bij de verze
~e~aar een juiste aangifte doen van het 
riSICO dat hij gedekt wil zien; niet-aangifte 
van een omstandigheid die de verzekeraar 
normaal niet kon kennen en die de beoor
deling van het risico kon verzwaren is 
een verzwijging, ook al verkeert de ve;ze
kerde te goeder trouw doch ten onrechte 
in de mening dat hij die omstandigheid 
niet diende aan te geven. (Art. 9 Verzeke
ringswet 11 juni 1874.) 

12 juni 1998 687 

W.A.M.-VERZEKERING 
5. - W.A.M.-verzekering-Diefstal van 

het verzekerde voertuig - Fout van de 
verzekerde - Ongeval - Vordering tegen 
de verzekeraar - Aansprakelijkheid -
Grondslag. 

Waar in de W.A.M.-verzekering de ver
z.~ker:;tar de burgerrechtelijke aansprake
~IJkheid moet dekken van de eigenaar, van 
1edere houder en van iedere bestuurder 
van he~ verzekerde motorrijtuig, met uit
zonden_l;lg v~n de burgerrechtelijke aan
sprakeliJkheid van hen die zich door diefstal 
of geweldpleging de macht over het motor
rijtuig hebben verschaft, wordt hierdoor 
gedoeld op een uit de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de verzekerde voort
vloeiende rechtsvordering tot vergoeding 
va:n schade door het gebruik van het rij
tmg veroorzaakt, zelfs bij diefstal of geweld 
en ong~:;tcht. op welke grondslag de aan
spr~~ehJkheid wordt gebaseerd, met uit
slmtmg evenwel van de aansprakelijkheid 
van de in de uitzondering vermelde perso
nen. (Art. 3 W.A.M.-wet en 3, §§1 en 3, 
Benelux-Overeenkomst 24 mei 1966.) 

5 februari 1998 161 

6.- WA.M.-verzekering-Maatschap
pelijk welzijn- Kosten van de maatschap-
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pelijke hulpverlening - Rechtsvordering 
van het 0. C.M. W. - Rechtsvordering tegen 
de verzekeraar van de aansprakelijke derde 
- Benadeelde - Begrip. 

Het O.C.M.W. dat tegen de verzekeraar 
van de aansprakelijke derde de hem bij 
art. 98, § 2, O.C.M.W.-wet toegekende 
rechtstreekse rechtsvordering instelt voor 
de terugbetaling van de door hem gemaakte 
kosten van de maatschappelijke hulpver
lening, is geen benadeelde in de zin van de 
artt. 1 en 12 W.A.M.-wet, en treedt even
min in de rechten van de geholpen per
soon. (Art. 98, § 2, O.C.M.W.-wet; artt. 1 
en 12 W.A.M.-wet.) 

25 februari 1998 243 

7. - W.A.M.-verzekering- Uitsluitings
beding - Uitsluiting van de echtgenoot 
van de bestuurder - Bewijs - Bewijs
last. 

De verzekeraar die betoogt dat, krach
tens een beding van de uit de W.A.M.-wet 
voortvloeiende modelovereenkomst, de echt
genoot van de bestuurder van het in de 
polis aangewezen voertuig geen recht had 
op de uitkering van de verzekering, beroept 
zich aldus op een beding dat ertoe strekt 
zijn verbintenis te beperken, zodat hij het 
bewijs ervan moet leveren. (Art. 1315 B.W.; 
art. 870 Ger.W.; art. 27.3° Verzekerings
wet.) 

27 februari 1998 248 

8. - W.A.M. -verzekering Gemeen-
schappelijk Motorwaarborgfonds - Ver
goedingsverplichting - Materiele schade 
- Toevallig feit - Voorwaarden. 

De verplichting van het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds om materiele 
schade te vergoeden, vereist, in de hypo
these van een toevallig feit, dat precies 
"om reden" van dat toevallig feit geen 
enkele verzekeringsonderneming tot die 
vergoeding verplicht is; zulks is niet het 
geval wanneer geen verzekerings
onderneming tot vergoeding is gehouden 
omdat de identiteit van de veroorzaker 
van het ongeval niet is vastgesteld. (Art. 
80, § 1, 2°, W.A.M.-wet; art. 19 K.B. 16 
dec. 1981.) 

8 mei 1998 503 

9. - W.A.M.-verzekering- Verkeerson
geval - Bijstand van een derde - Zaak
waarneming - Schade - W.A.M.
verzekeraar - Herstel - Vereisten. 

De W.A.M.-verzekeraar is ingevolge zaak
waarneming aileen gehouden tot herstel 
van de schade die geleden is door een 

persoon die bijstand heeft verleend aan 
een andere persoon die het slachtoffer 
werd van een verkeersongeval, als de ver
zekeraar door de omstandigheden van het 
ongeval verplicht is degene die bijstand 
heeft gekregen te vergoeden, zodat degene 
die bijstand heeft geboden door zijn op
treden de schadelijke gevolgen van het 
ongeval voor de verzekeraar heeft vermin
derd. (Art. 3 W.A.M.-wet.) 

12 november 1998 1048 

10. - WA.M.-verzekering-Diefstal van 
het verzekerde motorrijtuig - Ongeval -
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de die{- Burgerrechtelijke aansprakelijk
heid van de eigenaar. 

Uit art. 3, eerste lid, wet 1 juli 1956, dat 
kennelijk betekent dat de aansprakelijk
heidsverzekeringvan de eigenaar de burger
rechtelijke aansprakelijkheid niet dekt van 
degene die zich door diefstal de macht 
over het voertuig heeft verschaft, volgt 
niet dat bij diefstal van een motorrijtuig 
de eigenaar ervan niet verzekerd is. (Art. 
3, eerste lid, wet 1 juli 1956, thans wet 21 
nov. 1989.) 

26 november 1998 1074 

VERZET 

1. - Strafzaken - Buitengewone ter
mijn - Aanvang - Kennisneming van de 
betekening - Afschrift van het exploot -
Ondertekening door de gerechtsdeurwaar
der. 

Wanneer de betekening van een verstek
vonnis niet aan de beklaagde in persoon is 
gedaan, gaat de termijn van verzet slechts 
in vanaf de kennisneming door de beklaagde 
van de betekening van het verstekvonnis 
met een exploot waarvan het afschrift 
door de optredende gerechtsdeurwaarder 
is ondertekend. (Art. 187 Sv.) 

3 maart 1998 259 

2. - Strafzaken- Ongedaanverklaring 
- Cassatieberoep - Draagwijdte. 

Wanneer cassatieberoep gericht is tegen 
de beslissing waarbij het verzet ongedaan 
wordt verklaard, dient het Hof slechts na 
te gaan of de beslissing die het verzet 
ongedaan verklaart overeenkomstig de wet 
is gewezen; het middel tot staving van 
zodanig cassatieberoep dat betrekking heeft 
op de verjaring van de strafvordering is 
niet ontvankelijk. (Artt. 188, tweede lid, 
en 208, derde lid, Sv.) 

12 mei 1998 542 
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VONNISSEN EN ARRESTEN 

ALGEMEEN 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Algemeen 
Sociaal procesrecht 
Aller lei 
STRAFZAKEN 
Algemeen 
Strafvordering 
Burgerlijke rechtsvordering 
Aller lei 
BELASTINGZAKEN 

TUCHTZAKEN 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen - Uitspraak - Ter

mijn - Niet-inachtneming- Gevalgen. 
De termijn voor de uitspraak van de 

vonnissen en arresten is niet op straffe 
van nietigheid voorgeschreven. (Art. 770 
Ger.W.) 

30 januari 1998 141 

2. - Algemeen - Nietig getuigenver
haar - Gevalg. 

Uit de nietigheid van het getuigenver
hoor volgt eveneens de nietigheid van het 
arrest dat op dit getuigenverhoor steunt. 

24 maart 1998 367 

3. - Algemeen - Wraking - Vannis 
alvarens recht te daen - Begrip. 

De beslissing waarbij alleen uitspraak 
gedaan wordt over een procedure-incident 
dat niets uitstaande heeft met de grand 
van de zaak, is een vonnis alvorens recht 
te doen. (Artt. 19, tweede lid, en 828, 8°, 
Ger.W.) 

19 november 1998 1062 

BURGERLIJKE ZAKEN 

ALGEMEEN 

4. - Burgerlijke zaken - Algemeen -
Vardering in rechte - Oarzaak - Onei
genlijk misdrijf - Beslissing - Grand
slag - Misdrijf - Wettigheid - Vaar
waarde. 

De rechter die oordeelt dat de door een 
partij aangevoerde feiten een misdrijf uit
maken terwijl zij beweerde haar vorde
ring te laten steunen op een oneigenlijk 
midrijf, wijzigt het voorwerp en de oor
zaak van de vordering niet voor zover hij 
zijn beslissing niet grondt op andere fei-

telijke gegevens dan die waarop de vorde
ring was gegrond. (Artt. 807 en 1138, 3°, 
Ger.W.) 

22 januari 1998 107 

5. - Burgerlijke zaken - Algemeen -
Vannis - Arrest - Vereiste vermeldingen 
- Vermelding van de partijen - Verzuim 
- Gevalg. 

Nietig is het vonnis of arrest dat de 
naam, de voornaam en de woonplaats niet 
vermeldt die sommige van de geding
voerende partijen bij hun verschijning en 
in hun conclusies hebben opgegeven. (Artt. 
780, eerste lid, 2°, en 1052 Ger.W.) 

23 januari 1998 119 

6. - Burgerlijke zaken - Algemeen -
Eindvannis- Beaardelingscriteria- Tegen
strijdige beslissing - Gevalg. 

Wanneer een vonnis tegenstrijdige con
sideransen bevat waaruit de betekenis 
van de beslissing niet met zekerheid kan 
worden afgeleid, put de rechter die het 
gewezen heeft, zijn rechtsmacht niet vol
ledig uit. (Art. 19 Ger.W.) 

6 maart 1998 279 

7. - Burgerlijke zaken- Algemeen
Afwijzing van de vardering - Exceptie 
van niet-antvankelijkheid - Herapening 
van het debat - Dael. 

De rechter moet ambtshalve de herope
ning van het debat bevelen, alvorens de 
vordering geheel of gedeeltelijk af te wij
zen, op grond van een exceptie, zoals een 
exceptie van niet-ontvankelijkheid van het 
incidenteel hoger beroep, die de partijen 
voor hem niet hadden opgeworpen; die 
verplichting strekt ertoe de eerbiediging 
van het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging te waarborgen. (Artt. 
774, tweede lid, en 1042 Ger.W.) 

3 april 1998 415 

8. - Burgerlijke zaken - Algemeen -
Beroepen beslissing- Nietigheid- Beslis
sing in hager beroep - Eigen granden -
Gevalg. 

Wanneer het beroepen vonnis nietig is, 
neemt de beslissing in hoger beroep, die 
het vonnis op eigen gronden bevestigt 
zonder de motieven ervan weer te geven of 
ernaar te verwijzen, de nietigheid van het 
beroepen vonnis niet over. 

22 mei 1998 587 

9. - Burgerlijke zaken - Algemeen -
Vannis ap tegenspraak - Gevalg - Daar
apvalgende rechtspleging - Aard. 

Uit het feit dat de meest gerede partij 
op grond van art. 747, § 2, Ger.W. een 
vonnis op tegenspraak kan vorderen, volgt 
niet noodzakelijk dat de daaropvolgende 
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rechtspleging in haar geheel op tegen
spraak is gevoerd. (Art. 747, § 2, Ger.W.) 

15juni1998 696 

10. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Mededeling aan het openbaar ministe-
rie - Advies - Vermelding in de beslis
sing - Begrip. 

Aan het wettelijk vereiste het advies 
van het O.M. in het vonnis of arrest te 
vermelden, is voldaan als uit het vonnis of 
arrest blijkt dat de magistraat van het 
openbaar ministerie zijn advies heeft uit
gebracht, zonder dat het moet vermelden 
dat het advies eensluidend of afwijkend 
is. (Artt. 780, 4°, en 1042 Ger.W.) 

24 september 1998 913 

11. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Wraking - Wrakingsgronden - Rech
ter die van het geschil heeft kennis
genomen- Exceptie- Vonnis of beslissing 
alvorens recht te doen - Begrip. 

De beslissing die uitsluitend uitspraak 
doet over een procedure-incident dat niets 
uitstaande heeft met de grond van de 
zaak, is een vonnis alvorens recht te doen. 
(Art. 19, tweede lid, en 828, 8°, Ger.W.) 

6 oktober 1998 949 

12. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Exceptie van niet-ontvankelijkheid -
Heropening van het debat. 

De rechter bij wie een namens de Vlaamse 
Gemeenschap ingestelde vordering tot wij
ziging van de taal aanhangig wordt gemaakt, 
kan die vordering niet onontvankelijk ver
klaren, zonder de heropening van het de bat 
te bevelen, op grond van de door de par
tijen niet aangevoerde reden dat de vor
dering niet is ingesteld door de minister
president van de Vlaamse regering. (Art. 
774, tweede lid, Ger.W.) 

22 oktober 1998 986 

13. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Conclusie - Appellant - Neerlegging 
- TijdStip. 

De appelrechter mag de regels m.b.t. de 
neerlegging van conclusies en aanvul
lende conclusies door gei'ntimeerde en appel
lant zo wijzigen, dat laatstgenoemde de 
gelegenheid krijgt om als laatste conclusie 
te nemen. (Artt. 1064 en 747, § 2, Ger.W.) 

12 november 1998 1056 

14. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Behandeling en berechting bij verstek 
- Rechtspleging op tegenspraak - Ver-
schijnende partij - Draagwijdte. 

De partij die voldoet aan de vereisten 
van de regel van art. 804, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, volgens welke 
de rechtspleging op tegenspraak is ten 
aanzien van de partij die verschenen is 
overeenkomstig art. 728 of 729 Ger.W. en 
ter griffie of ter zitting conclusies heeft 
neergelegd, wordt aangezien als een ver
schijnende partij die, zolang het vonnis 
niet is uitgesproken, de heropening van de 
debatten kan vragen wanneer zij gedu
rende het beraad een nieuw stuk of feit 
van overwegend belang ontdekt. (Art. 804, 
tweede lid, Ger.W.; art. 772 Ger.W.) 

17 december 1998 1139 

15. - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- Behandeling en berechting bij verstek 
- Rechtspleging op tegenspraak - Ver-
schijnende partij - Heropening van de 
de batten - Aanvraag - Gevolg. 

De partij die voldoet aan de vereisten 
van de regel van art. 804, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, volgens welke 
de rechtspleging op tegenspraak is ten 
aanzien van de partij die verschenen is 
overeenkomstig art. 728 of 729 Ger.W. 
en ter griffie of ter zitting conclusies 
heeft neergelegd, wordt aangezien als een 
verschijnende partij die, zolang het 
vonnis niet is uitgesproken, de herope
ning van de de batten kan vragen wanneer 
zij gedurende het beraad een nieuw stuk 
of feit van overwegend belang ontdekt. 
(Art. 804, tweede lid, Ger.W.; art. 772 
Ger.W.) 

17 december 1998 1139 

SOCIAAL PROCESRECHT 

16. - Burgerlijke zaken- Sociaal pro
cesrecht - Dwangsom - Nakoming 
van arbeidsovereenkomsten - Draag
wijdte. 

Artikel1385bis, eerste lid, van het Gerech
telijk Wetboek sluit enkel uit dat een 
dwangsom zou worden opgelegd ter nako
ming van een arbeidsovereenkomst als 
zodanig, maar verbiedt niet dat een dwang
som wordt opgelegd ten aanzien van een 
rechtsvordering die is ingesteld na de beein
diging van een arbeidsovereenkomst, niet 
ter nakoming van de arbeidsovereen
komst als zodanig, doch van verplichtin
gen die weliswaar zonder de arbeidsover
eenkomst niet zouden zijn ontstaan maar 
geen betrekking hebben op verplichtingen 
die kenmerkend zijn voor een arbeidsover
eenkomst. (Art. 1385bis, eerste lid, Ger.W.) 

30 november 1998 1080 
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ALLERLEI 

17. - Burgerlijke zaken - Allerlei -
Nalatenschap - Samenstelling - Beslis
sing - Gevolg - Langstlevende echtge
noot - Vruchtgebruik - Vordering tot 
afgifte. 

Uit de beslissing dat waarden behoren 
tot een nalatenschap volgt niet noodzake
lijk, noch kan rechtstreeks afgeleid wor
den de beslissing tot afgifte van die waarden 
aan de langstlevende echtgenoot die het 
vruchtgebruik heeft van die nalaten
schap. (Art. 745bis B.W.) 

12 maart 1998 299 

STRAFZAKEN 

ALGEMEEN 

18. - Strafzaken-Algemeen-Medisch 
deskundigenonderzoek - Tegensprekelijk 
karakter - Gerechtelijk Wetboek - Toe
passelijkheid. 

De bepalingen van het Ger.W. die ofWel 
verwijzen naar het akkoord van de par
tijen, ofWel bepaalde gevolgen van hun 
initiatief doen afhangen, ofWel het ambt 
van de rechter in de leiding van het straf
proces aantasten, zijn niet van toepassing 
op de rechtsplegingen voor de strafrechter 
wanneer hij uitspraak moet doen over de 
strafvordering. (Art. 2 Ger.W.) 

24 november 1998 1068 

STRAFVORDERING 

19. - Strafzaken - Strafvordering -
Correctionele en politiezaken - Schuld en 
straf- Afzonderlijke beslissingen. 

In correctionele en politiezaken is de 
beoordeling van de schuld en van de straf 
zo nauw verbonden dat niet bij afzonder
lijke beslissingen uitspraak mag worden 
gedaan over de schuld en over de op te 
leggen straf. (Artt. 163, 195 en 211 Sv.) 

17 februari 1998 224 

20. - Strafzaken - Strafvordering -
Correctionele en politiezaken - Schuld en 
straf- Afzonderlijke beslissingen. 

Het verbod in correctionele en politieza
ken van gesplitste uitspraak betreffende 
schuld en straf ontneemt de rechter, die 
bij miskenning van deze regels bij tussen
vonnis reeds heeft geoordeeld over een 
materieel of moreel element van het feit 
dat de beklaagde wordt ten laste gelegd, 
zijn rechtsmacht en opdracht niet om als
nog over de strafvordering uitspraak te 
doen. (Artt. 163, 195 en 211 Sv.) 

17 februari 1998 224 

21. - Strafzaken - Strafvordering -
Correctionele en politiezaken - Afzonder
lijke beslissingen over schuld en straf 

In correctionele en politiezaken zijn de 
beoordeling van de schuld en deze van de 
straf zo nauw verbonden dat niet bij afzon
derlijke beslissingen uitspraak mag gedaan 
worden over de schuld en over de op te 
leggen straf. (Artt. 163, 195 en 211 Sv.) 

17 februari 1998 226 

22. - Strafzaken - Strafvordering -
Correctionele en politiezaken - Afzonder
lijke beslissingen over verscheidene aspec
ten van schuld en straf- Andere rechters 
- Gevolg. 

Nietig zijn, omdat hierover afzonderlijk 
uitspraak werd gedaan, enerzijds de beslis
sing houdende vaststellingen die voor een 
aan de beklaagde op te leggen straf of 
maatregel en voor aspecten van zijn schuld 
bepalend zijn, anderzijds de beslissing die 
hem schuldig verklaart, gewezen door andere 
rechters, die dus niet zelf over alle aspec
ten van de hem verweten feiten, zijn schuld 
hieraan en de hem op te leggen straf 
hebben geoordeeld. (Artt. 163, 195 en 211 
Sv.) 

17 februari 1998 226 

23. - Strafzaken - Strafvordering -
Redelijke termijn- Vaststelling- Invloed 
- Straf 

De vaststelling dat de redelijke termijn 
al dan niet is overschreden, is bepalend 
voor wat de aan de beklaagde op te leggen 
straf betreft. (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

17 februari 1998 226 

24. - Strafzaken - Strafvordering -
Proces-verbaal van de terechtzitting niet 
ondertekend door de rechter - Vonnis dat 
de vereiste vaststellingen bevat - Geldig
heid. 

Het feit dat het proces-verbaal van de 
terechtzitting waarop de politierechtbank 
de zaak heeft onderzocht, niet is onderte
kend door de rechter, kan niet leiden tot 
de nietigheid van het vonnis, dat vaststelt 
dat de vereiste rechtsvormen tijdens die 
terechtzitting in acht genomen zijn. (Wet 
1 mei 1849 op de rechtbanken van eenvou
dige en van correctionele politie.) 

11 maart 1998 297 

25. - Strafzaken - Strafvordering -
Proces-verbaal van de terechtzitting-Nie
tigheid - Vonnis dat de vereiste vaststel
lingen bevat - Geldigheid. 

Het feit dat het proces-verbaal van de 
terechtzitting van de politierechtbank nie
tig zou zijn, kan niet leiden tot de nietig
heid van het vonnis dat behalve de gronden 
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en het beschikkende gedeelte alle toepas
selijke, op stra:ffe van nietigheid bij artikel 
780 Ger.W. bepaalde vermeldingen bevat. 
(Art. 10 wet 1 mei 1849 en art. 780 Ger.W.) 

31 maart 1998 393 

26. - Strafzaken - Strafvordering -
Onderzoek ter terechtzitting - Pleeg
vormen - Bewijs. 

Waar het proces-verbaal der terechtzit
ting de naleving van de pleegvormen voor 
de strafrechter vermeldt, vermag de rech
ter evenwel dienaangaande in zijn uit
spraak aanvuilende vermeldingen te doen. 
(Artt. 155, 190bis en 211 Sv.) 

12 mei 1998 538 

27. - Strafzaken - Strafvordering -
Ontvankelijkheid - Redelijke termijn -
Overschrijding. 

Uit de vaststeiling dat de in art. 6.1 
E.V:R.M. bedoelde redelijke termijn is over
schreden, kan het vonnisgerecht niet aflei
den dat de strafvordering niet ontvankelijk 
is. (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

13 mei 1998 546 

28. - Strafzaken - Strafvordering -
Correctionalisering- Verzachtende omstan
digheden- Vonnisgerecht- Niet bestaan 
van de verzachtende omstandigheden -
Gevolg. 

Nietig is de veroordeling door de correc
tionele rechtbank of het hof van beroep, 
correctionele kamer, wegens een misdrijf 
dat volgens de wet een misdaad uitmaakt, 
wanneer de verwijzing naar de correctio
nele rechtbank geschiedde onder aanne
ming van verzachtende omstandigheden 
die feitelijk onjuist zijn. (Art. 179 Sv.; art. 
3 wet 4 okt. 1867 .) 

26 mei 1998 604 

29. - Strafzaken - Strafvordering -
Correctionele rechtbank - Proces-verbaal 
van de terechtzitting - Ontbrekende ver
eiste vaststellingen - Nietigheid - Vast
stellingen in andere processtukken -
Gevolg. 

Wanneer het proces-verbaal van de terecht
zitting bepaalde vaststeilingen niet bevat 
en zelfs wanneer het onbestaande of nie
tig is, kan de regelmatigheid van de rechts
plegingvoldoende blijken uit de vermeldingen 
van andere processtukken, op de eerste 
plaats het vonnis of het arrest, eventueel 
oak uit een ter terechtzitting neergelegde 
conclusie of nota waarop bepaalde vermel
dingen, ondertekend door de voorzitter en 
door de griffier, werden aangebracht. 

16 juni 1998 706 

30. - Strafzaken - Strafvordering -
Verplichte vermeldingen- Volstrekte meer
derheid van stemmen. 

Nu behoudens de wettelijk voorziene 
uitzonderingen het vonnis de toegepaste 
artikelen betre:ffende de rechtspleging niet 
moet vermelden en, wanneer meer dan 
twee gevoelens werden uitgedrukt, de rech
ters die zich het minst gunstig voor de 
beklaagde hebben uitgesproken verplicht 
zijn zich met een van de andere gevoelens 
te verenigen, blijkt uit de ondertekening 
van een arrest dat de beslissing bij vol
strekte meerderheid werd genomen zodat 
het arrest deze omstandigheid niet moet 
vermelden. (Art. 193bis Sv.) 

30 juni 1998 781 

31. - Strafzaken- Strafvordering
Burgerlijke partij - Getuige - Eed. 

De burgerlijke partij die als getuige 
wordt gehoord, moet de bij de wet voorge
schreven eed afleggen. (Artt. 155, 189 en 
317 Sv.) 

8 september 1998 876 

32. - Strafzaken - Strafvordering -
Burgerlijke partij - Getuige - Verhoor 
zonder eed - Dekking - Voorwaarden. 

De nietigheid die voortvloeit uit het feit 
dat de burgerlijke partij de eed als getuige 
niet heeft afgelegd voor de appelrechter, is 
gedekt door het op tegenspraak gewezen 
veroordelend arrest, zonder dat zij door de 
beklaagde is voorgedragen of door de rech
ter ambtshalve is uitgesproken. (Art. 407, 
derde lid, Sv.) 

8 september 1998 876 

33. - Strafzaken - Strafvordering -
Beslissing bij verstek gewezen - Begrip. 

Het vonnis dat door een correctionele 
rechtbank is gewezen zonder dat de beklaagde 
of de advocaat die hem vertegenwoordigt 
ondervraagd of in zijn verweermiddelen 
gehoord werd, is een verstekvonnis, zelfs 
als de advocaat de vordering van het open
baar ministerie gehoord heeft. 

20 oktober 1998 976 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 

34. - Strafzaken- Burgerlijke rechts
vordering - Eindbeslissing - Begrip. 

De beslissing van de rechter in strafza
ken die in hager beroep uitspraak doet 
over de burgerlijke rechtsvordering is een 
eindbeslissing wanneer hij, zonder hierbij 
iets aan te houden, over aile punten van 
de burgerlijke rechtsvordering uitspraak 
doet en daardoor zijn rechtsmacht voile
dig heeft uitgeoefend. (Art. 416 Sv.) 

8 juni 1998 654 
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35. - Strafzaken- Burgerlijke rechts
vordering- Samenstelling van de zetel
Rechter- Vroeger uitoefenen van een ander 
rechterlijk ambt - Substituut - Aanwe
zigheid bij de uitspraak- Civielrechtelijk 
- Gevolg. 

Door zijn loutere aanwezigheid als sub
stituut-procureur des Konings bij de uit
spraak van het vonnis door de eerste 
rechter, dat aileen beslist op civielrechte
lijk gebied, heeft de rechter, die het vonnis 
in hager beroep wijst, vroeger geen kennis 
genomen van de zaak. (Art. 292, tweede 
lid, Ger.W., 6.1 E.VR.M. en 14.1 I.VB.P.R.) 

8 september 1998 859 

ALLERLEI 

36. - Strafzaken -Aller lei - Proces
verbaal van de terechtzitting - Door de 
wet voorgeschreven aantekeningen- Hand
tekening - Voorzitter - Griffier. 

Het proces-verbaal waarin de griffier de 
bij art. 155 Sv. voorgeschreven aanteke
ningen houdt, moet zowel door de voorzit
ter als door de griffier worden ondertekend; 
die rechtsvorm, voorgeschreven om aan 
het proces-verbaal dat die aantekeningen 
bevat, authenticiteit te verlenen, is sub
stantieel. (Artt. 155 en 189 Sv.; art. 10 wet 
1 mei 1849 op de rechtbanken van eenvou
dige en van correctionele politie.) 

4 maart 1998 266 

BELASTINGZAKEN 

37. - Belastingzaken- Inkomstenbe
lastingen - Voorziening voor het hof van 
beroep - Afstand (Rechtspleging) - Afstand 
van rechtsvordering - Akte van afstand 
verleend - Gevolg - Hof van beroep -
Onttrekking. 

Inzake inkomstenbelastingen is de zaak 
onttrokken aan het hof van beroep dat 
akte van de afstand van de rechtsvorde
ring heeft verleend. (Art. 19, eerste lid, 
Ger.W.) 

23 februari 1998 238 

38. - Belastingzaken Personen-
belasting - Bezwaar - Beslissing direc
teur -Aard. 
4910300 

De directeur van de belastingen of de 
door hem afgevaardigde ambtenaar die 
uitspraak doet over een bezwaar tegen 
een aanslag in de personenbelasting ver
richt een rechtsprekende handeling. (Art. 
276, eerste lid, W.I.B. [1964]; art. 375, 
eerste lid, W.I.B. [1992].) 

26 juni 1998 762 

TUCHTZAKEN 
39. - Tuchtzaken - Nietige beroepen 

- Beslissing - Geen vernietiging -
Gevolg. 

Uit het feit dat de appelrechter die de 
zaak in haar geheel beoordeelt en een 
nietige beroepen beslissing niet vernie
tigt, volgt niet dat zijn beslissing nietig is. 

3 september 1998 835 

VOORLOPIGE HECHTENIS 

ALGEMEEN 

AANHOUDING 

BEVEL TOT AANHOUDING 

HANDHAVING 

VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING 

CASSATIEBEROEP 

VERLENGING VAN DE TERMIJNEN 

ONMIDDELLIJKE AANHOUDING 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen- Onderzoeksrechter

Vordering tot wraking - Mededeling van 
de akte van wraking aan de rechter -
Schorsing van alle vonnissen en verrich
tingen - Vervanging - Toepasselijkheid 
van artikel 837 Ger. W. 

De eigenschappen en de doelstellingen 
van de procedure inzake voorlopige hech
tenis, met name de zeer korte en dwin
gende termijnen van de Wet Voorlopige 
Hechtenis, staan, overeenkomstig artikel 
2 Ger.W., in de weg aan de toepassing van 
artikel 837 van voornoemd wetboek, wan
neer een wrakingsprocedure wordt inge
steld tegen een onderzoeksrechter. (Art. 
837 Ger.W.) 

17 november 1998 1058 

AANHOUDING 
2. - Aanhouding - Vrijheidsberoving 

- Begrip. 
Het verlies van de vrijheid van komen 

en gaan is een feitenkwestie die in con
creto en in het licht van de omstandighe
den eigen aan iedere zaak moet worden 
beoordeeld; het Hof gaat na of het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling 
op grand van de vaststellingen ervan wet
tig beslist dat de verdachte werkelijk van 
zijn vrijheid is beroofd minder dan vieren
twintig uur v66r de betekening van het 
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tegen hem verleende bevel tot aanhou
ding. (Art. 2, 5°, Wet Voorlopige Hechte
nis.) 

18 maart 1998 332 

BEVEL TOT AANHOUDING 
3. - Bevel tot aanhouding - Beteke

ning aan de verdachte - Griffier - Vast
stelling dat het vormvereiste inachtgenomen 
is - Bewijswaarde. 

De door de griffier van de onderzoeks
rechter gedane vaststeiling dat hij het 
bevel tot aanhouding aan de verdachte 
heeft betekend en dat hij hem een afschrift 
ervan, alsmede van de andere, in art. 16, § 
7, Wet Voorlopige Hechtenis, bedoelde stuk
ken heeft overhandigd, is een authentieke 
akte waartegen aileen in een valsheids
procedure kan worden opgekomen. (Art. 
18 Wet Voorlopige Hechtenis.) 

24 augustus 1998 826 

4. - Bevel tot aanhouding Ver-
dachte - Ondervraging door de onder
zoeksrechter - Kennisgeving van de mo
gelijkheid om een aanhoudingsbeveluit te 
vaardigen - Gevolg. 

De omstandigheid dat de onderzoeks
rechter de verdachte verwittigt dat tegen 
hem een aanhoudingsbevel kan worden 
uitgevaardigd, maakt geen drukkingsmid
del uit. (Art. 16, § 2, tweede lid, Wet 
Voorlopige Hechtenis.) 

23 december 1998 1166 

HANDHAVING 
5.- Handhaving-Raadkamer-1kr

slag van de onderzoeksrechter - Vervan
ging van een onderzoeksrechter door een 
andere - Geen vaststelling van wettige 
verhindering - Hoger beroep van de ver
dachte - Handhaving van de voorlopige 
hechtenis - Wettigheid - Voorwaarde. 

De omstandigheid dat een onderzoeks
rechter door een andere wordt vervangen, 
zonder dat wordt vastgesteld dat de gea
dieerde en vervangen onderzoeksrechter 
wettig verhinderd was, kan op zich niet de 
onwettigheid van de handhaving van de 
voorlopige hechtenis tot gevolg hebben, 
wanneer de wettelijke vormen voor de 
kamer van inbeschuldigingsteiling in acht 
genomen zijn. (Art. 322 Ger.W.; artt. 21, § 
1, en 30 Wet Voorlopige Hechtenis.) 

21januari 1998 101 

6. - Handhaving- Raadkamer- Pro
cedure - Verslag van de onderzoeksrech
ter. 

Het mondelinge verslag van de onder
zoeksrechter is een substantiele voor-

waarde voor de rechtsgeldigheid van de 
rechtspleging voor de raadkamer, die moet 
beslissen of er grond bestaat tot handha
ving van de voorlopige hechtenis. (Art. 21, 
§ 1, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

21 januari 1998 101 

7.- Handhaving-Raadkamer-1kr
slag van de onderzoeksrechter - 1krvan
ging van een onderzoeksrechter door een 
andere - Wettigheid - Voorwaarde. 

Een onderzoeksrechter mag met het oog 
op het mondelinge verslag voor de raad
kamer, die uitspraak moet doen over de 
handhaving van de voorlopige hechtenis, 
door een andere onderzoeksrechter wor
den vervangen, zonder dat daartoe een 
bijzondere beschikking van de voorzitter 
van de rechtbank vereist is; die vervan
ging is evenwel aileen verantwoord als de 
vervangen rechter wettig verhinderd is. 
(Art. 322 Ger.W.; art. 21, § 1, Wet Voorlo
pige Hechtenis.) 

21 januari 1998 101 

8.- Handhaving-Raadkamer-Ter
mijn om uitspraak te doen - Na verwer
ping van het cassatieberoep - Uitstel op 
verzoek van de verdachte- Schorsing van 
de termijn. 

De termijn waarbinnen de raadkamer 
in het geval bedoeld in art. 31, § 5, Wet 
Voorlopige Hechtenis, uitspraak moet doen 
over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis, wordt geschorst tijdens de duur 
van het uitstel verleend op verzoek van de 
verdachte of zijn raadsman. (Artt. 31, § 5, 
en 32 Wet Voorlopige Hechtenis.) 

10 februari 1998 196 

9. - Handhaving - Motivering. 
Art. 149 Gw. is niet van toepassing op 

de beslissingen van de onderzoeks
gerechten inzake voorlopige hechtenis. (Art. 
149 Gw.) 

18 februari 1998 231 

10. - Handhaving- Onderzoeksrech
ter - Ondervraging voor de hamer van 
inbeschuldigingstelling - Wettigheid. 

De ondervragingvan de onderzoeksrech
ter door de kamer van inbeschuldiging
steiling die uitspraak moet doen inzake 
voorlopige hechtenis, wordt door geen enkele 
wettelijke bepaling opgelegd noch verba
den. (Art. 30 Wet Voorlopige Hechtenis.) 

18 februari 1998 231 

11. - Handhaving- Ernstige aanwij
zingen van schuld - Toezicht van het Hof 
van Cassatie - Grenzen. 

I.v.m. de ernstige aanwijzingen van schuld 
beperkt de kamer van inbeschuldiging
steiling, die overeenkomstig art. 30 Wet 
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Voorlopige Rechtenis kennisneemt van het 
hager beroep tegen de in art. 21 van die 
wet bedoelde beschikking, zich ertoe na te 
gaan of ze bestonden zowel op het ogen
blik waarop het bevel tot aanhouding is 
verleend, als op dat van de uitspraak. 
Binnen de perken van de rechtspleging 
inzake voorlopige hechtenis reikt het toe
zicht van het Rof van Cassatie niet ver
der. (Artt. 21 en 30 Wet Voorlopige Rechtenis.) 

25 maart 1998 372 

12. - Handhaving - Kamer van 
inbeschuldigingstelling-Andere omschrij
ving van de in het aanhoudingsbevel be
doelde feiten - Draagwijdte. 

De wijziging door de kamer van 
inbeschuldigingstelling, die uitspraak moet 
doen inzake handhaving van de voorlo
pige hechtenis, van de wettelijke omschrij
ving van de in het aanhoudingsbevel bedoelde 
feiten, is niet bindend voor het onderzoeks
gerecht, noch voor het gerecht waarnaar 
de zaak is verwezen. (Art. 23, 3°, Wet 
Voorlopige Rechtenis.) 

22 april 1998 454 

13. - Handhaving - Bevestiging -
Kamer van inbeschuldigingstelling-Andere 
omschrijving van de in het aanhoudings
bevel bedoelde feiten - Eenparigheid van 
stem men. 

De kamer van inbeschuldigingstelling 
die, na de wettelijke omschrijving van de 
in het aanhoudingsbevel bedoelde feiten 
te hebben gewijzigd, de beslissing van de 
raadkamer bevestigt om de voorlopige hech
tenis van de verdachte te handhaven, hoeft 
dit niet met eenparigheid van stemmen te 
doen. (Art. 23, 3°, Wet Voorlopige Rechte
nis.) 

22 april 1998 454 

VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING 
14. - Voorlopige invrijheidstelling -

Veroordelend arrest - Onmiddellijke 
aanhouding - Verzoekschrift gericht 
tot het Hof van Cassatie - Ontvankelijk
heid. 

Ret Rofvan Cassatie is niet bevoegd om 
kennis te nemen van het verzoekschrift 
tot voorlopige invrijheidstelling neerge
legd ter gri:ffie van het Rof van Cassatie, 
door een eiser die aangehouden is, inge
volge een, na veroordeling, door arrest 
van een hofvan beroep uitgesproken bevel 
tot onmiddellijke aanhouding, en die tegen 
de veroordeling zelf en tegen de onmiddel
lijke aanhouding cassatieberoep heeft aan-

getekend. (Art. 27, § 3, eerste lid, Wet 
Voorlopige Rechtenis.) 

27 juli 1998 799 

15. - Voorlopige invrijheidstelling -
Verzoek - Afwijzing - Motivering. 

De beslissing waarbij het verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling wordt afgewe
zen, moet melding maken van de feitelijke 
omstandigheden van de zaak en van die 
welke eigen zijn aan de persoonlijkheid 
van de verdachte, en die de voorlopige 
hechtenis wettigen gezien de criteria bepaald 
in art. 16, § 1, Wet Voorlopige Rechtenis. 
(Art. 16, §§ 1 en 5, tweede lid, 27, § 3, 
vierde lid, en 30, § 4, Wet Voorlopige 
Rechtenis.) 

27 oktober 1998 997 

CASSATIEBEROEP 
16. - Cassatieberoep - Cassatie

middel - Miskenning van het recht van 
verdediging- Onduidelijk middel- Ont
vankelijkheid. 

Niet ontvankelijk wegens onduidelijk
heid is het cassatiemiddel ten betoge dat 
wegens schending van art. 28quinquies, § 
2, Sv. eisers recht van verdediging is mis
kend, zonder aan te voeren dat en op 
welke wijze die beweerde miskenning enige 
weerslag had op de wettigheid van de 
voorlopige hechtenis. (Art. 31, § 3, Wet 
Voorlopige Rechtenis.) 

10 november 1998 1047 

VERLENGING VAN DE TERMIJNEN 
17. - Verlenging van de termijnen -

Raadkamer - Handhaving - Termijn 
om uitspraak te doen - Na verwerping 
van het cassatieberoep - Uitstel op ver
zoek van de verdachte - Schorsing van de 
termijn. 

De termijn waarbinnen de raadkamer 
in het geval bedoeld in art. 31, § 5, Wet 
Voorlopige Rechtenis, uitspraak moet doen 
over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis, wordt geschorst tijdens de duur 
van het uitstel verleend op verzoek van de 
verdachte of zijn raadsman. (Artt. 31, § 5, 
en 32 Wet Voorlopige Rechtenis.) 

10 februari 1998 196 

ONMIDDELLIJKE AANHOUDING 
18. - Onmiddellijke aanhouding 

Veroordelend arrest - Voorlopige invrij
heidstelling - Verzoekschrift gericht tot 
het Hof van Cassatie - Ontvankelijkheid. 

Ret Rofvan Cassatie is niet bevoegd om 
kennis te nemen van het verzoekschrift 
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tot voorlopige invrijheidstelling neerge
legd ter griffie van het Hof van Cassatie, 
door een eiser die aangehouden is, inge
volge een, na veroordeling, door arrest 
van een hofvan beroep uitgesproken bevel 
tot onmiddellijke aanhouding, en die tegen 
de veroordeling zelf en tegen de onmiddel
lijke aanhouding cassatieberoep heeft aan
getekend. (Art. 27, § 3, eerste lid, Wet 
Voorlopige Hechtenis.) 

27 juli 1998 799 

VOORRECHT VAN RECHTSMACHT 

Rechter - Vervolging wegens een mis
daad - Correctionalisering- Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Beslissing over 
het bestaan van bezwaren. 

Wanneer de procureur-generaal bij het 
hof van beroep de kamer van inbeschul
digingstelling vordert een aan een rechter 
ten laste gelegde misdaad te correctionalise
ren, kan die kamer geen uitspraak doen 
over het bestaan van bezwaren. (Art. 4 79 
Sv.) 

24juni 1998 757 

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 
BIJZONDER VOORRECHT 

BIJZONDER VOORRECHT 

Bijzonder voorrecht-Verkoper van machi
nes- Neerlegging van de factuur- Aard 
- Termijn van vijf jaar - Berekening. 

Wanneer de termijn waarin de artt. 20, 
5°, Hypotheekwet en 546 Faillisse
mentswet voorzien m.b.t. het voorrecht 
van de verkoper van machines, op een 
zaterdag, een zondag of een wettelijke 
feestdag verstrijkt, wordt de vervaldag 
niet verplaatst op de eerstvolgende werk
dag, aangezien de neerlegging van de fac
tuur geen proceshandeling is in de zin van 
art. 48 Ger.W. (Art. 20, 5°, Hypotheekwet; 
oud art. 546 W.Kh.; artt. 48 en 53 Ger.W.) 

1 oktober 1998 930 

VORDERING IN RECHTE 
1. - Burgerlijke zaken - Uitbreiding 

- Handeling, aangevoerd in de dagvaar
ding- Verzekeringsovereenkomst- Later 
ongeval. 

Berust niet op een handeling aange
voerd in de dagvaarding, die gebaseerd 
was op een verzekeringsovereenkomst op 
grand waarvan schadeloosstelling gevor
derd werd van een ongeval, de uitbreiding 
van de vordering strekkende tot de scha-

deloosstelling van een later ongeval dat 
geen verband hield met het eerste. (Art. 
807 Ger.W.) 

8 januari 1998 44 

2. - Burgerlijke zaken - Oorzaak -
Oneigenlijk misdrijf-Beslissing- Grand
slag - Misdrijf - Wettigheid - Voor
waarde. 

De rechter die oordeelt dat de door een 
partij aangevoerde feiten een misdrijfuit
maken terwijl zij beweerde haar vorde
ring te laten steunen op een oneigenlijk 
midrijf, wijzigt het voorwerp en de oor
zaak van de vordering niet voor zover hij 
zijn beslissing niet grondt op andere fei
telijke gegevens dan die waarop de vorde
ring was gegrond. (Artt. 807 en 1138, 3°, 
Ger.W.) 

22 januari 1998 107 

3. - Vereiste - Vrije en zelfstandige 
wil. 

Het instellen van een rechtsvordering 
vereist als geldige rechtshandeling een 
wil tot het bereiken van rechtsgevolgen. 

5 februari 1998 170 

4. - Be lang- Rechtsvordering tot ver
goeding - Rechtmatig belang. 

De krenking van een belang kan enkel 
tot een rechtsvordering tot vergoeding lei
den als het om een rechtmatig belang 
gaat. (Art. 17 Ger.W.) 

2 april 1998 407 

5. - Burgerlijke rechter - Ontvanke
lijkheid - Burgerlijke rechtsvordering -
Schorsingsprocedure - Draagwijdte. 

Ontvankelijk en zonder dat er aanlei
ding is tot schorsing van de procedure is 
de vordering voor de burgerlijke rechter, 
die tot schadevergoeding strekt waarover 
de strafrechter geen uitspraak heeft gedaan. 
(Artt. 3 en 4 V.T.Sv.) 

18 mei 1998 569 

6. - Burgerlijke zaken - Conclusie -
Vorm - Schriftelijke conclusie - Monde
linge conclusie. 

Het incidenteel beroep is, in de regel, 
aan geen andere vormvereisten onderwor
pen dan die welke gelden voor de conclu
sies; het Gerechtelijk Wetboek kent evenwel 
geenmondelinge conclusie. (Artt. 809, 1042, 
1054 en 1056, 4°, Ger.W.) (lmpliciet.) 

25 mei 1998 595 

7. - Strafzaken- Burgerlijke rechts
vordering - Invaliditeit - Beslissing -
Aansprakelijke - Betwisting - Belang. 

Dat de aansprakelijke voor een ongeval 
of zijn gerechtigde een derde is ten aan
zien van de beslissing tot erkenning van 
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de invaliditeit van het slachtoffer en niet 
het vereiste persoonlijk belang heeft om 
ze voor de arbeidsrechtbank aan te vech
ten, ontneemt hem niet het recht om voor 
de strafrechter, die kennis neemt van de 
burger lijke rechtsvordering van het slacht
offer, in het geding waarin oak diens zie
kenfonds betrokken is, het verweer te 
voeren dat dit ziekenfonds ten onrechte 
uitkeringen toekende aan zijn verzekerde, 
dat slachtoffer. (Artt. 17 Ger.W., 100, § 1, 
en 167 Gecoordineerde Z.I.V-wet van 14 
juli 1994 en 188, 189 en 190 K.B. 3 juli 
1996.) 

8 september 1998 859 

VREDERECHTER 
1. - Vrederechter ofrechter in de politie

rechtbank - Vonnis - Onmogelijkheid 
van ondertekening - Vereiste formaliteit. 

Wanneer de vrederechter of de rechter 
in de politierechtbank in de onmogelijk
heid verkeert, of meent te verkeren, om 
het door hem gewezen vonnis te onderte
kenen, vermeldt de griffier dit in een proces
verbaal dat wordt bevestigd door de voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg. (Art. 
786, eerste en tweede lid, Ger.W.) 

31 maart 1998 393 
4990 

2. - Rechtsvordering tot afpaling -
Bevoegdheid - Omvang. 

De vrederechter neemt kennis van de 
geschillen over de titel, die in onderge
schikt verband staan met een rechtsvor
dering tot afpaling. (Artt. 591, 3°, en 593 
Ger.W.) 

19juni 1998 727 

3. - Volstrekte bevoegdheid- Inciden
tele geschillen- Geschillen over de titel
Titel - Begrip. 

De vrederechter · neemt kennis van de 
geschillen over de titel, die in onderge
schikt verband staan met de vorderingen 
die op geldige wijze voor hem aanhangig 
zijn; het woord "titel'' moet in zijn ruime 
betekenis van "rechtsbron" worden uitge
legd; de vrederechters waarbij een rechts
vordering tot afpaling aanhangig is gemaakt, 
zijn bevoegd om daarvan kennis te nemen 
als de vraag naar de eigendom van de afte 
palen erven rijst als een tussengeschil van 
de rechtsvordering zelf. (Artt. 591, 3°, en 
593 Ger.W.) 

19 juni 1998 727 

VREEMDELINGEN 
1. - Maatregel van vrijheidsberoving 

- Onderzoeksgerechten - Middel afge
leid uit de schending van artikel149 Gw. 

Art. 149 Gw. is niet toepasselijk op de 
onderzoeksgerechten die uitspraak doen 
over de handhaving van een ten aanzien 
van de vreemdeling genomen bestuurlijke 
maatregel van vrijheidsberoving. (Art. 149 
Gw. [1994]; art. 72, vierde lid, Vreemde
lingenwet.) 

4 februari 1998 158 

2. - Vrijheidsberoving - Administra
tieve maatregel - Beroep bij de Rechter
lijke Macht - Draagwijdte. 

Het in art. 71, eerste lid, Vreemdelin
genwet bedoelde beroep van de vreemde
ling bij de Rechterlijke Macht, heeft uit
sluitend betrekking op de ten aanzien van 
de vreemdeling genomen maatregel van 
vrijheidsberoving. (Art. 71, eerste lid, 
Vreemdelingenwet.) 

4 februari 1998 159 

3. - Vrijheidsberoving - Administra
tieve maatregel - Gerepatrieerde vreem
deling - Arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling- Voorziening van 
de vreemdeling - Ontvankelijkheid. 

Het cassatieberoep van een vreemde
ling tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet 
over zijn beroep bij de Rechterlijke Macht 
tegen de te zijnen aanzien met toepassing 
van de Vreemdelingenwet genomen admi
nistratieve maatregel van vrijheidsbero
ving, is bij gebrek aan belang niet ont
vankelijk, als de eiser wegens zijn repa
triering in Belgie niet meer van zijn vrij
heid is beroofd voordat het Hof uitspraak 
heeft gedaan over het cassatieberoep. 

4 februari 1998 159 

4. - Maatschappelijke dienstverlening 
- Bevel om het grondgebied te verlaten -
Definitief bevel om het grondgebied te ver
laten - Begrip. 

Het bevel om het grondgebied te verla
ten is definitief in de zin van art. 57, § 2, 
OCMW-wet wanneer daartegen geen schor
send beroep meer kan worden ingesteld 
bij een administratieve overheid of bij de 
Raad van State; geen enkele wettekst 
bepaalt dat een vreemdeling aan wie ken
nis is gegeven van een dergelijk bevel, 
beroep kan instellen bij de minister van 
Binnenlandse Zaken. (Artt. 7, 63, 63.5, 67, 
69 en 70 Vreemdelingenwet; art. 17 Wet 
Raad van State; art. 57, § 2, O.C.M.W.
wet.) 

9 maart 1998 286 

5. - Bevel om het grondgebied te ver
laten- Spontane aanmelding- Vrijheids
beroving - Behoorlijk bestuur - Draag
wijdte. 
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De beginselen van behoorlijk bestuur 
staan niet in de weg dat de politiediensten 
een vreemdeling, die het voorwerp uit
maakt van een bevel om het Rijk te ver
laten, van zijn vrijheid beroven naar aan
leiding van een spontane aanmelding door 
de betrokkene zelf. (Art. 72, lid 3, Vreem
delingenwet.) 

24 maart 1998 370 

6. - Opsluiting ingeuolge ministeriele 
beslissing- Beroep- Administratief dos
sier- lnzage door de verdediging- Vorm
uereisten. 

Wanneer het administratief dossier, over
eenkomstig artikel 72, vijfde lid, Vreem
delingenwet, ter beschikking wordt gesteld 
van de raadsman van de vreemdeling in 
de vorm van afschriften, dienen deze niet 
voor eensluidend te worden verklaard door 
de griffier van het onderzoeksgerecht. (Art. 
72, vijfde lid, Vreemdelingenwet; art. 21, § 
3, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

24 maart 1998 370 

7. - Onwettig binnenkomen ofuerblijf 
in het Rijk - Misdrijf van hulp en bij
stand aan de vreemdeling-M oreel bestand
deel. 

Het misdrijf van hulp en bijstand aan 
een vreemdeling bij zijn onwettig binnen
komen ofverblijf in het Rijk bestaat zodra 
wetens en willens deze verboden gedra
ging wordt gesteld, zonder dat een bijzon
der opzet is vereist. (Art. 77, eerste lid, 
Vreemdelingenwet.) 

8 september 1998 858 

8. - Opsluiting ingevolge ministeriele 
beslissing - Beroep bij de Rechterlijke 
Macht- Verzoekschrift- Ondertekening 
- Advocaat - Wettigheid. 

Wanneer de vreemdeling, krachtens art. 
71, eerste lid, Vreemdelingenwet, beroep 
instelt tegen een maatregel van vrijheids
beroving door een verzoekschrift neer te 
leggen bij de raadkamer van de correctio
nele rechtbank van zijn verblijfplaats in 
het Rijk of van de plaats waar hij werd 
aangetro:ffen, hoeft dat verzoekschrift niet 
verplicht ondertekend te worden door de 
verzoekende vreemdeling of door zijn advo
caat die van een bijzondere volmacht doet 
blijken. (Artt. 71 Vreemdelingenwet en 
440, tweede lid, Ger.W.) 

8 december 1998 1109 

VREEMDEWET 
1. - Misdrijf - Gepleegd in het bui

tenland - Bestanddelen - Onaantast
bare beoordeling door de feitenrechter -
Grenzen. 

De rechter kan wettig, met onaantast
bare beoordeling van aan de tegenspraak 
van de beklaagde onderworpen feitelijke 
gegevens, oordelen dat het optreden van 
de beklaagde aan te mer ken is als een feit 
waarop straf is gesteld door de wet van 
hetland waar het is gepleegd. (Art. 7, § 1, 
V.T.Sv.) 

20 januari 1998 95 

2. - Strafzaken- Internationale amb
telijke opdracht -In het buitenland uer
kregen bewijs - Regelmatigheid - Be
oordeling door de Belgische rechter- Voor
waarden. 

De Belgische strafrechter moet de regel
matigheid van het in het buitenland ver
kregen bewijs beoordelen door nate gaan, 
enerzijds, of de vreemde wet het gebruikte 
bewijsmiddel toestaat en, bovendien, of 
dat bewijsmiddel niet strijdig is met de 
Belgische openbare orde, die ook wordt 
bepaald door internationale en suprana
tionale rechtsnormen, anderzijds, of het 
in het buitenland verkregen bewijs werd 
bekomen conform het vreemd recht. (Artt. 
154, 155, 156 en 189 Sv.) 

23 december 1998 1166 

VRUCHTGEBRUIK. GEBRUIK EN BE· 
WONING 
1. - Langstleuende echtgenoot- Nala

tenschap - Samenstelling - Beslissing 
- Gevolg - Vordering tot afgifte. 

Uit de beslissing dat waarden behoren 
tot een nalatenschap volgt niet noodzake
lijk, noch kan rechtstreeks afgeleid wor
den de beslissing tot afgifte van die waarden 
aan de langstlevende echtgenoot die het 
vruchtgebruik heeft van die nalaten
schap. (Art. 745bis B.Yl.) 

12 maart 1998 J, 299 

2. - Onroe~end goe(l- Verhuring door 
de uruchtgebruiker - ~Verhuring uoor Zan
ger dan negenJrwr-E'nde van hetvrucht
gebruik- Geuolg wat e uerhuring betreft 
- Rechten vaJ de vall eigenaar. 

Als de vrucl)tgebruit:er alleen een ver
huring heeft toegest~an van meer dan 
negenjaar, ka~ de blot[e eigenaar die volle 
eigenaar is g~worden door het eindigen 
van het vruch~gebrui.W, eisen dat de huur 
verkort wordt tot aan het verstrijken van 
de theoretischlberekende negenjaarlijkse 
periode waarin de huur zich bij het eindi
gen van het vruchtgebruik bevindt; ook al 
is de verhuring onderworpen aan de Pacht
wet, kan hij dit recht uitoefenen zonder 
dat hij gebon~en is foor de grond- en 
vormvoorwaarren die de Pachtwet voor 
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de opzegging door de verpachter bepaalt 
en zonder dat de pachter zich daartegen 
kan verzetten op grand van art. 4, tweede 
lid, Pachtwet. (Art. 595, tweede lid, B.W.) 

2 april 1998 403 

w 
WAPENS 

Verboden wapens - Verdoken of geheime 
aanvalswapens - Begrip. 

Worden geacht verboden wapens te zijn 
de verdoken of geheime aanvalswapens, 
voor zover ze niet als verweerwapens of 
oorlogswapens moeten worden beschouwd 
en hetzij wapens zijn die het uiterlijk 
hiervan niet hebben, hetzij tuigen, gereed
schappen of voorwerpen zijn die normaal, 
tenzij bij toeval, niet als wapen worden 
gebruikt, maar blijkens de concrete omstan
digheden van de zaak voor aanval worden 
bestemd. (Art. 3, eerste lid, Wapenwet.) 

30juni 1998 778 

WATERS 
1. - Leiding en- Wijziging in het belang 

van de wegen- Kosten - Ten laste van de 
aanneming die de aanleg heeft gedaan -
Begrip. 

De kosten van de in het belang van de 
wegen van de Staat opgelegde werken 
m.b.t. de wijziging van de leidingen, kun
nen maar ten laste worden gelegd van de 
concessiehoudende gemeente als zij die 
leidingen heeft aangelegd. (Wet 17 januari 
1938.) 

27 maart 1998 377 

2. - Grondwaterwinning- Schade -
Vergoeding - Omvang. 

De vergoeding van de door een grond
waterwinning veroorzaakte schade strekt 
zich uit tot de genotsstoornis van een 
bovengronds gelegen onroerend goed. (Art. 
1 wet 10 januari 1977 houdende regeling 
van de schadeloosstelling voor schade ver
oorzaakt door het winnen en het pompen 
van grondwater.) 

27 maart 1998 379 

3. - Bescherming van oppervlakte
wateren tegen verontreiniging - Lozen 
van afvalwater- Voorwaarden- Draag
wijdte. 

De bepaling van art. 4bis K.B. 3 augus
tus 1976 luidens dewelke de overeenkom
stig de artt. 9 en 20 van dit besluit bepaalde 
algemene en sectoriele voorwaarden maxi
male waarden zijn die op elk ogenblik 

dienen te worden nagekomen, tenzij zij in 
de lozingsvergunning werden omgezet in 
gemiddelde waarden voor een periode van 
24 uur, geldt oak voor de voorwaarden die, 
overeenkomstig de artt. 9, § 5, a, en 20, 
§ 5, a, van hetzelfde besluit zijn gekoppeld 
aan een sectorieel referentievolume of die 
op grand hiervan, met toepassing van het 
voorlaatste lid van de vermelde paragra
fen, vanuit het specifiek lozingsvolume 
van de onderneming worden berekend. 
(Artt. 4bis, 9 en 20 K.B. 3 aug. 1976 ) 

12 mei 1998 527 

4. - Bescherming van oppervlakte
wateren tegen verontreiniging - Lozen 
van afvalwater - Controle - Verzet tegen 
toezicht - Misdrijf 

Het bij art. 41, § 1, 4, wet 26 maart 
1971 strafbaar gestelde verzet tegen de 
uitvoering van de opdrachten van con
trole, toezicht en opsporing van de hiertoe 
aangewezen ambtenaren kan bestaan in 
de weigering om te voldoen aan de uitno
diging ofhet bevel van die ambtenaren om 
een einde te stellen aan een feitelijkheid 
waardoor dit toezicht onmogelijk wordt 
gemaakt. (Art. 41, § 1, 4, wet 26 maart 
1981.) 

12 mei 1998 527 

WEGEN 

Leidingen - Wijziging in het belang 
van de wegen -Kosten- Ten laste van de 
aanneming die de aanleg heeft gedaan -
Beg rip. 

De kosten van de in het belang van de 
wegen van de Staat opgelegde werken 
m.b.t. de wijziging van de leidingen, kun
nen maar ten laste worden gelegd van de 
concessiehoudende gemeente als zij die 
leidingen heeft aangelegd. (Wet 17 januari 
1938.) 

27 maart 1998 377 

WEGVERKEER 
WET BETREFFENDE DE PO LITlE OVER RET 

WEGVERKEER (WETSBEP ALINGEN) 
Art. 33 

Art. 33.1 
Art. 38 
Art. 55 
Art. 62 
Art. 68 
WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-

1975 (REGLEMENTSBEP ALINGEN) 
Art. 2 

Art. 2.5 
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Art. 9 
Art. 12 

Art. 12.4 
Art. 16 

Art. 16.2 
Art. 16.3 

Art. 19 
Art. 19.1 

Art. 24 
Art. 25 
Art. 38 
Art. 39 
Art. 76 
INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN 

ALLERLEI 

WET BETREFFENDE DE POLITIE 
OVER HET WEGVERKEER 

(WETSBEPALINGEN) 

ART. 33 

Art. 33.1 

1. - Wegverkeerswet - Wetsbepalin
gen- Artikel 33-Artikel 33.1 - Vlucht
misdrijf- Bestanddelen - Ongeval. 

Het door een bestuurder gepleegde vlucht
misdrijf veronderstelt dat het door hem 
bestuurde voertuig een ongeval heeft ver
oorzaakt of de aanleiding ertoe is geweest. 
(Art. 33, § 1, Wegverkeerswet.) 

27 oktober 1998 994 

ART. 38 

2. - Wegverkeerswet - Wetsbepalin
gen - Artikel 38 - Artikel 38, § 3 -
Verval van het recht een voertuig te bestu
ren- Herstel- Verplichting de opgelegde 
onderzoeken te ondergaan - Aard van 
deze maatregel. 

De verplichting krachtens art. 38, § 3, 
Wegverkeerswet opgelegde onderzoeken 
te hebben ondergaan alvorens het recht 
tot sturen terug te bekomen, is geen straf, 
doch een beveiligingsmaatregel. (Art. 38, 
§ 3, Wegverkeerswet.) 

6 oktober 1998 943 

ART. 55 

3. - Wegverkeerswet - Wetsbepalin
gen - Artikel 55 - Intrekking van het 
rijbewijs - Aard. 

De intrekking van het rijbewijs is geen 
sanctie, maar een preventieve maatregel 
die ertoe strekt gevaarlijke bestuurders, 
voor een bepaalde tijd, uit het verkeer te 
verwijderen. (Art. 55 Wegverkeerswet.) 

7 januari 1998 32 

ART. 62 

4. - Wegverkeerswet - Wetsbepalin
gen - Artikel 62 - Proces-verbaal met 
bijzondere bewijswaarde. 

De bijzondere bewijswaarde die, zolang 
het tegendeel niet is bewezen, verbonden 
is aan het proces-verbaal dat naar aanlei
ding van een overtreding van de verkeers
wetten werd opgesteld door een daartoe 
bevoegde ambtenaar of beambte van de 
overheid, geldt slechts voor de vaststel
ling van de overtreding zelf, doch niet voor 
de later verstrekte gegevens. (Art. 62 Weg
verkeerswet.) 

28 april 1998 4 77 

5. - Wegverkeerswet Wetsbepalin-
gen - Artikel 62 - Processen-verbaal -
Afschrift - Laattijdige toezending aan de 
overtreder - Bewijswaarde - Beoorde
ling door de feitenrechter. 

De omstandigheid dat een proces
verbaal opgesteld door overheidsagenten 
die door de Koning worden ingesteld om 
toezicht te houden op de naleving van de 
verkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten, 
ingevolge de laattijdige toezending van 
een afschrift ervan aan de overtreder, 
slechts bewijswaarde als inlichting heeft, 
belet de rechter ten gronde niet met onaan
tastbare appreciatie van de bewijswaarde 
van de hem regelmatig overgelegde feite
lijke gegevens waarover de beklaagde tegen
spraak heeft kunnen voeren, waaronder 
de vaststellingen van de verbalisant, te 
releveren dat de aan de beklaagde ten 
laste gelegde verkeersovertreding werd 
vastgesteld met een toestel Multanova 
type 5F en te oordelen dat uit de vaststel
lingen door de verbalisant en zijn verkla
ringen ter terechtzitting omtrent de controle 
en werking van het gebruikte multanova
toestel moet besloten worden dat de door 
het gebruikte meettoestel gedane vaststel
lingen betrouwbaar zijn en het bewijs van 
de aan de beklaagde ten laste gelegde 
verkeersovertreding opleveren. (Art. 62 
Wegverkeerswet.) 

5 mei 1998 486 

ART. 68 

6. - Wegverkeerswet - Wetsbepalin
gen - Artikel 68 - Strafvordering -
Verjaring - Termijnen. 

De strafvordering die voortvloeit uit een 
gecontraventionaliseerd wanbedrijf of uit 
een overtreding van de Wegverkeerswet 
is, bij ontstentenis van enige grond tot 
schorsing van de verjaring, verjaard na 
een jaar te rekenen van de laatste daad 
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van onderzoek of van vervolging, die is 
verricht binnen het jaar vanaf de dag 
waarop misdrijf was gepleegd. (Art. 68 
Wegverkeerswet; art. 21 V:T.Sv.) 

4 maart 1998 266 

WEGVERKEERSREGLEMENT 
VAN 01-12-1975 (REGLEMENTSBEPALINGEN) 

ART. 2 

Art. 2.5 

7. - Wegverkeersreglement van 01-12-
1975 - Reglementsbepalingen - Artikel 
2- Artikel 2.5- Pad- Begrip. 

De rechter oordeelt op onaantastbare 
wijze of de openbare weg, waaruit de 
beklaagde gereden kwam, een pad is. (Art. 
2.5 Wegverkeersreglement.) 

9 juni 1998 660 

ART. 9 

8. - Wegverkeersreglement van 01-12-
1975 - Reglementsbepalingen - Artikel 
9 - Artikel 9.2 - Evenwijdige files -
Beoordeling. 

De rechter oordeelt op onaantastbare 
wijze dat, wegens de verkeersdichtheid, 
het verkeer in meerdere files mocht geschie
den en dat er geen sprake is van het 
sneller rijden van de beklaagde in een 
rijstrook of file ten opzichte van voertui
gen in een andere rijstrook of file, maar 
wel van het inhalen door de beklaagde 
van voertuigen die in dezelfde rijstrook of 
file als hijzelf reden. (Artt. 9.5 en 16.2 
Wegverkeersreglement.) 

28 april 1998 4 77 

ART. 12 

Art. 12.4 

9. - Wegverkeersreglement van 01-12-
1975 - Reglementsbepalingen - Artikel 
12 - Artikel 12.4 - Bestuurder die een 
maneuver wil uitvoeren - Verplichting 
om voorrang te verlenen aan de andere 
weggebruikers - Draagwijdte. 

Een bestuurder die een maneuver wil 
uitvoeren, moet de verplichting om voor
rang te verlenen aan de andere weggebrui
kers niet alleen bij het begin van het 
maneuver, maar ook tijdens de uitvoering 
ervan nakomen. (Art. 12.4 Wegverkeers
reglement.) 

24juni 1998 750 

10.- Wegverkeersreglementvan01-12-
1975 - Reglementsbepalingen - Artikel 
12-Artikel12.4-Rijbeweging- Maneu
ver - Begrip - Art. 12.4, eerste lid, 
Wegverkeersreglement 1975. 

Artikel 12.4, eerste lid, Wegverkeersre
glement vindt alleen toepassing op een als 
maneuver te kwalificeren rijbeweging die 
het verkeer hindert; het vindt geen toe
passing op een rijbeweging waarbij een 
bestuurder een voertuig aanrijdt dat deels 
op prive-eigendom en deels op het voetpad 
staat te wachten om de rijbaan op te 
rijden. (Art. 12.4, eerste lid, K.B. 1 decem
ber 1975.) 

6 oktober 1998 94 7 

ART. 16 

Art. 16.2 

11. - Wegverkeersreglement van 01-12-
1975- Reglementsbepalingen- Artikel 
16- Artikel 16.2- Inhalen- Evenwij
dige files - Beoordeling. 

De rechter oordeelt op onaantastbare 
wijze dat, wegens de verkeersdichtheid, 
het verkeer in meerdere files mocht geschie
den en dat er geen sprake is van het 
sneller rijden van de beklaagde in een 
rijstrook of file ten opzichte van voertui
gen in een andere rijstrook of file, maar 
wel van het inhalen door de beklaagde 
van voertuigen die in dezelfde rijstrook of 
file als hijzelf reden. (Artt. 9.5 en 16.2 
Wegverkeersreglement.) 

28 april 1998 4 77 

Art. 16.3 

12. - Wegverkeersreglement van 01-12-
1975- Reglementsbepalingen - Artikel 
16 - Artikel 16.3 - Links inhalen -
Voorwaarden. 

Inhalen geschiedt links, zelfs als de 
ingehaalde bestuurder te kennen heeft 
gegeven dat hij voornemens is links af te 
slaan, maar zich niet naar links heeft 
begeven om die beweging uit te voeren. 
(Art. 16.3 Wegverkeersreglement.) 

3 juni 1998 636 

ART. 19 

Art. 19.1 

13.- Wegverkeersreglementvan01-12-
1975 - Reglementsbepalingen - Artikel 
19 - Artikel 19.1 - Richtingsverande
ring - Links afslaan - Voorwaarden. 

Wanneer de bestuurder, die naar links 
wil afslaan, zich ervan vergewist heeft dat 
hij dit kan doen zonder gevaar voor de 
achterliggende weggebruikers en zich naar 
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links heeft begeven na voldoende tijdig 
kenbaar te hebben gemaakt dat hij naar 
links zou afslaan, hoeft niet verder naar 
links uit te wijken om zijn voornemen 
duidelijk te laten blijken aan de automo
bilisten die nog achter hem kunnen opdui
ken. (Art. 19.1 Wegverkeersreglement.) 

27 mei 1998 612 

ART. 24 

14. - Wegverkeersreglement van 01-12-
1975 - Reglementsbepalingen - Artikel 
24 - Draagwijdte. 

De aanhefvan artikel24 Wegverkeers
reglement en de daarna opgesomde geval
len maken geen cumulatieve voorwaarden 
van strafbaarheid uit; integendeel, de aan
hef legt in algemene bewoordingen een 
stilstand- en parkeerverbod op en het arti
kel somt vervolgens, bij wijze van voor
beeld, een aantal gevallen op waarin de 
voorwaarden van de verbodsbepaling als 
vervuld worden beschouwd. (Art. 24 
Wegverkeersreglement 1975.) 

8 september 1998 865 

ART. 25 

15. - Wegverkeersreglement van 01-12-
1975- Reglementsbepalingen- Artikel 
25- Artikel 25.1, 3•- Draagwijdte. 

Het recht van de bestuurder van het 
voertuig, waarvan het inschrijvingsteken 
op de inrij van een eigendom is aange
bracht, om v66r die inrij te parkeren, 
verleent hem niet het recht voor onbe
perkte duur voor deze inrij te parkeren, 
wat ook andere verkeersregels mogen bepa
len. (Art. 25.1, 3°, Wegverkeersreglement.) 

5 mei 1998 485 

ART. 38 

16. - Wegverkeersreglement van 01-12-
1975 - Reglementsbepalingen - Artikel 
38 - Voorranggerechtigd voertuig - Ver
plichting van voorzichtigheid. 

Hoewel de voorrang die aan een bestuur
der van een ziekenwagen toegekend wordt, 
niet afhangt van diens rijwijze, mag die 
bestuurder de redelijke verwachtingen van 
de voorrangschuldige weggebruiker even
wei niet in de war sturen en aldus even
min een onoverkomelijke dwaling ver
oorzaken. (Art. 38 Wegverkeersreglement.) 

29 september 1998 917 

ART. 39 

17. - Wegverkeersreglement van 01-12-
1975 - Reglementsbepalingen - Artikel 
39 - Draagwijdte. 

De bepaling van artikel39 Wegverkeers
reglement impliceert dat de bestuurder de 
bus slechts de gelegenheid moet geven 
zijn halteplaats te verlaten en de bus
bestuurder van zijn kant geen voorrang 
moet verlenen overeenkomstig artikel12.4 
Wegverkeersreglement, wanneer de eer
ste wegens zijn plaats in het verkeer ten 
overstaan van de tweede de aangestoken 
richtingsaanwijzers van de bus kon waar
nemen vooraleer deze zijn halteplaats ver
liet. 

16 juni 1998 700 

ART. 76 

18. - Wegverkeersreglement van 01-12-
1975 - Reglementsbepalingen - Artikel 
76- Artikel 76.1- Wegmarkeringen
Dwarsmarkeringen - Doorlopende witte 
streep - Draagwijdte. 

Een stopstreep gevormd door een witte 
doorlopende streep, haaks op de rand van 
de rijbaan aangebracht, duidt de plaats 
aan waar de bestuurders moeten stoppen 
ingevolge een verkeersbord B5; daaruit 
volgt dat bij ontstentenis van dat verkeers
bord, alleen de aanwezigheid van een door
lopende witte streep op de rijbaan en van 
de vermelding STOP op de grand, de weg
gebruiker die op deze weg rijdt, niet ver
plicht voorrang te verlenen aan de be
stuurder die rijdt op de openbare weg die 
hij gaat oprijden. (Art. 76.1 Wegverkeers
reglement 1975.) 

23 januari 1998 117 

INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN 
19. - Inschrijving van voertuigen 

Nummerplaat - Stand - Bevestiging -
Criteria- Gelijkvormigheidsattest- Struc
tuurwijziging. 

Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing van de rechter die de beklaagde vrij
spreekt van de telastlegging een voertuig 
op de openbare weg in omloop te hebben 
gebracht waarvan de nummerplaat zich 
niet in een nagenoeg vertikaal plan, te 
lood op het plan van de symmetrie van het 
voertuig stand, op grand dat hij niet het 
recht heeft iets aan de structuur van zijn 
voertuig, waarvoor een gelijkvormigheids
attest is afgeleverd, te wijzigen, zoals aan 
de wijze van bevestiging van de nummer
plaat, zonder na te gaan of deze wijze 
wordt bepaald door technische eisen, waar
van de naleving door het algemeen regle
ment op de technische eisen aan de goed
keuring, per type, van de minister of zijn 
gemachtigde is onderworpen, noch of die 
wijziging de verleende goedkeuring met 
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betrekking tot andere door dit reglement 
opgelegde technische eisen aantast. (Art. 
20, K.B. 31 december 1953 houdende regle
mentering van de inschrijving van de motor
voertuigen en de aanhangwagens; artt. 3, 
§ 1, en 4, § 6, tweede lid, K.B. 10 oktober 
197 4 houdende algemeen reglement op de 
technische eisen waaraan de bromfietsen, 
de motorfietsen en hun aanhangwagens 
moeten voldoen.) 

8 september 1998 856 

ALLERLEI 
20. - Allerlei - Algemeen reglement 

op de technische eisen - Motorfietsen -
Goedkeuring- Omvang- Verbouwing
Voorwaarden. 

De door de minister van Verkeerswezen 
of zijn gemachtigde verleende goedkeu
ring per type voertuigen, bestemd om vast 
te stellen of het voertuig voldoet aan de 
voorwaarden van het algemeen reglement 
op de technische eisen waaraan die voer
tuigen moeten voldoen, omvat slechts de 
technische eisen die erdoor zijn opgelegd; 
een verbouwing van een voertuig is slechts 
voor deze technische eisen aan die voor
waarden onderworpen. (Artt. 3, § 1, en 4, 
§ 6, tweede lid, K.B. 10 oktober 1974 
houdende algemeen reglement op de tech
nische eisen waaraan de bromfietsen, de 
motorfietsen en hun aanhangwagens moe
ten voldoen.) 

8 september 1998 856 

21. - Allerlei - Algemeen reglement 
op de technische eisen- Gelijkuormigheids
attest - Goedkeuring - Omvang -
Structuurwijziging - Nummerplaat -
Bevestiging. 

Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing van de rechter die de beklaagde vrij
spreekt van de telastlegging een voertuig 
op de openbare weg in omloop te hebben 
gebracht waarvan de nummerplaat zich 
niet in een nagenoeg vertikaal plan, te 
lood op het plan van de symmetrie van het 
voertuig stond, op grond dat hij niet het 
recht heeft iets aan de structuur van zijn 
voertuig, waarvoor een gelijkvormigheids
attest is afgeleverd, te wijzigen, zoals aan 
de wijze van bevestiging van de nummer
plaat, zonder na te gaan of deze wijze 
wordt bepaald door technische eisen, waar
van de naleving door het algemeen regle
ment op de technische eisen aan de goed
keuring, per type, van de minister of zijn 
gemachtigde is onderworpen, noch of die 
wijziging de verleende goedkeuring met 
betrekking tot andere door dit reglement 
opgelegde technische eisen aantast. (Art. 

20, K.B. 31 december 1953 houdende regle
mentering van de inschrijving van de motor
voertuigen en de aanhangwagens; artt. 3, 
§ 1, en 4, § 6, tweede lid, K.B. 10 oktober 
197 4 houdende algemeen reglement op de 
technische eisen waaraan de bromfietsen, 
de motorfietsen en hun aanhangwagens 
moeten voldoen.) 

8 september 1998 856 

WERKLOOSHEID 

GERECHTIGDE 

RECHT OP UITKERING 

BED RAG 

ALLERLEI 

GERECHTIGDE 
1. - Gerechtigde - Verplichtingen -

Controlekaart- Bezit- Inbreuk- Admi
nistratieve sanctie - Exceptie van over
macht - Overmacht - Begrip - Gevolg. 

Overmacht kan enkel voortvloeien uit 
een van de menselijke wil onafhankelijke 
gebeurtenis die de mens niet heeft kun
nen voorzien of voorkomen; maakt der
halve geen overmacht uit de omstandigheid 
waaruit blijkt dat het naleven van een 
verplichting door de werkloze, die diende 
in het bezit te zijn van zijn controlekaart, 
niet volstrekt onmogelijk is. (Artt. 114 7 en 
1148 B.W.; art. 71 Werkloosheidsbesluit 
1991.) 

16 maart 1998 320 

2. - Gerechtigde - Toelaatbare werk
loze - Langdurige werkloosheid - Toe
passingsgebied. 

Het recht op werkloosheidsuitkering kan 
worden geschorst, indien de werkloze de 
in artikel 80, 1" tot 3°, Werkloosheids
besluit 1991 bepaalde voorwaarden ver
vult, en die schorsing is mogelijk voor 
iedere werkloze die werkloosheidsverzeke
ring kan genieten omdat hij de toelaat
baarheidsvoorwaarden vervult en die, der
halve, aanspraak kan maken op de uitke
ringen, zelfs als hij ze niet effectief kan 
ontvangen omdat hij niet voldoet aan de 
toekenningsvoorwaarden. (Artt. 27, 7° en 
8°, en 80, 2° en 3°, Werkloosheidsbesluit.) 

27 april1998 474 

RECHT OP UITKERING 
3. - Recht op uitkering - Werksta

king- Specifieke regeling- Toekennings
voorwaarden - R. V.A. - Beheerscomite 
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- Beoordelingsbevoegdheid - Wettelijke 
criteria - Gevolg. 

Het recht op werkloosheidsuitkeringen 
van werknemers wier werkloosheid het 
rechtstreeks of indirect gevolg is van een 
werkstaking, is onderworpen aan een toe
lating die door het beheerscomite volgens 
bepaalde wettelijke criteria wordt ver
leend; deze specifieke regeling wordt mis
kend door het arrest dat de werkloos
heidsuitkeringen louter op grand van onvrij
willige werkloosheid toekent. (Art. 7, § 1, 
derde lid, i, besluitwet 28 dec. 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders; artt. 44 en 73, tweede en derde 
lid, Werkloosheidsbesluit 1991.) 

26 januari 1998 120 

4. - Recht op uitkering- Administra
tieve sanctie - Geschil - Bevoegdheid -
Arbeidsrechtbank- Toetsing- Omvang. 

De arbeidsrechtbank, die bevoegd is ken
nis te nemen van een geschil nopens de 
beslissing van de werkloosheidsdirecteur 
tot uitsluiting van het genot van werkloos
heidsuitkeringen van een werknemer, over
eenkomstig art. 154 Werkloosheidsbesluit 
1991, oefent een toetsing uit met valle 
rechtsmacht op deze beslissing. (Art. 580, 
2°, Ger.W., en 154 Werkloosheidsbesluit 
1991.) 

2 februari 1998 144 

5. - Recht op uitkering- Terugvorde
ring- Beperking- Goede trouw- Beoor
deling rechter - Draagwijdte. 

De rechter kan bij de beoordeling van de 
goede trouw van de werkloze die de terug
vordering van onrechtmatig ontvangen sam
men wil doen beperken tot de laatste 150 
dagen rekening houden met de bedoeling 
en het inzicht van de werkloze. (Art. 169 
Werkloosheidsbesluit 1991.) 

16 februari 1998 221 

6. - Recht op uitkering - Terugvorde
ring- Beperking- Goede trouw- Begrip. 

Het niet naleven van de zorgvuldigheids
norm sluit de goede trouw niet uit. (Art. 
169 Werkloosheidsbesluit 1991.) 

16 februari 1998 221 

7. - Recht op uitkering - Terugvorde
ring- Beperking- Goede trouw- Bewijs 
- Vermoedens - Feitelijke vermoedens -
Toetsing van het Hof 

In de gevallen waarin het bewijs door 
vermoedens wettelijk is toegelaten, beoor
deelt de rechter de bewijswaarde van de 
vermoedens waarop hij zijn beslissing grondt 
in feite; het Hof gaat enkel na of de 
rechter het begrip "feitelijk vermoeden" 
niet he eft miskend en meer bepaald of hij 

uit de door hem vastgestelde feiten geen 
gevolg trekt dat daarmee geen enkel ver
band houdt. (Artt. 1349 en 1353 B.W.; art. 
169, eerste en tweede lid, Werkloosheids
besluit 1991.) 

16 februari 1998 221 

8. - Recht op uitkering - Uitsluiting 
- Uitoefenen van activiteit - Arbeid voor 
zichzelf- Begrip. 

Als arbeid, waardoor het genieten van 
werkloosheidsuitkeringen wordt uitgeslo
ten, wordt beschouwd : de activiteit ver
richt voor zichzelf die ingeschakeld kan 
worden in het economisch ruilverkeer van 
goederen en diensten en niet beperkt is 
tot het gewone beheer van eigen bezit. 
(Artt. 44 en 45, eerste lid, 1 o, Werkloosheids
besluit 1991.) 

2 maart 1998 255 

9. - Recht op uitkering - Uitsluiting 
- Arbeidsverbod - Afwijking - Arbeid 
voor zichzelf - Arbeid voor derden -
Voorwaarden - Onbezoldigd bestuurs
mandaat - Toelaatbaarheid - Beoor
delingscriterium. 

Onwettig is het arrest dat, om te beslis
sen dat een werkloze zonder arbeid was, 
de activiteit uitgeoefend door deze werk
loze voor zichzelf, als bestuurder van een 
vennootschap waarin hij als vennoot was 
met de helft van de aandelen, toetst aan 
het criterium van art. 45, 2°, Werkloosheids
besluit dat alleen toepasselijk is op de 
activiteit verricht voor een derde. (Artt. 44 
en 45 Werkloosheidsbesluit 1991.) 

2 maart 1998 255 

10. - Recht op uitkering- Tbekennings
voorwaarde- Zander loon- Werkloosheids
besluit-Loonbegrip-Vlaamse Gemeenschap 
- Onderwijs- Leerkracht- Bezoldigings
regels - Schoolvakantieperiode - Uitge
stelde bezoldiging - Aard - Gevolg. 

De uitgestelde bezoldiging die tijdens 
de schoolvakantieperiode betaalbaar is aan 
het onderwijzend tijdelijk personeel in toe
passing van het K.B. nr. 63 van 20 juli 
1982, is loon in de zin van art. 46, § 1, 4°, 
Werkloosheidsbesluit 1991 en sluit het 
genieten van werkloosheidsuitkeringen uit. 
(Artt. 44 en 46, § 1, 4°, Werkloosheids
besluit; art. 7, § 1, 3°, K.B. nr. 63 van 20 
juli 1982 houdende wijziging van de be
zoldigingsregels van toepassing op het onder
wijzend en daarmee gelijkgesteld perso
neel van het onderwij s met volledig leerplan 
en van het onderwijs voor sociale promo
tie of met beperkt leerplan.) 

2 maart 1998 257 
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11. - Recht op uitkering - Admini
stratieve sanctie - Uitsluiting- Onjuiste 
of onvolledige verklaring- Verplichte ver
klaring niet of te laat afgelegd- Meervou
digheid van inbreuken - Herhaling -
Begrip. 

Kan als herhaling beschouwd worden, 
een nieuwe inbreuk op het eerste lid, 1° of 
2°, van artikel 153 Werkloosheidsbesluit 
1991, wegens : 1° het afleggen door de 
werkloze van een onjuiste of onvolledige 
verklaring of2° het niet ofte laat afleggen 
van een verklaring, dit alles binnen de 
voorwaarden van artikel 157, zonder dat 
vereist is dat beide inbreuken dezelfde 
zijn. (Art. 153 Werkloosheidsbesluit.) 

16 maart 1998 315 

12. - Recht op uitkering - Langdu
rige werkloosheid - Toepassingsgebied
Toelaatbare werkloze. 

Het recht op werkloosheidsuitkering kan 
worden geschorst, indien de werkloze de 
in artikel 80, 1 ° tot 3 °, Wer kloosheids
besluit 1991 bepaalde voorwaarden ver
vult, en die schorsing is mogelijk voor 
iedere werkloze die werkloosheidsverzeke
ring kan genieten omdat hij de toelaat
baarheidsvoorwaarden vervult en die, der
halve, aanspraak kan maken op de uitke
ringen, zelfs als hij ze niet effectief kan 
ontvangen omdat hij niet voldoet aan de 
toekenningsvoorwaarden. (Artt. 27, 7° en 
8°, en 80, 2° en 3°, Werkloosheidsbesluit.) 

27 april1998 474 

13. - Recht op uitkerif!,g - Samen
woning met een zelfstandige - Aangifte
verplichting- Gegevens beliend aan R. VA. 
- Kennisname uit ander dossier- Gevolg. 

Wanneer een werkloze sahlenwoont met 
een zelfstandige die hij aarlmerkelijk kan 
helpen, moet hij aangifte 1 doen van dit 
samenwonen; het feit dat die samen
woning aan de RijksdienstJ reeds bekend 
is uit een dossier van dege:rie waarmee de 
werkloze samenwoont, kan de verplich
ting tot aangifte niet opheffen. (Art. 128, § 
1, eerste lid, 1 o, Werkloosheidsbesluit 1963.) 

22juni 1998 740 

14. -Recht op uitkerihg - Bedrag 
van daguitkering - Gezinslast - Samen
woonst - Echtgenoot - iEchtgenote -
Beschikking over vervangiAgsinkomen -
Werking in de tijd. 1 

De echtgenoot of echtgenote, van de 
werknemer die aanspraak maakt op werk
loosheidsuitkeringen als werknemer met 
gezinslast, en die op een vervangingsin
komen gerechtigd is, dient vanaf die gerech
tigheid beschouwd te worden als over een 
vervangingsinkomen beschikkend, onge-

acht de omstandigheid dat dit vervan
gingsinkomen op een later tijdstip met 
terugwerkende kracht wordt uitbetaald. 
(Art. 110, § 1, eerste lid, 1°, en tweede lid, 
en 149 Werkloosheidsbesluit 1991.) 

7 september 1998 849 

15. - Recht op uitkering - Admini
stratieve beslissing - Definitief - Her
zieningsprocedure - Nieuw feit - Begrip. 

Een feit dat door de werkloze kon wor
den aangevoerd tijdens de termijn voor 
het instellen van hager beroep bij de bevoegde 
rechtsmacht tegen de betwiste beslissing 
van de werkloosheidsdirecteur, laat staan 
voordat de betwiste beslissing werd gena
men, kan geen nieuw feit uitmaken dat 
kan dienen voor een herzienings
procedure. (Art. 149, 2°, Werkloosheids
besluit 1991.) 

7 september 1998 851 

16. - Recht op uitkering- Toekennings
voorwaarden - Beslissing inzake ontzeg
ging- Ingangsdatum. 

Voor de bepaling van de ingangsdatum 
van de ontzegging van het recht op werk
loosheidsuitkering om reden dat niet vol
daan is aan de toekenningsvoorwaarden 
van onvrijwillig zonder arbeid en zonder 
loon zijn in de zin van de artikelen 44, 45 
en 48 van het werkloosheidsbesluit 1991, 
behoudens de datum van de aanvraag tot 
uitkering, is enkel bepalend het ogenblik 
waarop de werkloze niet voldoet aan de 
voorwaarden voor het recht op uitkerin
gen, ongeacht wanneer deze laatste vast
stelling kan worden gedaan. (Art. 44, 45, 
48, 132, 142 en 147 Werkloosheidsbesluit 
1991.) 

7 september 1998 854 

17. - Recht op uitkering - Beschik
baarheid voor de arbeidsmarkt- Volledig 
werkloze - Werkzoekende - Inschrijving 
- Adresverandering- Melding- Bewijs 
- Bewijslast - Geen bewijs - Geweste-
lijke dienst voor arbeidsbemiddeling -
Ambtshalve schrapping. 

De volledig werkloze kan niet langer 
uitkeringen genieten vanaf de dag waarop 
zijn inschrijving als werkzoekende ambts
halve werd geschrapt door de bevoegde 
gewestelijke dienst voor arbeidsbemidde
ling, ten gevolge van het feit dat hij die 
dienst niet op de hoogte heeft gesteld van 
zijn adresverandering; de werkloze moet 
bewijzen dat hij de bevoegde dienst voor 
arbeidsbemiddeling van zijn adres
verandering op de hoogte heeft gesteld. 
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(Art. 58, § 1, eerste lid en derde lid, 3°, 
Werkloosheidsbesluit 1991.) 

14 september 1998 889 

18. - Recht op uitkerinf - Admini
stratieve sanctie - Geschi - Bevoegd
heid arbeidsrechtbank 

De arbeidsrechtbank die bevoegd is ken
nis te nemen van een geschil nopens de 
beslissing van de werkloosheidsdirecteur 
tot uitsluiting van het genot van werkloos
heidsuitkeringen van een werkne;mer, ove~
eenkomstig art. 154 Werklooshmdsbeslmt 
1991 oefent een toetsing uit met volle 
rechtsmacht op deze beslissing; alles wat 
onder de beoordelingsbevoegdheid van de 
directeur valt, valt onder de controle van 
de arbeidsrechtbank, behoudens wanneer 
een wetsbepaling aan de directeur een 
discretionaire en onaantastbare be
oordelingsbevoegdheid toekent. (Art. 33, 
tweede lid, Gw. (1994); algemeen rechts
beginsel van de scheiding der machten; 
art. 154, eerste lid, 1 o en 2°, Werkloosheids
besluit 1991.) 

14 december 1998 1129 

19. - Recht op uitkering - Admini
stratieve sanctie - Sanctiebeslissing -
Directeur- Discretionaire bevoegdheid -
Afwezigheid - Gevolg. 

De arbeidsrechtbank die bevoegd is ken
nis te nemen van een geschil nopens de 
beslissing van de werkloosheidsdirecteur 
tot uitsluiting van het genot van werkloos
heidsuitkeringen van een werknemer, over
eenkomstig art. 154 Werkloosheidsbesluit 
1991 oefent een toetsing uit met volle 
rechtsmacht op deze beslissing; alles wat 
onder de beoordelingsbevoegdheid van de 
directeur valt, valt onder de controle van 
de arbeidsrechtbank, behoudens wanneer 
een wetsbepaling aan de directeur een 
discretionaire en onaantastbare beoor
delingsbevoegdheid toekent. (Art. 33, t":eede 
lid, Gw. (1994); algemeen rechtsbegmsel 
van de scheiding der machten; art. 154, 
eerste lid, P en 2°, Werkloosheidsbesluit 
1991.) 

14 december 1998 1129 

BED RAG 
20. - Bedrag- Werknemer met gezins

last - R. VA - Verplichting. 
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

kan aan de werkloze alleen een hoger 
dagelijks basisbedrag van de werkloos
heidsuitkeringen toekennen, als bepaald 
in artikel 160, § 2, eerste lid, 2°, Werk
loosheidsbesluit 1963, als de werkloze aan
toont dat hij samenwoont met een echtgenoot 

die noch over beroepsinkomens noch over 
vervangingsinkomens beschikt. (Art. 160, 
§§ 1 en 2, eerste lid, 2°, Werloosheidsbesluit 
1963) 

26 januari 1998 123 

21. - Bedrag- Werknemer met gezins
last - R. V.A. - Verplichting - Werkloze 
- Verplichting - Bewijs - Samenwo
nende. 

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
kan de toeslag bij het dagelijks basis
bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, 
voorgeschreven bij artikel160, § 2, eerste 
lid, 3°, a, Werkloosheidsbesluit 1963, aan 
de werkloze slechts toekennen, als de werk
loze bewijst dat hij uitsluitend met een of 
meerdere kinderen samenwoont, die aan 
de voorgeschreven reglementsbepalingen 
voldoen. (Art. 160, §§ 1 en 2, eerste lid, 3°, 
a, Werkloosheidsbesluit.) 

14 september 1998 886 

22. - Bedrag - Alleenwonende werk
nemer - Bewijs - Bewijslast. 

De werkloze die beweert een alleenwo
nende werknemer te zijn, moet daarvan 
het bewijs leveren. (Art. 110, §§ 2 en 4, 
Werkloosheidsbesluit 1991.) 

14 september 1998 891 

ALLERLEI 
23. - Allerlei - Controle - Controle

kaart - Voorleggen - Werkloze - Niet 
voorleggen- Bezoldigde activiteit- Gevolg 
- Administratieve sanctie. 

Van het genot van de werkloosheidsuit
keringen wordt uitgesloten gedurende de 
periode die reglementair is bepaald, de 
werkloze die deze ten onrechte kan ont
vangen doordat hij, al was het om zijn 
werkgever niet voor het hoofd te stoten, 
zijn bezoldigde activiteit uitoefent zonder 
zijn controlekaart onmiddellijk te kunnen 
voorleggen aan de daartoe bevoegde per
soon. (Artt. 71, eerste lid, 5°, en 154, 
eerste lid, 2°, Werkloosheidsbesluit 1991) 

9 maart 1998 284 

24. - Allerlei - Controle - Controle
kaart - Bezoldigde activiteit - Vermel
ding - Werkloze - Verplichti'!g. - N_iet
naleving - Gevolg - Admm~stratwve 
sanctie. 

Van het genot van de werkloosheidsuit
keringen wordt uitgesloten gedurende de 
periode die reglementair is bepaald, de 
werkloze die deze ten onrechte kan ont
vangen doordat hij, al was het om zijn 
werkgever niet voor het hoofd te stoten, 
v66r de aanvang van een bezoldigde acti
viteit hiervan geen melding heeft gemaakt 
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op zijn controlekaart met onuitwisbare 
inkt. (Artt. 71, eerste lid, 4°, en 154, eerste 
lid, 1°, Werkloosheidsbesluit 1991 ) 

9 maart 1998 291 

25. - Allerlei - Fiscale en begrotings
maatregelen - Bijzondere bijdrage voor 
sociale zekerheid - Bijdrage - Aard. 

Uit de bepalingen van de artikelen 60 
en 62, eerste en derde lid, van de wet van 
28 december 1983, houdende fiscale en 
begrotingsbepalingen krachtens welke de 
bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid 
het voorwerp moet uitmaken van een pro
visionele starting die moet verricht wor
den v66r 1 december voorafgaand aan het 
aanslagjaar en een nalatigheidsrente ver
schuldigd is bij gebrek, of in geval van 
ontoereikendheid van provisionele star
ting op de voorgeschreven datum, volgt 
dat de wet een vervroegde betaling bij 
wijze van provisie instelt en de bepaalde 
rente een vergoeding uitmaakt voor de 
vertraging in de uitvoering van de beta
ling; die rente is aldus onderscheiden van 
de bijdrage zelf. (Artt. 60 en 62, eerste en 
derde lid, wet 28 dec. 1983.) 

2 november 1998 1009 

26. - Allerlei - Fiscale en begrotings
maatregelen - Bijzondere bijdrage voor 
sociale zekerheid - Nalatigheidsinteres
ten -Aard. 

Uit de bepalingen van de artikelen 60 
en 62, eerste en derde lid, van de wet van 
28 december 1983, houdende fiscale en 
begrotingsbepalingen krachtens welke de 
bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid 
het voorwerp moet uitmaken van een pro
visionele storting die moet verricht wor
den v66r 1 december voorafgaand aan het 
aanslagjaar en een nalatigheidsrente ver
schuldigd is bij gebrek, of in geval van 
ontoereikendheid van provisionele star
ting op de voorgeschreven datum, volgt 
dat de wet een vervroegde betaling bij 
wijze van provisie instelt en de bepaalde 
rente een vergoeding uitmaakt voor de 
vertraging in de uitvoering van de beta
ling; die rente is aldus onderscheiden van 
de bijdrage zelf. (Artt. 60 en 62, eerste en 
derde lid, wet 28 dec. 1983.) 

2 november 1998 1009 

27. - Allerlei - Fiscale en begrotings
maatregelen - Bijzondere bijdrage voor 
sociale zekerheid - Nalatigheidsrente -
Verjaring - Termijn. 

De nalatigheidsinterest, voorzien in art. 
62, derde lid, van de wet van 28 december 
1983 houdende fiscale en begrotings
bepalingen, is onderscheiden van de bij
zondere bijdrage voor sociale zekerheid en 

is onderworpen aan de in art. 2272 Bur
gerlijk Wetboek bepaalde vijfjarige verja
ring. (Art. 62, derde lid, wet 28 dec. 1983 
houdende fiscale en begrotingsbepalingen; 
art. 2272 B.W.) 

2 november 1998 1009 

28. - Allerlei - Toezicht - Controle
kaart- Voorlegging- Bewaring- Inbreuk 
- Gevolg. 

De werkloze die in de loop van een dag, 
tijdens de periode waarin hij elke dag van 
de maand in het bezit moet zijn van de 
controlekaart om voor die maand uitkerin
gen te genieten, zijn controlekaart niet 
kan voorleggen wanneer dit door een daar
toe bevoegd persoon wordt gevorderd, geniet 
in die maand geen uitkeringen. (Art. 71, 
eerste lid, 1 o en 5o, Werkloosheidsbesluit 
1991.) 

14 december 1998 1129 

WERKSTAKING EN UITSLUITING 

Werkstaking - Werkloosheid - Recht 
op werkloosheidsuitkering- Specifieke rege
ling- Toekenningsvoorwaarden- R. V.A. 
- Beheerscomite - Beoordelings
bevoegdheid- Wettelijke criteria - Gevolg. 

Het recht op werkloosheidsuitkeringen 
van werknemers wier werkloosheid het 
rechtstreeks of indirect gevolg is van een 
werkstaking, is onderworpen aan een toe
lating die door het beheerscomite volgens 
bepaalde wettelijke criteria wordt ver
leend; deze specifieke regeling wordt mis
kend door het arrest dat de werkloosheids
uitkeringen louter op grond van onvrijwil
lige werkloosheid toekent. (Art. 7, § 1, 
derde lid, i, besluitwet 28 dec. 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders; artt. 44 en 73, tweede en derde 
lid, Werkloosheidsbesluit 1991.) 

26 januari 1998 120 

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. 
BESLUITEN 

ALGEMEEN 

WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE 

ALLERLEI 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen- Vastgoedmakelaar

Aanvraag om inschrijving - Overgangs
regeling - Overmacht - Uitzonderlijke 
omstandigheden buiten de wil - Bevoegd 
orgaan. 
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Krachtens de overgangsregeling, vervat 
in het K.B. van 24juni 1987 tot uitvoering 
van art. 17 van de kaderwet van 1 maart 
1976 tot reglementering van de bescher
ming van de beroepstitel en van de uitoe
fening van de dienstverlenende intellectuele 
beroepen, zijn alleen de raden van erken
ning bevoegd om kennis te nemen van de 
aanvragen van personen die, wegens over
macht of buitengewone omstandigheden 
buiten hun wil, hun aanvraag om inschrij
ving op de gemeentelijke lijst niet tijdig 
hadden kunnen indienen; zodra de over
gangsregeling verstreken is, is de uitoefe
ning van het beroep van vastgoed
makelaar onderworpen aan de over legging 
van een van de in het K.B. van 6 septem
ber 1993 opgesomde diploma's of titels. 
(Art. 17 wet 1 maart 1976; art. 1 K.B. 24 
juni 1987 en art. 5 K.B. 6 september 
1993.) 

16 januari 1998 81 

WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE 

2. - Werking in de tijd en in de ruimte 
- Werking in de tijd - Draagwijdte. 

In de regel is een nieuwe wet niet alleen 
van toepassing op toestanden die na haar 
inwerkingtreding ontstaarr, maar ook op 
de toekomstige gevolgen van de onder de 
vroegere wet ontstane toestanden 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. (Art. 2 B.W.) 

12 januari 1998 58 

3. - Werking in de tijd en in de ruimte 
- Werking in de tijd - Draagwijdte -
Pensioen - Werknemers - Rustpensioen 
- Tewerkstelling - Bewijs - Recht -
Ingangsdatum van het pensioen- Onher
roepelijk vastgesteld recht - Gevolg. 

Art. 113 wet 20 december 1995 hou
dende sociale bepalingen, dat een art. 3bis 
invoegt in het K.B. nr. 50 van 24 oktober 
1967 en in werking is getreden op 1 januari 
1996, kan geen afbreuk doen aan een 
recht dat, volgens de niet bekritiseerde 
overwegingen van het bestreden arrest, 
voorheen onherroepelijk ten gunste van 
de werknemer is vastgesteld, doordat zijn 
rustpensioen is ingegaan onder vigeur van 
de vroegere wetgeving en reglementering, 
ofschoon dat pensioen niet onmiddellijk 
werd uitbetaald. (Art. 2 B.W.; art. 50, § 2, 
1°, K.B. 4 dec. 1990; art. 32, § 1, a, K.B. 21 
dec. 1967, v66r en na de wijziging ervan 
bij art. 18 K.B. 4 dec. 1990; artt. 3bis en 25 

Pensioenwet Werknemers; artt. 113 en 
120 wet 20 december 1995.) 

12 januari 1998 58 

4. - Werking in de tijd en in de ruimte 
- Vastgoedmakelaar - Aanvraag om in
schrijving - Overgangsregeling - Beper
king in de tijd. 

Krachtens de overgangsregeling, vervat 
in het K.B. van 24 juni 1987 tot uitvoering 
van art. 17 van de kaderwet van 1 maart 
1976 tot reglementering van de bescher
ming van de beroepstitel en van de uitoe
feningvan de dienstverlenende intellectuele 
beroepen, zijn alleen de raden van erken
ning bevoegd om kennis te nemen van de 
aanvragen van personen die, wegens over
macht of buitengewone omstandigheden 
buiten hun wil, hun aanvraag om inschrij
ving op de gemeentelijke lijst niet tijdig 
hadden kunnen indienen; zodra de over
gangsregeling verstreken is, is de uitoefe
ning van het beroep van vastgoed
makelaar onderworpen aan de over legging 
van een van de in het K.B. van 6 septem
ber 1993 opgesomde diploma's of titels. 
(Art. 17 wet 1 maart 1976; art. 1 K.B. 24 
juni 1987 en art. 5 K.B. 6 september 
1993.) 

16 januari 1998 81 

5. - Werking in de tijd en in de ruimte 
- Werking in de ruimte - Strafwetboek 
- Hoofdfeit in Belgie - Deelneming in 
buitenland - Belgische strafwet - Toe
passingsgebied. 

Wanneer een misdrijf in Belgie wordt 
gepleegd, worden de in het buitenland 
gestelde daden van deelneming geacht in 
Belgie te zijn gepleegd, zodat de vreemde
ling die in het buitenland deelneemt aan 
een in Belgie gepleegd misdrijf onder het 
toepassingsgebied van de Belgische straf
wet valt. (Art. 36.2.a Verdragvan 30 maart 
1961; wet 20 aug. 1969.) 

24 maart 1998 364 

6. - Werking in de tijd en in de ruimte 
- Werking in de tijd - Wetten op de 
bevoegdheid en de rechtspleging- Rechts
middelen. 

In geval van wijziging van de wetgeving 
betreffende de rechtsmiddelen regelt de 
wet die van kracht is op de dag van de 
uitspraak van het vonnis, behoudens anders
luidende bepaling, de rechtsmiddelen die 
daartegen openstaan. (Art. 3 Ger.W.) 

10 juni 1998 667 

7. - Werking in de tijd en in de ruimte 
- Werking in de tijd - Bescherming van 
de maatschappij- Commissie tot bescher
ming van de maatschappij - Verzoek tot 
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invrijheidstelling - Verwerping - Cassa 
tieberoep - Rechtsmiddelen - Nieuwe 
wet- Onmiddellijke toepassing- Gevolg. 

De onmiddeilijke toepassing van een 
nieuwe wet, waarin de mogelijkheid wordt 
voorzien om ten gunste van de ge'intemeerde 
hoger beroep in te steilen tegen de beslis
singen van de commissie tot bescherming 
van de maatschappij, kan niet tot gevolg 
hebben dat die ge'intemeerde onrecht
streeks het recht wordt ontzegd om cassatie
beroep in te steilen, welk recht hij, krachtens 
de oude wet, genoot op het ogenblik dat de 
beslissing in laatste aanleg werd gewezen. 
(Art. 19bis Wet Bescherming Maatschap
pij; art. 3 wet 10 feb. 1998; art. 3 Ger.W.) 

10 juni 1998 667 

8. - Werking in de tijd en in de ruimte 
- Werking in de tijd - Draagwijdte. 

In de regel is een nieuwe wet niet aileen 
van toepassing op toestanden die na haar 
inwerkingtreding ontstaan, maar ook op 
de toekomstige gevolgen van de onder de 
vroegere wet ontstane toestanden 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. (Art. 2 B.W.) 

29juni 1998 774 

9. - Werking in de tijd en in de ruimte 
- Werking in de tijd - Inkomstenbelas
tingen - Onherroepelijk vastgestelde toe
stand - Begrip. 

Voor de belastingwet bestaan er, inzake 
inkomstenbelastingen, geen onherroepe
lijk vastgestelde toestanden voordat het 
aanslagjaar is afgesloten. (Art. 265 W.I.B. 
[1964]; art. 360 W.I.B. [1992]; art. 2 B.W.) 

29juni 1998 774 

10. - Werking in de tijd en in de ruimte 
- Werking in de tijd- Wet betreffende de 
rechtspleging - Rechtsmiddelen en aan
leg - Wijziging door een nieuwe wet -
Draagwijdte. 

Een nieuwe wet betreffende de rechts
pleging die de regeling met betrekking tot 
de rechtsmiddelen en de aanleg wijzigt, is, 
behoudens afwijkende bepaling, aileen van 
toepassing op beslissingen die werden gewe
zen nadat de nieuwe wet in werking is 
getreden. 

30juni 1998 780 

11. - Werking in de tijd en in de ruimte 
- Werking in de tijd - Inkomstenbelas
tingen - Voorziening uoor het hof van 
beroep - Rechterlijke organisatie - Be
voegdheid en aanleg - Rechtspleging -
Wetten. 

Art. 377 W.I.B. (1992) en niet art. 278 
W.I.B. (1964) is van toepassing op de voor 
het hof van beroep ingestelde voorziening 
met ingang van het aanslagjaar 1992. 
(Artt. 2 en 3 Ger.W.; enig art., tweede lid 
wet 12 juni 1992; art. 377 W.I.B. [1992]; 
art. 278 W.I.B. [1964].) 

10 september 1998 880 

12. - Werking in de tijd en in de ruimte 
Werking in de tijd - Nieuwe wet -

Strafzaken - Strafvordering- Verjaring 
- Termijn - Verlenging - Toepassing. 

Wanneer een wet de termijn van de 
verjari!lg van de strafvordering verlengt, 
moet, m de veronderstelling dat de als 
misdaad omschreven feiten, gesteld dat ze 
bewezen waren, wegens het bestaan van 
verzachtende omstandigheden slechts zou
den leiden tot correctionele straffen en 
gelet op de gevolgen van de samenhang 
die aile feiten verbindt, worden nagegaan, 
enerzijds, of de feiten krachtens de oude 
wet niet verjaard waren op de dag van de 
inwerkingtreding van de nieuwe wet, ander
zijds, in de veronderstelling dat die feiten 
op dat ogenblik niet verjaard zouden zijn, 
of de feiten niet verjaard zouden zijn op de 
dagvan het vonnis. (Artt. 21 tot 24 V.T.Sv.) 

23 december 1998 1166 

ALLERLEI 
13. - Allerlei - Bestuurlijke omzend

brieuen - Draagwijdte. 
Bestuurlijke omzendbrieven inzake belas

tingen kunnen de hoven en rechtbanken 
niet binden en kunnen de wet niet ophef
fen, wijzigen of aanvuilen. 

19 februari 1998 234 

14. - Allerlei - Wet betreffende de 
radioberichtgeving- Ministeriele vergun
ning - Weguerkeer - Snelheidscontrole 
door een verbalisant - Meettoestel - Toe
passing. 

Het meettoestel dat een verbalisant aileen 
gebruikt om de snelheid van voertuigen 
door middel van naar hen gezonden en 
door hen teruggekaatste golven te meten, 
is niet onderworpen aan de regeling van 
de door de wet betreffende de radio
berichtgeving ingestelde ministeriele ver
gunningen. (Art. 3, § 1, wet 30 juli 1979 
betreffende de radioberichtgeving.) 

18 maart 1998 329 

15. - Allerlei - Ministeriele instruc
ties - Draagwijdte. 

De wettigheid van een door het bestuur 
toegepaste procedure - zoals de betaling 
van een meerwaarde inzake stedenbouw 
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- hangt niet afvan "(ministeriele) instruc
ties" maar wel van de wettelijke bepalin
gen die op de betreffende aangelegenheid 
toepassing vinden. 

28 april1998 476 

16. - Allerlei-Nationale Maatschap
pij der Belgische Spoorwegen - Perso
neelsstatuut - Algemeen reglement voor 
arbeidsongevallen, de ongevallen op de 
weg naar of van het werk en de beroeps
ziekten- (A.R.P.S.) bundel 572- Aard. 

De voorschriften vervat in het algemeen 
reglement voor arbeidsongevallen, de onge
vallen op de weg naar of van het werk en 
beroepsziekten (A.R.P.S.) bundel 572 van 
het statuut van het personeel van de 
N ationale Maatschappij der Belgische Spoor
wegen zijn geen wet in de zin van artikel 
608 van het Gerechtelijk Wetboek. (Art. 
609 Ger.W. en art. 13 wet 23 juli 1926 tot 
oprichting der Belgische Spoorwegen.) 

8 oktober 1998 951 

17. - Allerlei - Wet - Woningbouw 
- Verkoop van te bouwen of in aanbouw 
zijnde woningen - Persoonlijke verbinte
nis een te bouwen huis te verschaffen -
Begrip. 

Uit de omstandigheid dat een verkoper 
als lasthebber is opgetreden in verband 
met overeenkomsten die de woningbouw
overeenkomst bedoeld in de wet van 9 juli 
1971 aanvullen, volgt niet dat hij zich niet 
persoonlijk kan verbinden een te bouwen 
woonhuis te verschaffen in de zin van 
artikel1 van die wet. (Art. 1 wet van 9 juli 
1971.) 

5 november 1998 1027 

WOONPLAATS 
1. - Burgerlijke partij die niet woont 

in het gerechtelijk arrondissement waar 
het onderzoek gevoerd wordt - Keuze van 
woonplaats. 

De burgerlijke partij die niet woont in 
het gerechtelijk arrondissement waar het 
onderzoek gedaan wordt, is gehouden aldaar 
woonplaats te kiezen bij een ter griffie van 
de rechtbank verleden akte. (Art. 68, eer
ste lid, Sv.) 

1 april 1998 395 

2. - Burgerlijke partij - Keuze van 
woonplaats - Onderzoek - Beschikking 
tot onttrekking-Ander gerechtelijk arron
dissement - Gevolg. 

Keuze van woonplaats als bepaald in 
art. 68, eerste lid, Sv. moet in de loop van 
de procedure opnieuw worden gedaan, tel
kens als het in een gerechtelijk arrondis
sement begonnen onderzoek, ten gevolge 

van een beschikking tot onttrekking van 
de zaak aan de rechter, wordt hervat in 
een ander gerechtelijk arrondissement waar 
de burgerlijke partij haar woonplaats niet 
heeft. (Art. 68, eerste lid, Sv.) 

1 april 1998 395 

3. - Onschendbaarheid - Grondwet 
-Begrip. 

Onder het woord · "woning", in de zin 
van artikel 15 Grondwet, moet worden 
verstaan de plaats, met inbegrip van de 
erdoor omsloten eigen aanhorigheden, die 
een persoon bewoont om er zijn verblijf of 
zijn werkelijke verblijfplaats te vestigen 
en waar hij uit dien hoofde recht heeft op 
eerbiediging van zijn persoonlijke levens
sfeer, zijn rust en meer in het algemeen 
zijn prive-leven. (Art. 15 Gw.) 

21 april 1998 446 

4. - Burgerlijke zaken- Hoger beroep 
- Artikel 753 Ger. W: - Gerechtsbrief
Kennisgeving - Woonplaats van geadres
seerde. 

Voor de geldigheid van art. 753 Ger.W. 
waarbij art. 751, § 1, tweede lid, wordt 
toegepast, is in hoger beroep vereist dat 
de kennisgeving van plaats, dag en uur 
waarop het vonnis of arrest zal worden 
gevorderd dat geacht wordt op tegen
spraak te zijn gewezen, bij gerechtsbrief 
aan de woonplaats van de geadresseerde 
is afgegeven, zoals deze in de geding
stukken is opgegeven. (Artt. 751, § 2, 
tweede lid, en 753 Ger.W.) 

14 mei 1998 549 

WRAKING 

1. - Strafzaken- Appelrechter- Ver
zoek tot voorlopige invrijheidstelling -
Beoordeling - Behandeling ten grande -
Gevolg. 

Nu een rechter vermag van dezelfde 
zaak kennis te nemen voor de beslissing 
ten gronde na van de zaak kennis te 
hebben genomen bij de beoordeling van 
een overeenkomstig art. 27 Wet Voorlo
pige Hechtenis ingediend verzoek tot voor
lopige invrijheidstelling, kan hij daarom 
alleen niet worden gewraakt. (Art. 828, 
8°, Ger.W.) 

11 juni 1998 678 

2. - Strafzaken -Lid van een hof van 
beroep - Procedure. 

De procedure van wraking van een lid 
van een hof van beroep wordt ingeleid 
door de neerlegging van een verzoek
schrift ter griffie van het hof van beroep 
en de zaak wordt op de zitting van het Hof 
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van Cassatie gebracht door het openbaar 
ministerie bij dit Hof. (Art. 828, so, Ger.W.) 

11 juni 1998 678 

3. - Strafzaken- Lid van een hof van 
beroep - Procedure - Rolrecht. 

In strafzaken is, voor een procedure 
betreffende de wraking van een lid van 
een hofvan beroep, geen rolrecht verschul
digd. (Art. 838 Ger. W.) 

11 juni 1998 678 

4. - Tuchtzaken - Orde van Architec
ten - Redenen - Rechtspleging. 

De redenen tot wraking worden op beper
kende wijze opgesomd in de wet, zodat de 
schending van art. 6.1 E.V.R.M. niet bij 
wege van wraking kan worden aange
voerd. (Art. 24, § 2, Architectenwet, en 
art. 28 Ger.W.) 

24 september 1998 915 

5. - Procedure - Oproeping van par
tijen- Termijn- Normale termijn van 
dagvaarding - Toepassing. 

De gewone termijnen van dagvaarding 
van het Ger.W. zijn niet van toepassing op 
de wrakingsprocedure, nu het niet gaat 
om het instellen van een hoofdvordering 
en dat over de wraking binnen acht dagen 
na de neerlegging van het verzoekschrift 
uitspraak moet worden gedaan. (Art. 838, 
tweede lid, Ger.W.; art. 7 wet 12 maart 
1998 tot verbetering van de straf
rechtspleging in het stadium van het op
sporingsonderzoek en het gerechtelijk on
derzoek.) 

6 oktober 1998 949 

6. - Procedure - Oproeping van par
tijen - Modaliteiten. 

Inzake wraking bepaalt de wet niet op 
welke wijze de partijen moeten worden 
opgeroepen. (Art. 838, tweede lid, Ger.W.; 
art. 7 wet 12 maart 1998.) 

6 oktober 1998 949 

7. - Grondslag- Verdrag Rechten van 
de Mens - Artikel 6.3- lnternationaal 
Verdrag Burgerrechten en Politieke Rech
ten. 

Aangezien de wet een limitatieve opsom
ming geeft van de wrakingsgronden, kan 
een schending van art. 6.3 E.V.R.M. en 
van art. 14.3 I.V.B.P.R. niet worden aan
gevoerd in een verzoek tot wraking. (Art. 
828 Ger.W.; art. 6.3 E.V.R.M.; art. 14.3 
I.V.B.P.R.) 

6 oktober 1998 949 

8. - Wrakingsgronden - Rechter die 
van het geschil heeft kennisgenomen -
Exceptie - Vonnis of beslissing alvorens 
recht te doen in dezelfde graad van aanleg 
- Deelneming - Begrip. 

De rechter die krachtens art. 779, tweede 
lid, Ger.W. is aangewezen ter vervanging 
van een andere rechter die wettig verhin
derd is de uitspraak bij te wonen van de 
beslissingwaarover hij mede heeft beraad
slaagd, heeft aan die beslissing niet deel
genomen. (Art. 779, tweede lid, en art. 
828, 8°, Ger.W.) 

6 oktober 1998 949 

9. - Wrakingsgronden - Rechter die 
van het geschil heeft kennisgenomen -
Exceptie - Vonnis of beslissing alvorens 
recht te doen - Begrip. 

De beslissing die uitsluitend uitspraak 
doet over een procedure-incident dat niets 
uitstaande heeft met de grond van de 
zaak, is een vonnis alvorens recht te doen. 
(Art. 19, tweede lid, en 828, 8°, Ger.W.) 

6 oktober 1998 949 

10. - Wraking van een deskundige -
Mededeling aan het openbaar ministerie. 

De vordering tot wraking van een des
kundige hoeft niet te worden medegedeeld 
aan het O.M. (Artt. 764, 7°, en 971, tweede 
lid, Ger.W.) 

22 oktober 1998 988 

11. - Mededeling van de akte van wra
king aan de rechter - Schorsing van alle 
vonnissen en verrichtingen- Onderzoeks
rechter - Vervanging - Verrichtingen of 
vonnissen inzake voorlopige hechtenis -
Toepasselijkheid van artikel 837 Ger. W 

De eigenschappen en de doelstellingen 
van de procedure inzake voorlopige hech
tenis, met name de zeer korte en dwin
gende termijnen van de Wet Voorlopige 
Hechtenis, staan, overeenkomstig artikel 
2 Ger.W., in de weg aan de toepassing van 
artikel 837 van voornoemd wetboek, wan
neer een wrakingsprocedure wordt inge
steld tegen een onderzoeksrechter. (Art. 
837 Ger.W.) 

17 november 1998 1058 

12. - Redenen - Opsomming in de 
wet - Gevolg - Rechten van de Mens -
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 
6.1 -lnternationaal Verdrag Burgerrech
ten en Politieke Rechten -Art. 14.1 -
Schending - Rechtspleging. 

Aangezien de redenen tot wraking op 
beperkende wijze worden opgesomd in de 
wet, kan de schending van de artt. 6.1 
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E.V.R.M. en 14, § 1, I.V.B.P.R., geen grond 
tot wraking opleveren. (Art. S2S, so, Ger.W.; 
art 6.1 E.V.R.M.; art. 14, § 1, I.V.B.P.R.) 

19 november 199S 1062 

13. - Reden - Rechter die van het 
geschil heeft kennisgenomen - Uitzonde
ring - Vonnis alvorens recht te doen -
Begrip. 

De beslissing waarbij alleen uitspraak 
gedaan wordt over een procedure-incident 
dat niets uitstaande heeft met de grond 
van de zaak, is een vonnis alvorens recht 
te doen. (Artt. 19, tweede lid, en S2S, so, 
Ger.W.) 

19 november 199S 1062 

14. - Reden - Rechter die van het 
geschil heeft kennisgenomen- Zelfde aan
leg - Zelfde zaak - Strafvordering -
Verstekbeslissing- Burgerlijke rechtsvor
dering - Beslissing op tegenspraak -
Verzet - Gevolg. 

Het feit dat een strafrechter op verzet 
kennisneemt van de strafvordering ter
wijl hij in dezelfde zaak, in dezelfde aan
leg, bij verstek, over de strafvordering 
en, op tegenspraak, over de burgerlijke 
rechtsvordering uitspraak heeft gedaan, 
is geen reden tot wraking. (Art. 82S, so, 
Ger.W.) 

19 november 199S 1062 

15. - Reden- Hoge graad van vijand
sc hap - Tussen rechter en partij- Begrip. 

Uit de motivering van een door een 
strafrechter gewezen beslissing kan niet 
worden afgeleid dat er tussen die rechter 
en de beklaagde een hoge graad van vij
andschap bestaat, wanneer uit die rede
nen geen enkele vijandschap van de rechter 
ten aanzien van de beklaagde blijkt, maar 
wel de bezorgdheid om zijn veroordelende 
beslissing, na een uitgebreid onderzoek 
van de bewijzen a charge en a decharge, te 
verantwoorden met het oog op de eerbie
diging van eenieders recht op een eerlijk 
proces. (Art. S2S, 11 o, Ger.W.) 

19 november 199S 1062 

16. - Strafzaken - Onderzoeksrech
ter - Arrest van het hof van beroep -
Cassatieberoep - Ontvankelijkheid. 

Het cassatieberoep van de verdachte 
tegen een arrest van het hof van beroep, 
waarbij zijn verzoek tot wraking van een 
onderzoeksrechter verworpen wordt, is niet 
ontvankelijk, aangezien die beslissing geen 
eindbeslissing is. (Art. 416 Sv.; art. S3S 
Ger.W.) 

S december 199S 1112 

z 
ZAAKWAARNEMING 

Verkeersongeval- Bijstand van een derde 
-Schade- W.A.M.-verzekeraar- Her
stel - Vereisten. 

De W.A.M.-verzekeraar is ingevolge zaak
waarneming alleen gehouden tot herstel 
van de schade die geleden is door een 
persoon die bijstand heeft verleend aan 
een andere persoon die het slachtoffer 
werd van een verkeersongeval, als de ver
zekeraar door de omstandigheden van het 
ongeval verplicht is degene die bijstand 
heeft gekregen te vergoeden, zodat degene 
die bijstand heeft geboden door zijn optre
den de schadelijke gevolgen van het onge
val voor de verzekeraar heeft verminderd. 
(Art. 3 W.A.M.-wet.) 

12 november 199S 104S 

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZE· 
KERING 

ALGEMEEN 

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKE
RING 

ALGEMEEN 
1. - Algemeen - Verzekeringsin

stelling - Schade ten gevolge van ziekte, 
letsels, functionele stoornissen of overlij
den- Wettelijke prestaties- Rechten van 
de rechthebbende- Indeplaatsstelling van 
de verzekeringsinstelling - Grenzen. 

Wanneer een verzekeringsinstelling bij 
de wet bepaalde prestaties heeft toege
kend voor schade ten gevolge van ziekte, 
letsels, functionele stoornissen of overlij
den, treedt zij, tot beloop van die presta
ties, in de rechten van de rechthebbende 
voor de bedragen die aan laatstgenoemde 
krachtens het gemeen recht of een andere 
wetgeving ter vergoeding van dezelfde schade 
verschuldigd zijn. (Z.I.V.-wet, art. 76qua
ter, § 2, voorheen art. 70, § 2.) 
· 20 maart 199S 351 

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS
VERZEKERING 

2. - Arbeidsongeschiktheidsverzeke
ring - Stelsel betalende derde - Terug
vordering - Wettelijke basis. 

Wanneer in het stelsel van de betalende 
derde ten onrechte betaalde prestaties 
van de verzekering voor geneeskundige 
verzorging moeten worden terugbetaald 
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door de verstrekker van de verzorging of 
door de natuurlijke of rechtspersoon die 
deze vergoedingen voor eigen rekening 
heeft gei:nd, kan de verzekeringsinstelling 
de terugbetaling ook op grond van de 
gemeenrechtelijke aansprakelijkheids
regeling van artikel 1382 B.W. van deze 
personen vorderen. (Art. 97, tweede lid, 
Z.I.V.-wet (1963) (thans artikel164, tweede 
lid, Z.I.V.-wet [1994]; 1382 B.W.) 

18 mei 1998 569 

3. - Arbeidsongeschiktheidsverzeke
ring- Stelsel betalende derde- Terug
vordering-Aquiliaanse vordering-Arbeids
gerechten - M ateriele bevoegdheid. 

De op grond van artikel1382 B.W. inge
stelde vordering tot terugbetaling van langs 
het stelsel van de betalende derde ten 
onrechte uitgekeerde prestaties van de 
verzekering voor geneeskundige verzor
ging houdt een betwisting in in verband 
met de rechten en plichten voortvloeiend 
uit de wetgeving en reglementering betref
fende de verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, zodat de arbeidsgerechten 
bevoegd zijn om uitspraak te doen over 
dergelijke vordering. (Artt. 100 Z.I.V.-wet 
(1963) (thans 167 Z.I.V.-wet [1994]; 1382 
B.W.) 

18 mei 1998 569 

4. - Arbeidsongeschiktheidsverzeke
ring- Invaliditeit- Beslissing- Betwis
ting - Aansprakelijke - Strafrechter -
Belang. 

Dat de aansprakelijke voor een ongeval 
of zijn gerechtigde een derde is ten aan
zien van de beslissing tot erkenning van 
de invaliditeit van het slachtoffer en niet 
het vereiste persoonlijk belang heeft om 
ze voor de arbeidsrechtbank aan te vech
ten, ontneemt hem niet het recht om voor 

de strafrechter, die kennis neemt van de 
burgerlijke rechtsvordering van het slacht
offer, in het geding waarin ook diens zie
kenfonds betrokken is, het verweer te 
voeren dat dit ziekenfonds ten onrechte 
uitkeringen toekende aan zijn verzekerde, 
dat slachtoffer. (Artt. 17 Ger.W., 100, § 1, 
en 167 Gecoi:irdineerde Z.I.V.-wet van 14 
juli 1994 en 188, 189 en 190 K.B. 3 juli 
1996.) 

8 september 1998 859 

5. - Arbeidsongeschiktheidsverzeke
ring - Ongeval van de derde aansprake
lijke - Verzekeringsinstelling - Getrof
fene - Toekenning van uitkeringen -
Wettelijke indeplaatsstelling - Omvang 
- Vereisten. 

Aileen op grond van de omstandigheid 
dat de door de verzekeringsinstelling in 
aanmerking genomen graad van arbeids
ongeschiktheid voor de toekenning aan de 
begunstigde van de ziekte- en invaliditeits
verzekering van de bij die wet bepaalde 
uitkeringen, verschilde van de in het gemeen 
recht aangenomen graad, kunnen de appel
rechters, die aannemen dat de door de 
verzekeringsinstelling betaalde uitkerin
gen de schade vergoeden die bestaat in 
een vermindering van het vermogen tot 
verdienen ten gevolge van het ongeval en 
ingevolge het stelsel van ziekte- en invaliditeits
verzekeringverschuldigd waren, niet afwij
zend beschikken op haar vordering en 
haar recht om in de plaats van de begun
stigde te treden tot beloop van het bedrag 
van de verleende prestaties, voor het geheel 
van de sommen die met name krachtens 
het gemeen recht verschuldigd zijn en 
dezelfde schade geheel of gedeeltelijk ver
goeden. (Art. 70, § 2, vierde lid, Z.I.V.
wet.) 

12 november 1998 1050 
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NOTEN EN CONCLUSIES 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 

De noten en conclusies van het openbaar ministerie verschenen vanaf 1961 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 "Pasi
crisie beige" (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 hoek
dee} V (Register) van de Arresten van het Hof van Cassatie 1990-91. 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST 

Herstelplicht - Staat - Schadever
wekkende fout van een rechter of een amb
tenaar van het O.M. waarvoor de Staat 
aansprakelijk is Wettelijke on
mogelijkheid om een magistraat per
soonlijk aansprakelijk te stellen - Geen 
aantasting van de onafhankel:ijkheid van de 
Rechterlijke Macht en van de magistra
ten ervan. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19 
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en Pas., 
1992, nr. 215. 

Herstelplicht - Staat en overheid- Be
grip. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19 
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en Pas., 
1992, nr. 215. 

Herstelplicht - Staat - Schade ten ge
volge 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 rechter -
Omstandigheden waarin die aan
sprakelijkheid niet is uitgesloten - Voor
waarden voor die aansprakelijk
heidsverklaring. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19 
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en Pas., 
1992, nr. 215. 

Herstelplicht- Staat en overheid
Schadeverwekkende fout van een orgaan -
Voorwaarden voor de aansprakelijkheid van 
de Staat. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19 
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en Pas., 
1992, nr. 215. 

Oorzaak - Overmacht - Aansprake
lijkheid van de concessionaris van een mijn 
- Daad van een derde - Ingrijpen. 

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 getro:ffene - 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. 

Daad- Misdrijf- Slagen en verwon
dingen, doden- Onopzettelijk toebren
gen van verwondingen en onopzettelijk do
den- Vergoedingsvordering- Verjaring 
- Termijn - Aanvang. 

Noot, E.L., Cass., 13 jan. 1994, A.R. nr. 
9627, A. C., 1994, nr. 16. 

Herstelplicht -Meester, aangestelde -
Aangestelde - Onrechtmatige daad -
Misbruik van zijn bediening- Fout van de 
benadeelde - Gevolg. 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 11 
maart 1994, A.R. nr. 8150, A. C., 1994, 
nr. 116. 

Daad- Fout- Wets- ofverordenings
bepaling - Materiele overtreding - Be
grip- Sociale zekerheid- Werknemers -
Bijdragen - Betaling - Niet-betaling. 
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Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3 
okt. 1994, A.R. nr. C.93.0243.F, Bull. en 
Pas., 1994, nr. 412. 

Daad- Fout- Wets- ofverordenings
bepaling - Materiele overtreding. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3 
okt. 1994, A.R. nr. C.93.0243.F, Bull. en 
Pas., 1994, nr. 412. 

Herstelplicht - Gebouwen - Instor
ting - Gebrek in de bouw- Aansprake
lijkheid van de eigenaar - Gebouw in op
richting- Nog niet opgeleverd gebouw
Eigenaar. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 16 
juni 1995, A.R. nr. C.93.0319.N, A. C., 
1995, nr. 305. 

Bijzondere aansprakelijkheid- Buren
hinder - Eigendomsrecht - Verbroken 
evenwicht - Compensatie - Volledig ver
bod van een niet foutief feit. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 14 
dec. 1995, A.R. nr. C.93.0354.N, A. C., 
1995, nr. 550. 

Schade - Materiele schade, elementen 
en grootte - Vernield voertuig - Belas
ting over de toegevoegde waarde- Bena
deelde niet B.T.W.-plichtig. 

Concl. adv.-gen. GOEMINNE, Cass., 28 mei 
1996, A.R. nr. P.95.009.N, A. C., 1996, 
nr. 192. 

Algemeen - Drukpers - Persvrijheid
Getrapte aansprakelijkheid- Draagwijdte 
- Toepassingsbebied. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 31 
mei 1996, A.R. nr. C.95.0377.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 202. 

Schade - Materiele schade, elementen 
en grootte - Arbeidsongeval - Vergoe
ding door arbeidsongevallenverzekeraar -
Saldo verschuldigd door aansprakelijke -
Fiscale en sociale lasten. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 12 juni 
1996, A.R. nr. P.95.0079.F, A. C., 1996, 
nr. 230. 

Herstelplicht- Algemeen- Aanspra
kelijkheid voor andermans daden - Voor
waarden. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 19 juni 
1997, A.R. nrs. C.96.0254.F en 
C.96.0258.F, Bull. en Pas., 1997, nr. 
284. 

Herstelplicht - Algemeen - Vordering 
tot herstel van schade - Rechtmatig be
lang - Begrip. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 2 april 
1998, A.R. nr. C.94.0438.N, A. C., 1998, 
nr. 188. 

Schade - Begrip. Vormen - Begrip -
Verlies van een kans - Totstandkoming 
van een risico - Onderscheid. 

Noot, E.L., Cass., 19 juni 1998, A.R. nrs. 
C.97.0142.F en C.97.0152.F, A. C., 1998, 
nr. 324. 

Oorzaak- Begrip. Beoordeling door de 
rechter - Oorzakelijk verband - Ver
band tussen fout en schade - Schade die 
bestaat in een verlies van een kans -
Schade ten gevolge van de totstandko
ming van een risico - Onderscheid. 

Noot, E.L., Cass., 19 juni 1998, A.R. nrs. 
C.97.0142.F en C.97.0152.F, A. C., 1998, 
nr. 324. 

Herstelplicht- Staat. Overheid- Di
recteur van de belastingen - Rechtspre
kende functie - Fout - Voorwaarden. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 26 juni 
1998, A.R. nr. C.97.0236.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 343. 

Daad - Fout - Rechtsprekende beslis
sing - Rechtsnorm op de feiten van de 
zaak toegepast - Dwaling in de uitleg
ging of de toepassing- Gevolg. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 26 juni 
1998, A.R. nr. C.97.0236.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 343. 

Daad - Fout - Rechtsprekende beslis
sing - Rechtsnorm waarbij men ertoe ver
plicht wordt iets niet te doen of op een be
paalde marrier wel iets te doen - Begrip. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 26 juni 
1998, A.R. nr. C.97.0236.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 343. 

Daad - Fout - Directeur van de belas
tingen - Rechtsprekende functie - Fout 
waarvoor de Staat aansprakelijk wordt ge
steld - Begrip. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 26 juni 
1998, A.R. nr. C.97.0236.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 343. 

AFSTAMMING 

Erfrecht- Art. 756 B.W. (oud)- Toet
sing aan art. 14 Jo 8.1 E.VR.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. 
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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. 

Erkenning van vaderschap - Niet be
twist vaderschap - Belang van het kind
Bevoegdheid van de rechter - Grenzen. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 29 april 
1993, A.R. nr. 9550, Bull. en Pas., 
1993, nr. 207. 

ARBEID 
Gezondheid en veiligheid - Diensthoofd 

veiligheid- Verwijdering uit de functie -
Ontslag. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 5 okt. 
1992, A.R. nr. 7917, A. C., 1991-92, nr. 
648. 

Allerlei- Gelijke behandeling- Werk
nemers- Mannen en vrouwen- Discri
minatie- Bepaling- Nietigheid- Om
vang. 

Noot, J.F.L., Cass., 17 jan. 1994, A.R. nr. 
9575, A. C., 1994, nr. 23. 

ARBEIDSONGEVAL 
Aansprakelijkheid- Samenlopende fou

ten - Gedeeltelijke aansprakelijkheid van 
een derde - Rechtsvordering van de 
arbeidsongevallenverzekeraar - Inde
plaatsstelling - 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 - Terugvordering van 
onverschuldigde vergoedingen - Schor
sing 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 - Terugvordering van 
onverschuldigde vergoedingen- Wijzi
ging van de graad van arbeidson
geschiktheid. 

Conclusie proc.-gen. LENAERTS, Cass., 17 
feb. 1992, A.R. nr. 7671, A. C., 1991-
92, nr. 317. 

Weg naar en van het werk- Gelijkge
stelde trajecten - Begrip. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 13 
april1992, A.R. nr. 7791, AC., 1991-
92, nr. 433. 

Weg naar en van het werk- Gelijkge
stelde trajecten - Inning van het loon. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 13 
april1992, A.R. nr. 7791, A. C., 1991-
92, nr. 433. 

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

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 13 
april1992, A.R. nr. 7791, AC., 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 arbeidsgerecht 
- Gezag van het strafrechtelijk gewijsde 
t.a.v. de burgerlijke rechter. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 12 
okt. 1992,A.R. nr. 9417,Bull. enPas., 
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 uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst - Werkne
mer die onder het gezag van de werkge
ver staat- Gezagsverhouding- Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 
feb. 1993, A.R. nr. 9578, Bull. en Pas., 
1993, nr. 109. 

Weg naar en van het werk (begrip, be
staan, bewijs)- Begrip- Normaal tra
ject - Onderbreking - Duur - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 17 
jan. 1994, A.R. nr. S.93.0059.F, Bull. en 
Pas., 1994, nr. 24. 

Weg naar en van het werk (begrip, be
staan, bewijs)- Begrip- Normaal tra
ject- Onderbreking- Reden- Wet
tige reden - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 17 
jan. 1994, A.R. nr. S.93.0059.F, Bull. en 
Pas., 1994, nr. 24. 
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Weg naar en van het werk (begrip, be
staan, bewijs)- Begrip- Normaal tra
ject - Onderbreking- Duur - Belang
rijkheid - Weinig belangrijke duur -
Begrip. 

Noot, J.F.L., Cass., 13 nov. 1995, A.R. nr. 
S.94.0107.F, A. C., 1995, nr. 490. 

Vergoeding -Allerlei- Vergoeding be
taald door arbeidsongevallenverzekeraar -
Saldo verschuldigd door aansprakelijke -
Fiscale en sociale lasten. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 12 juni 
1996, A.R. nr. P.95.0079.F, A. C., 1996, 
nr. 230. 

Weg naar en van het werk (begrip, be
staan, bewijs)- Bestaan- Werkplaats
Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 9 · 
juni 1997, A.R. nr. S.96.0182.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 266. 

ARBEIDSOVEREENKOMST 
Aller lei- 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 - Out
slag om dringende reden - Partij die out
slag 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 -Aller lei - Concurrentiebeding 
- Niet-naleving door de werknemer- Ver
plichting tot betaling van een gelijkwaar
dig bedrag. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 1 juni 
1992,A.R. nr. 7827,A.C., 1991-92, nr. 
513. 

Einde -Allerlei- Concurrentiebeding 
- Geldigheid - Betaling door de werkge
ver van de compensatoire vergoeding. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 1 juni 
1992, A.R. nr. 7827, A. C., 1991-92, nr. 
513. 

Begrip - Gesubsidieerde universitaire 
instelling - Personeel bedoeld in art. 41 
wet 27 juli 1971 - Aard van de dienstbe
trekking. 

Concl. 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 beeindiging. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17 
mei 1993, A.R. nr. 8342,A.C., 1993, nr. 
240. 

Einde- Andere wijzen van beeindi
ging- Eenzijdige wijziging van essen
tiele bestanddelen van de arbeidsover
eenkomst - Kennisgeving van de 
beeindiging door de tegenpartij - Gevolg. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 7 juni 
1993, A.R. nr. 8351,A.C., 1993, nr. 272. 

Aller lei- Gelijke behandeling- Werk
nemers - Mannen en vrouwen - Discri
minatie - Bepaling- Nietigheid- Om
vang. 

Noot, J.F.L., Cass., 17 jan. 1994, A.R. nr. 
9575, A. C., 1994, nr. 23. 

Algemeen- Handelsvertegenwoordi
ger - Vermoedens - Wettelijk vermoe
den- Handelsvertegenwoordiger tewerk
gesteld als werknemer - Zelfstandig 
vertegenwoordiger - Activiteiten- Cu
mulatie - Verschillende ondememingen
Zelfde economische sector. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 14 
maart 1994, A.R. nr. S.93.0097.F, A. C., 
1994, nr. 119. 

Begrip, bestaansvereisten, vorm - Be
grip en bestaansvereisten - Handelsver
tegenwoordiger - Vermoedens - Wette
lijk vermoeden - Arbeidsovereenkomst van 
een handelsvertegenwoordiger- Niet
bestaan - Bewijs - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 14 
maart 1994, A.R. nr. S.93.0097.F, A. C., 
1994, nr. 119. 

Einde - Opzeggingsvergoeding - Op
zegging - Keuze - Modaliteiten - Werk
gever - Beeindiging - Overeenkomst -
Onbepaalde tijd - Uitvoering- Schor
sing- Werkman- Arbeidsongeschikt
heid- Gedurende meer dan zes maan
den. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 26 
mei 1997, A.R. nr. S.96.0123.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 238. 
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Einde - Opzegging - Opzeggings
vergoeding - Keuze - Modaliteiten -
Werkgever- Beeindiging- Overeen
komst - Onbepaalde tijd - Uitvoering -
Schorsing- Werkman - Arbeidsonge
schiktheid- Gedurende meer dan zes 
maanden. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 26 
mei 1997, A.R. nr. S.96.0123.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 238. 

Schorsing van de overeenkomst- Werk
man - Arbeidsongeschiktheid - Gedu
rende meer dan zes maanden- Werkge
ver - Beeindiging - Opzeggings
vergoeding - Opzegging - Keuze -
Modaliteiten - Overeenkomst - Onbe
paalde tijd. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 26 
mei 1997, A.R. nr. S.96.0123.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 238. 

ARBITRA-GE 
Faillissement - Overeenkomst tot ar

bitrage - Curator - Tegenstelbaar ka
rakter - Voorwaarden. 

Noot, J.S., Cass., 8 mei 1998, A.R. nr. 
C.96.0400.F, A.C., 1998, nr. 229. 

Buitenlandse scheidsrechterlijke uit
spraak - Erkenning en tenuitvoerleg
ging - Bindend karakter - Verdrag van 
New York van 10 juni 1954. 

Concl. adv.-gen. met opdracht HENKES, 
Cass., 5 juni 1998, A.R. nr. C.97.0179.F, 
Bull. en Pas., 1998, nr. 289. 

ARBITRAGER OF 
Prejudiciele vraag - Verplichting voor 

het Hofvan Cassatie- Niet ontvankelijk
heid en onpartijdigheid - Wraking. 

Noot, M.D.S., Cass., 31 mei 1994, A.R. nr. 
P.93.0458.N, A. C., 1994, nr. 273. 

Prejudiciele vraag - Verplichting voor 
het Hofvan Cassatie- Grenzen- Eind
beslissing - Cassatieberoep - Niet-
ontvankelijkheid Gelijkheid 
Discriminatieverbod. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 5 nov. 
1996,A.R. nr. P.95.1428.N,A.C., 1996, 
nr. 417. 

ARTS 
Beroepsorden - Orde van Geneeshe

ren - Provincials 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 - Provincials 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. 

BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. 
SPAARWEZEN 

Kredietverrichtingen - Documentair 
krediet - Onherroepelijk krediet - Uit
voerend beslag onder derden door de op
drachtgever. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 23 juni 1994, A.R. nr. 
C.93.0105.F, Bull. en Pas., 1994, nr. 
328. 

BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE 

Strafbepalingen - Belastingverhoging bij 
het niet of niet tijdig voldoen van de be
lasting - Aard van die administratieve 
geldboete - Toepasselijkheid van art. 6 
E.V.R.M. 

Concl. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 27 sept. 
1991, A.R. nr. 7448, A. C., 1991-92, nr. 
53. 

Vernield voertuig - Omvang van de 
schade- Vervangingswaarde- Bena
deelde niet B.T.W.-plichtig. 

Concl. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 28 mei 
1996, A.R. nr. P.95.0909.N, A. C., 1996, 
nr. 192. 

BEROEPSZIIfKTE 

Basisloon -IVaststelling- Arbeidson
geschiktheid OIJ.tstaan na het verlaten van 
de beroepencaiegorie. 

Concl. proc.rgen. LENAERTS, Cass., 16 
sept. 1991j• A.R. nr. 7513, A. C., 1991-
92, nr. 30. 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ 

Internering- Internering door rech
ters die uitspraak deden over voorlopige 
hechtenis - Wettigheid. 

Noot, M.D.S., Cass., 26 april1994, A.R. 
nr. P.94.03p8.N,A.C., 1994, nr. 201 

BE SLAG 

Inkomstenbelastingen - Rechten en 
voorrechten van de Schatkist - Vennoot
schap - Handelsvennootschappen- Ver
effening - Be slag onder derden - Artt. 
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325 en 326, eerste lid, W.I.B. - Gevol
gen. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 23 jan. 1992, A.R. nr. 9044, 
Bull. en Pas., 1992, nr. 268. 

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

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 8 okt. 1992, 
A.R. nr. 9415, Bull. en Pas., 1992, nr. 
657. 

Bewarend beslag - Zeevordering - Zee
schip- Zeeschuld- Schuldenaar- An
dere persoon dan de eigenaar. 

Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 1 
okt. 1993, A.R. nr. 8050, A. C., 1993, nr. 
391. 

Algemeen - Inkomstenbelastingen -
Bezwaar- Beslag door de Staat- Gren
zen en gevolgen. 

Concl. proc.-gen. VELU, Cass., 28 okt. 
1993, A.R. nr. 9555 (volt. terechtz.), 
Bull. en Pas., 1993, nr. 433. 

Gedwongen tenuitvoerlegging- Docu
mentair krediet - Onherroepelijk kre
diet - Uitvoerend beslag onder derden 
door de opdrachtgever. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 23 juni 1994, A.R. nr. 
C.93.0105.F, Bull. en Pas., 1994, nr. 
328. 

Algemeen - Strafzaken - Opsporings
onderzoek- Beslag en verzegeling van za
ken - Kort geding - Bevoegdheid van de 
rechter - Feitelijkheid. 

Concl. adv.-gen. DE SwAEF, Cass., 2 nov. 
1995, A.R. nr. C.94.0366.N, A. C., 1995, 
nr. 470. 

Algemeen- Niet voor beslag vatbaar
Rustpensioen en uitkering tot levenson
derhoud- Samenvoeging- Voorwaarde. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass, 19 juni 
1977, A.R. nr. C.96.0238.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 283. 

Bewarend beslag - Voorwaarden - Ze
kere, vaststaande en opeisbare schuldvor
dering - Begrip - Gerechtelijke verde
ling- Notariele staat van vereffening
Geen homologatie- Gevolg. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass, 5 sept. 1997, 
A.R. nr. C.96.0327.F, Bull. en Pas., 
1997, nr. 336. 

BETEKENINGEN EN KENNISGEVIN
GEN 

Algemene begrippen - Strafzaken -
Voorlopige hechtenis - Voorlopige invrij
heidstelling - N aar het hof van ass is en 
verwezen beschuldigde - Kennisgeving 
van het verwijzingsarrest - Begrip. 

Noot, M.D.S., Cass., 29 dec. 1992, A.R. nr. 
7285, A. C., 1991-92, nr. 816. 

Algemeen - Strafzaken - Bevel tot 
aanhouding - Betekening - Datum -
Verschrijving. 

Noot, G.B., Cass., 26 maart 1996, A.R. nr. 
P.96.0359.N, A.C., 1996, nr. 104. 

Gerechtsbrief- Inkomstenbelastingen 
- Voorziening in cassatie - Termijn -
Begin - Bestreden arrest - Kennisge
ving - Datum. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 20 
feb. 1998, A.R. nr. F.96.0127.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 103. 

BEVOEGDHEID EN AANLEG 

Strafzaken- Bevoegdheid - Voorlo
pige hechtenis - Verzoek tot voorlopige in
vrijheidstelling - N aar het hof van as
sisen verwezen beschuldigde. 

Noot, M.D.S., Cass., 29 dec. 1992, A.R. nr. 
7285, A. C., 1991-92, nr. 816. 

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Al
gemeen - Rechter in kort geding - Straf
zaken - Opsporingsonderzoek. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 2 nov. 
1995, A.R. nr. C.94.0366.N,A.C., 1995, 
nr. 470. 

BEWIJS 

Strafzaken- Algemeen- Regelmatig
heid- Voorwaarden. 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 4 jan. 
1994, A.R. nr. 6388, A. C., 1994, nr. 1. 

Strafzaken - Algemeen - Onregehna
tig verkregen bewijs- Gevolg. 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 4 jan. 
1994, A.R. nr. 6388, A. C., 1994, nr. 1 

Strafzaken- Bewijsvoering- Alcohol
intoxicatie - Bloedproef- Wijze van uit
voering -Analyse - Uitslag - Kennis
geving- Tweede analyse - Termijnen -
Doel- Gevolg. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 26 
jan. 1994, voltallige zitting, A.R. nr. 
P.93.0988.F, Bull. en Pas., 1994, nr. 51. 
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Strafzaken - Bewijsvoering- Telefoon
tap in het buitenland - Bekendmaking 
van een misdrijf- Onwettigheid begaan 
door de aangever - Rechtmatig verkre
gen bewijs - Gevolg. 

Concl. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 30 mei 
1995, A.R. nr. P.93.0946.N, A. C., 1995, 
nr. 267. 

BLOEDPROEF 

Wijze van uitvoering- Analyse - Uit
slag- Kennisgeving- Tweede analyse -
Termijnen - Doel - Gevolg. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 26 
jan. 1994, voltallige zitting, A.R. nr. 
P.93.0988.F, Bull. en Pas., 1994, nr. 51. 

BOSSEN 

Boswetboek- Bosdecreet 13 juni 1990 
- Misdrijven - Verjaringstermijn- Stui
ting. 

Noot, M.D.S., Cass., 23 feb. 1993, A.R. nr. 
6076, A. C., 1993, nr. 112. 

BURGERLIJKE RECHTEN. POLI
TIEKE 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. en Pas., 
1992, nr. 215. 

Geschil over burgerlijke rechten- Be
voedheid van de Rechterlijke Macht
Grondwet (1831)- Artikel 92 - Draag
wijdte. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april 
1996, A.R. nr. C.94.0013.N, A. C., 1996, 
nr. 137. 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 

Grondslag -Misdrijf- Slagen, verwon
dingen, doden- Onopzettelijk toebren
gen van verwondingen en onopzettelijk do
den - Verjaring- Termijn - Aanvang. 

Noot, E.L., Cass., 13 jan. 1994, A.R. nr. 
9627, A. C., 1994, nr. 16. 

Burgerlijke rechtsvordering van de be
klaagde - Door een onbekend gebleven 
motorrijtuig veroorzaakte schade - Ge
dwongen tussenkomst van het Gemeen
schappelijk Waarborgfonds - Ontvanke
lijkheid - Voorwaarde. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 19 dec. 
1995, A.R. nr. P.94.0300.N, A. C., 1995, 
nr. 557. 

CAS SA TIE 

Vernietiging- Omvang- Burgerlijke 
zaken - Beperking van de aangevochten 
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 be
grippen - Meer dan een middel - Onder
zoek 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 - Vor
dering tot vernietiging- Art. 441 Sv. -
Onderzoeksverrichtingen - Vernietiging 
van het arrest zonder verwijzing. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 30 
sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas., 
1992, nr. 638. 

Vernieting, omvang- Strafzaken -
Strafvordering - Beklaagde en verdachte 
- Onmiddellijke aanhouding. 

Noot, M.D.S., Cass., 1 maart 1994, A.R. 
nr. P.94.0070.N, A. C., 1994, nr. 105. 

Bevoegdheid van het Hof- Aller lei -
Strafzaken - Motivering van de straf en de 
strafinaat - Toetsing van het Hof- Mar
ginale toetsing- Grens. 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 24 jan. 
1995, A.R. nr. P.92.7292.N, A. C., 1995, 
nr. 36. 

Vernietiging, omvang - Strafzaken -
Strafvordering - Beklaagde en verdachte 
- Onmiddellijke aanhouding. 

Noot, M.D.S., Cass., 16 mei 1995, A.R. nr. 
P.95.0327.N, A. C., 1995, nr. 240. 

Bevoegdheid van het Hof- Kamers, ver
enigde kamers, voltallige zitting, alge
mene vergadering - Kamers - Wanbe
drijf ten laste gelegd aan een magistraat in 
een hof van beroep of in een arbeidshof
Bevoegdheid - Hof van Cassatie -
Tweede kamer. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 1 
april1996, A.R. nr. P.96.0171.F, Bull. 
en Pas., 1996, nr. 108. 

Bevoegdheid van het Hof- Kamers. 
Verenigde Kamers. Voltallige zitting. Al
gemene vergadering- Verenigde Kamers. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 24 
nov. 1997, A.R. nr. S.96.0027.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 499. 
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Vernietiging. Omvang- Strafzaken
Strafvordering - Beklaagde en verdachte 
- Correctionalisering- Verzachtende om
standigheden - Niet bestaan van de ver
zachtende omstandigheden - Veroorde
ling - Vernietiging - Uitbreiding -
Omvang. 

Noot, S.D'H., Cass., 26 mei 1998, A.R. nr. 
P.97.0087.N, A.C., 1998, nr. 273. 

CASSATIEBEROEP 
Burgerlijke zaken- Personen door ofte

gen 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 juni 
1992, A.R. nr. 7878, voltallige terecht
zitting, 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 vat
baar voor cassatieberoep - Administra
tief kort geding- Schorsing van de ten
uitvoerlegging van een akte of een 
reglement 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. 

Strafzaken - Termijnen voor cassatie
beroep en betekening - Strafvordering -
Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslis
sing) - Beschikking van verwijzing naar 
de correctionele rechtbank - Hoger be
roep van de verdachte -Arrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling- Cas
satieberoep - Ontvankelijkheid. 

Noot, M.D.S., Cass., 31 mei 1994, A.R. nr. 
P.93.0458.N, A.C., 1994, nr. 273. 

Strafzaken - Termijnen voor cassatie
beroep en betekening - Strafvordering -
Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslis
sing) -Arrest dat enkel weigert aan de 
raadsman van de beklaagde de toestem
ming te geven om laatstgenoemde te ver
tegenwoordigen. 

Noot, J.F.L., Cass., 15 juni 1994, A.R. nr. 
P.94.0667.F, A. C., 1994, nr. 311. 

Tuchtzaken - Termijnen van cassatie
beroep en betekening - Beslissing van de 
raad van beroep van de Orde van Apothe
kers - Kennisgeving van het cassatie
beroep aan de bijzitter in de nationale raad 
buiten termijn - Ontvankelijkheid. 

Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 2 
sept. 1994,A.R. nr. 8313,A.C., 1994, 
nr. 355. 

Burgerlijke zaken - Personen door ofte
gen wie cassatieberoep kan worden inge
steld - Eisers en verweerders - Eiser -
Openbaar ministerie - Ontvankelijkheid 
- Vereiste - Begrip - Hoger beroep. 

Noot, J.F.L., Cass., 3 april1995, A.R. nr. 
S.94.0159.F, A. C., 1995, nr. 183. 

Burgerlijke zaken- Vormen- Te voe
gen stukken (bij cassatieberoep of memo
rie) - Cassatieverzoekschrift - Beteke
ningen en kennisgevingen- Betekening
Exploot - Verweerder - Woonplaats -
Woonplaats in het buitenland- Keuze van 
woonplaats - Keuze van woonplaats in 
Belgie - Bewijs - Betekening aan de in 
Belgie gekozen woonplaats - Ambtshalve 
opgeworpen middel van niet-ontvan
kelijkheid. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 15 
mei 1995, A.R. nr. C.94.0398.F, Bull. en 
Pas., 1995, nr. 235. 

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep - Strafvordering - Beslis
sing uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep Eindbeslissing 
Cassatieberoep - Niet-ontvankelijkheid -
Prejudiciele vraag - Arbitragehof- Ver
plichting voor het Hof van Cassatie -
Grenzen - Gelijkheid - Discriminatie
verbod. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 5 nov. 
1996, A.R. nr. P.95.1428.N, A. C., 1996, 
nr. 417. 

Burgerlijke zaken - Termijnen van 
cassatieberoep en betekening - Duur, be
gin en einde - Bestreden beslissing -
Kennisgeving- Gerechtsbrief- Gevolg. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 22 nov. 
1996, A.R. nr. C.95.0453.N, A. C., 1996, 
nr. 450. 

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep - Strafvordering - Aller
lei- Jeugdkamer van het hofvan beroep 
- Maatregelen ten aanzien van minder
jarigen- Voorbereidende rechtspleging-
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Behoud in het milieu - Presta tie van op
voedkundige of filantropische aard - Aard 
- Eindbeslissing - Gevolg - Belang. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 4 
maart 1997, A.R. nr. P.96.1660.N, A. C., 
1997, nr. 123. 

Strafzaken - Vormen - Vorm van het 
cassatieberoep en vermeldingen - Straf
rechter - Verzoek tot wraking - Vonnis 
van de rechtbank - Hoger beroep - Ar
rest van het hof van beroep. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 18 
nov. 1997,A.R. nr. P.96.1364.N,A.C., 
1997, nr. 485. 

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep - Strafvordering - Beslis
singen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep - Maatregel van inwen
dige aard. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 18 
nov. 1997, A.R. nr. P.96.1364.N, A. C., 
1997, nr. 485. 

Belastingzaken Termijnen van 
cassatieberoep en betekening - Duur, be
gin en einde - Duur - Verlenging - M
stand - Inkomstenbelastingen. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 20 
feb. 1998, A.R. nr. F.96.0127.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 103. 

Belastingzaken Termijnen van 
cassatieberoep en betekening - Duur, be
gin en einde - Begin - Inkomstenbelas
tingen - Bestreden arrest - Kennisge
ving - Datum. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 20 
feb. 1998, A.R. nr. F.96.0127.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 103. 

Strafzaken - Personen door of tegen wie 
cassatieberoep kan of moet worden inge
steld - Strafvordering - Beklaagde en 
verdachte - Correctionalisering - Ver
zachtende omstandigheden- Niet be
staan van de verzachtende omstandighe
den - Veroordeling - Belang van de 
beklaagde - Ontvankelijkheid. 

Noot, S.D'H., Cass., 26 mei 1998, A.R. nr. 
P.97.0087.N, A. C., 1998, nr. 273. 

Strafzaken-Allerlei- Voorlopige hech
tenis - Vrijheid onder voorwaarden - Vor
dering tot opheffing van de voorwaarden -
Kamer van inbeschuldigingstelling - Ar
rest - Verwerping van de vordering - Be
slissing van het Hof- Termijn - Niet
naleving- Gevolg. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17 
nov. 1998, A.R. nr. P.98.1360.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 485. 

Belastingzaken- Vormen - Vorm en 
termijn voor memories en stukken- In
komstenbelastingen - Stukken - N eer
legging - Termijn. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3 
dec. 1998, A.R. nr. F.98.0004.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 502. 

Belastingzaken - Vormen - Vorm en 
termijn van betekening en/of neerlegging -
Betekening - Termijn - Inkomstenbelas
tingen. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3 
dec. 1998, A.R. nr. F.98.0004.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 502. 

Belastingzaken - Vormen - Vorm en 
termijn voor memories en stukken- ln
komstenbelastingen - Memorie van weder
antwoord - Brief- Ter post aangete
kende brief. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3 
dec. 1998, A.R. nr. F.98.0004.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 502. 

Strafzaken - Termijnen voor cassatie
beroep en betekening - Strafvordering -
Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslis
sing) - Onderzoeksrechter - Wraking -
Arrest van het hof van beroep. 

Concl. adv.-gen. G. DUBRULLE, Cass., 8 
dec. 1998, A.R. nr. P.98.1312.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 512. 

CASSATIEMIDDELEN 

Burgerlijke zaken - Te voegen stuk
ken - Middel afgeleid uit miskenning van 
bewijskracht - Akte van het gerecht -
Over legging van een afschrift- Eens
luidendverklaring - Griffier - Advocaat 
bij het Hof- Ontvankelijkheid. 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 11 
maart 1994,A.R. nr. 8150,A.C., 1994, 
nr. 116. 

Burgerlijke zaken - Algemeen - Niet 
ontvankelijk middel - Beginsel van be
hoorlijk bestuur - Beginsel van de eer
biediging van het gewettigd vertrouwen -
Bewering die een feitelijke beoordeling in
houdt. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 14 
maart 1994,A.R. nr. S.93.0097.F,A.C., 
1994, nr. 119. 

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN
KOMST 

Gelijke behandeling- Werknemers -
Mannen en vrouwen - Diqcriminatie -
Bepaling- Nietigheid - Omvang. 
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Noot, J.F.L., Cass., 17 jan. 1994, A.R. nr. 
9575, A.C., 1994, nr. 23. 

DESKUNDIGENONDERZOEK 
Tuchtzaken - Bepalingen van het 

Ger.W. betreffende het deskundigenonder
zoek - Toepasselijkheid op in een tucht
zaak bevolen deskundigenonderzoek. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 26 
mei 1995, A.R. nr. D.94.0034.N, A. C., 
1995, nr. 257. 

Strafzaken - Deskundige aangewezen 
door de feitenrechter - Toepassing van het 
Ger.W. - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 
24 juni 1998, A.R. nr. P.97.1075.F, Bull. 
en Pas., 1998, nr. 332. 

DIEFSTAL EN AFPERSING 

Doodslag, gepleegd om diefstal te ver
gemakkelijken of om de straffeloosheid er
van te verzekeren - Poging - Wets
bepalingen- Straf. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., 24 juni 1992, A.R. nr. 997 4, Bull. 
en Pas., 1992, nr. 562. 

DIEREN 

Gemeente Mol - Politiereglement 
"dierenmarkt" van 3 februari 1992 - Artt. 
13 en 32 - Geldigheid. 

Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 6 
dec. 1994, A.R. nr. P.93.1561.N, A. C., 
1994, nr. 537. 

DRUKPERS (POLITIE OVER DE) 

Persvrijheid - Aansprakelijkheid bui
ten overeenkomst - Getrapte aansprake
lijkheid- Draagwijdte- Toepassings
gebied. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 31 
mei 1996, A.R. nr. C.95.0377.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 202. 

DWANGSOM 

Verjaring- Stuiting- Bevel tot beta
ling - Verzet - Gevolgen. 

Noot, M.D.S., Cass., 7 dec. 1995, A.R. nr. 
C.95.0239.N, A. C., 1995, nr. 535. 

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED 

Gevolgen t.a.v. de personen- Kinde
ren- Levensonderhoud- Bijdrage van de 
ouders- Overeenkomst- Wijziging
Voorwaarde. 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 8 mei 
1992, A.R. nr. 7892, A. C., 1991-92, nr. 
466. 

Gevolgen t.a.v. de personen- Echtge
noten- Uitkering na echtscheiding
Wetsconflict - Vreemde wet. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16 
juni 1994, A.R. nr. 9651, Bull. en Pas., 
1994, nr. 314. 

Gevolgen t.a.v. de personen- Echtge
noten - Onroerend goed dat het gezin tot 
voornaamste woning diende- Wetscon
flict - Vreemde wet. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16 
juni 1994, A.R. nr. 9651, Bull. en Pas., 
1994, nr. 314. 

EIGENDOM 

Medeeigendom - N ala tens chap - Aan
deel in een afzonderlijk goed- Beschik
king - Geldigheid. 

Concl. eerste adv.-gen. D'HOORE, Cass., 9 
sept. 1994, A.R. nr. 8329, A. C., 1994, 
nr. 366. 

ERFENISSEN 

Schenking met voorbehoud van het 
vruchtgebruik aan een erfgerechtigde in de 
rechte lijn - Toestemming van de andere 
erfgerechtigden- Gevolgen- Artt. 918 en 
922 B.W. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 8 okt. 1992, 
A.R. nr. 9398, Bull. en Pas., 1992, nr. 
656. 

Onbeheerde nalatenschap - Schuld
eisers van de overledene - Samenloop -
Datum - Gevolg. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 2 juni 
1994, A.R. nr. C.93.023l.F, Bull. en 
Pas., 1994, nr. 282. 

Medeeigendom -N alatenschap - Aan
deel in een afzonderlijk goed - Beschik
king - Geldigheid. 

Concl. eerste adv.-gen. D'HOORE, Cass., 9 
sept. 1994, A.R. nr. 8329, A. C., 1994, 
nr. 366. 

EUROPESE UNIE 

Prejudiciele geschillen - Hof van Cas
satie- Artikelll7 E.E.G.-Verdrag- Ver
drag - Akten van de instellingen - Be
paling - Uitlegging - Verzoek 
Noodzakelijke uitlegging- H.v.J. 
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Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
nov. 1996, volt. zitt., A.R. nr. 
S.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, nr. 
412. 

FAIT...LISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECIITELIJK AK
KOORD 

Allerlei - Boedelschuld - Begrip. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 20 jan. 
1994, A.R. nr. C.93.0184.F, Bull. en 
Pas., 1994, nr. 37. 

Rechtspleging - Verkoping van een tot 
de failliete boedel behorend vastgoed -
Door een rechter-commissaris aangestelde 
notaris- Goedkeuring voor de vrederech
ter - Aard van de beslissing - Rechts
middel. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 13 
mei 1994, A.R. nr. 8286, A. C., 1994, nr. 
236. 

Rechtspleging - Verkoping van een tot 
de boedel behorend vastgoed- Notaris
Verkoopsvoorwaarden - Toepasselijk
heid van art. 1582, derde tot vijfde lid, 
Ger.W. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 13 
mei 1994,A.R. nr. 8286,A.C., 1994, nr. 
236. 

Begrip, vereisten van het faillissement -
Handelaar, ophouden van betalen en ge
schokt zijn van het krediet- Handelsven
nootschap in vereffening. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17 
juni 1994, A.R. nr. C.93.0503.N, A. C., 
1994, nr. 319. 

Gerechtelijk akkoord- Verzoek om ak
koord - Verwerping - Faillietverkla
ring - Voorwaarden. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., 26 jan. 1996, A.R. nr. 
C.95.0049.F, A. C., 1996, nr. 56. 

Bevoorrechte en hypothecaire schuld
eisers - Faillietverklaring van de werk
gever - Bevoorrechte schuldvordering van 
de werknemer - Berekening door de cu
rator. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 23 mei 
1996,A.R. nr. C.95.0392.N,A.C., 1906, 
nr. 187. 

Rechtspleging - Faillissement - Vor
dering in rechte- Vordering van de cu
rator - Voorwerp - Gemeenschappelijke 
rechten van alle schuldeisers - Begrip. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 dec. 
1997, A.R. nr. C.96.0306.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 532. 

Rechtspleging- Faillissement- Cu
rator - Algemene opdracht. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 dec. 
1997, A.R. nr. C.96.0306.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 532. 

Rechtspleging - Faillissement - Vor
dering in rechte - Vordering van de cu
rator - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 dec. 
1997, A.R. nr. C.96.0306.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 532. 

Gevolgen (personen, goederen, verbin
tenissen) - Overeenkomst tot arbitrage -
Curator - Tegenstelbaar karakter - Voor
waarden. 

Noot, J.S., Cass., 8 mei 1998, A.R. nr. 
C.96.0400.F, A. C., 1998, nr. 229. 

GEMEENSCHAP EN GEWEST 

Rechtsopvolging van de Staat door de ge
meenschappen en gewesten - Thesau
rie. 

Concl. adv.-gen. DE SwAEF, Cass., 19 juni 
1992, A.R. nr. 7878, voltallige terecht
zitting, A!C., 1991-92, nr. 552. 

Rechtsopvolging van de Staat door de ge
meenschappen en gewesten - Overge
dragen rechten en verplichtingen- On
derwijs - Hangende gerechtelijke proce
dures. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 19 juni 
1992, A.R. nr. 7878, voltallige terecht
zitting, A. C., 1991-92, nr. 552. 

Rechtsopvolging van de Staat door ge
meenschappen en gewesten - Schulden
Verplichtingen die ten laste van de Staat 
blijven - Uitgaven - Uitgaven waarvoor 
geen betalingsaanvraag dient voorgelegd -
Andere schulden - Begrip - Overheids
opdrachten (werken, leveringen, diensten) 
- Werken - Aannemer - Schadeloos
stelling - Schuldvordering in hoofdsom -
Interesten. 

Noot J.F.L., Cass., 7 nov. 1996, A.R. nr. 
C.95.0353.F, A.C., 1996, nr. 422. 

GEMEENTE 

Gemeente Mol - Politiereglement 
"dierenmarkt" van 3 februari 1992 - Artt. 
13 en 32 - Geldigheid. 

Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 6 
dec. 1994, A.R. nr. P.93.1561.N, A. C., 
1994, nr. 537. 
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GENEESKUNDE 
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. 

Beroepsorden - Orde van Geneeshe
ren - Tuchtzaken - Bepalingen van het 
Ger. W. betreffende het deskundigenonder
zoek - Toepasselijkheid op in een tucht
zaak bevolen deskundigenonderzoek. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 26 
mei 1995, A.R. nr. D.94.0034.N, A. C., 
1995, nr. 257. 

GOEDEREN 
Onroerend goed- Huwelijk- Onroe

rend goed dat het gezin tot voornaamste 
woning dient - Wetsconflict- Vreemde 
wet. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16 
juni 1994, A.R. nr. 9651, Bull. en Pas., 
1994, nr. 314. 

GRONDWET 
Art. 45 - Parlementaire onschend

baarheid- Schending door openbare amb
tenaren 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- 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. 

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 - 'lbetsing op de wettigheid -
Recht en verplichtingen van het met ei
genlijke rechtspraak belast orgaan. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 
maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 154. 

Art. 7 - Wederrechtelijke gevangenhou
ding- Gevangenis -Art. 616 Sv. 

Noot, G.B., Cass., 22 maart 1994, A.R. nr. 
P.94.0202.N, A. C., 1994, nr. 140. 

Grondwet (1994) -Art. 148- Hofvan 
assisen - Behandeling ter zitting - De
batten- Openbaarheid - Sluiting van de 
debatten - Openbare terechtzitting -
Hervatting. 

Noot, J.F.L., Cass., 21 dec. 1994, A.R. nr. 
P.94.1377.F, A. C., 1994, nr. 572. 

Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) - Ar
tikel 107 - Algemeen bestuur - Minis
teriele circulaire - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417.F, Bull. 
en Pas., 1995, nr. 360. 

Grondwet 1831 (art. 1 tot 99)- Arti
kel 92 - Bevoegdheid van de Rechter
lijke Macht - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april 
1996,A.R. nr. C.94.0013.N,A.C., 1996, 
nr. 137. 

Grondwet 1994 (art. 1 tot 99) - Arti
kel 25 - Drukpers - Persvrijheid- Aan
sprakelijkheid buiten overeenkomst - Ge
trapte aansprakelijkheid- Draagwijdte -
Toepassingsgebied. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 31 
mei 1996, A.R. nr. C.95.0377.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 202. 

Grondwet 1994 (art. 1 tot 99) - Arti
kel 33 - Machten - Scheiding der mach
ten. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10 
juni 1996, A.R. nr. S.95.0114.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 227. 

Grondwet 1994 (art. 1 tot 99) - Arti
kel 84 - Bindende uitlegging van de wet 
- Wetgevende Macht - Beoordeling -
Grens. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
nov. 1996, volt. zit., A.R. nr. 
S.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, nr. 
412. 

Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) - Ar
tikel 173 - Retributie - Begrip. 
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Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10 
sept. 1998, A.R. nr. C.97.0290.F, Bull. 
en Pas., 1998, nr. 397. 

HANDELSPAPIER 

Wisselbrief- Betaling aan een derde
houder door betrokkene niet-acceptant -
Tenietgaan wisselverbintenis - Regres
vordering - Gevolg. 

Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 14 
jan. 1994,A.R. nr. 8081,A.C., 1994, nr. 
18. 

HERHALING 

Wanbedrijf na wanbedrijf- Veroorde
ling met uitstel- Ondergane straf- Tijd
stip - Termijn van vijf jaar - Aanvang. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., 24 juni 1992, A.R. nr. 9910, Bull. 
en Pas., 1992, nr. 561. 

HERROEPING VAN HET GEWIJSDE 

Verzoek tot herroeping van het gewijsde 
- Verzoekende partij - Onzorgvuldige be
wijsvoering voor de feitenrechter - Ont
vankelijkheid van het verzoek. 

Noot, G.B., Cass., 26 mei 1995, A.R. nr. 
C.93.0277.N, A. C., 1995, nr. 256. 

HERZIENING 

Advies - Ontvankelijkheid. 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 17 
maart 1992, A.R. nr. 6057, A. C., 1991-
92, nr. 380. 

HOF VAN ASSISEN 

Behandeling ter zitting en tussen
arresten, verklaring van de jury- Behan
deling ter zitting - Debatten - Open
baarheid - Sluiten der deuren - Sluiting 
van de debatten - Openbare terechtzit
ting- Hervatting. 

Noot, J.F.L., Cass., 21 dec. 1994, A.R. nr. 
P.94.1377.F,A.C., 1994, nr. 572. 

Behandeling ter zitting en tussen
arresten. Verklaring van de jury- Behan
deling ter zitting - Anonieme getuigen -
Mogelijkheden tot ondervraging via een 
telefoonapparaat - Verweermogelijkheden 
- Tegensprekelijk karakter - Gevolgen. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 
15juli 1997,A.R. nr. P.97.0780.N,A.C., 
1997, nr. 314. 

HOGER BEROEP 
Burgerlijke zaken- Beslissingen en par

tijen - Uitvoerend beslag op onroerend 
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 - Ho
ger 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. 

Burgerlijke zaken - Gevolgen, bevoegd
heid van de rechter- Nietigheid bij de 
rechtsingang- Hoger beroep - Devolu
tieve kracht van het hager beroep. 

Tegenstrijdige concl. adv.-gen. DU JAR
DIN, Cass., 27 mei 1994, A.R. nr. 8105, 
A.C., 1994, nr. 269. 

Strafzaken (douane en accijnzen inbe
grepen) -Aller lei - Vonnis gewezen ter 
zake van wraking - Vorm van het hager 
beroep. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 18 
nov. 1997, A.R. nr. P.96.1364.N, A. C., 
1997, nr. 485. 

Burgerlijke zaken (handelszaken en so
ciale zaken inbegrepen) - Sociaal proces
recht (bijzondere regels) - Ondernemings
raad en veiligheidscomite - Beschermde 
werknemers - Bijzondere ontslagregeling 
- Dringende reden - Eindvonnis - Ver
zoekschrift - Middel - Ontvankelijk
heid - Formulering - Tijdstip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 24 
nov. 1997, A.R. nr. S.96.0027.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 499. 

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. 
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Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 17 juni 1993, A.R. nr. 9405, 
Bull. en Pas., 1993, nr. 291. 

Handelshuur- Einde (opzegging, huur
hernieuwing, enz.) - Voortijdige beeindi
ging- Akkoord van partijen - Wijze van 
vaststelling. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17 
feb. 1995,A.R. nr. C.93.0146.N,A.C., 
1995, nr. 98. 

Huishuur- Einde (Opzegging. Verlen
ging. Enz.)- Huurovereenkomst voor het 
leven - Opzeggingsrecht van de huurder 
- Duur van de huurovereenkomst. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 29 mei 
1998, A.R. nr. C.97.0143.F (Bull. en 
Pas., 1998, nr. 280). 

HUWELIJK 

Respectieve rechten en verplichtingen 
van de echtgenoten - Maatregelen ter be
scherming van het gezin - lnternatio
naal privaatrecht - Echtgenoten van de
zelfde nationaliteit - Toepasselijke wet -
Begrip - Persoonlijke zekerheden 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 be
scherming van het gezin- Internatio
naal privaatrecht - Echtgenoten van ver
schillende nationaliteiten - Toepasselijke 
wet - Begrip - Persoonlijke zekerheden 
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. 

Wederzijdse rechten en verplichtingen 
van de echtgenoten - Onroerend goed dat 
het gezin tot voornaamste waning dient -
Wetsconflict- Vreemde wet. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16 
juni 1994, A.R. nr. 9651, Bull. en Pas., 
1994, nr. 314. 

Dringende voorlopige maatregelen be
treffende de persoon en de goederen van de 
echtgenoten en de kinderen - Geen be
perking in de tijd- Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 20 nov. 
1995, A.R. nr. C.93.0090.N, A. C., 1995, 
nr. 518. 

Vorderingen van echtgenoten betref
fende hun wederzijdse rechten en plich
ten - Uitkeringen tot levensonderhoud -

Rechtspleging- Hoger beroep- Vonnis -
Kennisgeving- Gerechtsbrief. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 22 nov. 
1996,A.R. nr. C.95.0453.N,AC., 1996, 
nr. 450. 

Dringende voorlopige maatregelen be
treffende de persoon en de goederen van de 
echtgenoten en de kinderen - Ernstige 
verstoring van de verstandhouding tus
sen de echtgenoten - Rechtspleging - Ho
ger beroep - Vonnis - Kennisgeving -
Gerechtsbrief. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 22 nov. 
1996,A.R. nr. C.95.0453.N,AC., 1996, 
nr. 450. 

HUWELIJKSVERMOGENSSTEL
SELS 

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. 

Algemeen - Vorderingen van echtgeno
ten- Dringende voorlopige maatregelen 
betreffende de persoon en de goederen van 
de echtgenoten en de kinderen - Ern
stige verstoring van de verstandhouding 
tussen de echtgenoten - Rechtspleging -
Hoger beroep - Vonnis - Kennisgeving
Gerechts brief. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 22 nov. 
1996,A.R. nr. C.95.0453.N,AC., 1996, 
nr. 450. 

Algemeen - Vorderingen van echtgeno
ten - Rechtspleging - Hoger beroep -
Vonnis - Kennisgeving - Gerechtsbrief. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 22 nov. 
1996, A.R. nr. C.95.0453.N, A. C., 1996, 
nr. 450. 

IMMUNITEIT 

Strafvordering - Vervolgingen tegen of 
aanhouding van parlementsleden of per
sonen die nadien parlementslid worden -
Voorwaarden - Schorsing van de hechte
nis of van de vervolgingen. 

Noot, D.S., Cass., 17 dec. 1991, A.R. nr. 
6159, A. C., 1991-92, nr. 208. 

Onderzoek tegen onbekenden- On
wettige daden van onderzoek tegen een 
parlementslid- Akten enkel nietig t.a.v. 
het parlementslid. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 30 
sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas., 
1992, nr. 638. 
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Onderzoek- Huiszoeking in de woning 
van een parlementslid- Wettigheid
Vereisten. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 30 
sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas., 
1992,nr. 638. 

Onderzoek tegen onbekenden - Parle
mentslid eventueel bij de feiten betrok
ken - Wettigheid van het onderzoek -
Vereisten. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 30 
sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas., 
1992, nr. 638. 

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 BISTHOVEN, 
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 -lnschrij
ving -Artt. 324 tot 326 W.I.B.- Gevol
gen. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., 23 jan. 1992, A.R. nr. 9044, Bull. 
en Pas., 1992, nr. 268. 

Rechten en voorrechten van de Schat
kist - Vervolgingen - Dwangschrift -
Begrip. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
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 BISTHOVEN, 
Cass., 19 nov. 1992,A.R. nr. 9111, Bull. 
en Pas., 1992, nr. 741. 

Rechten en voorrechten van de Schat
kist - Vervolgingen - Onrechtstreekse 
vervolgingen - Dwangschrift - Dwang
bevel - Gelijkstaande akte - Beteke
ning - Kennisgeving - Niet vereist. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., 19 nov. 1992, A.R. nr. 9111, Bull. 
en Pas., 1992, nr. 741. 

Personenbel:asting ~ Bedrijfsinkom
sten - Pensioimen - 1Vergoedingen we
gens beroepszie"\ite - Belastbaarstelling -
Vereiste. '1 , 

Concl. adv.-geP.. GoE~NNE, Cass., 27 nov. 
1992,A.R.;nr. F 1985 N,A.C., 1991-
92, nr. 756; : 

Voorheffingen'! en belastingkrediet - Aan
rekening en terrgbetaling van de voorhef
fingen - Onro:erende voorheffing- Te
rugbetaling - Moratoire interest. 

Concl. adv.-g~n. GoEM;INNE, Cass., 18 dec. 
1992, A.R. 'm. F Hl99 N, A. C., 1991-
92, nr. 803. 

Allerlei - Valsheid en. gebruik van valse 
stukken - Artt. 339 eri 340 W.I.B. - Be
standdelen. 

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 bezwaar
schrift door een gedelegeerd ambtenaar -
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 bezwaar
schrift door een gedelegeerd ambtenaar -
Onpartijdigheid. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 18 nov. 
1993, A.R. nr. F.93.0026.F, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 470. 

Aanslagprocedure - Bezwaar- Be
drijfsvoorheffing- Vaststaande belasting
schuld - Ontvankelijkheid van het be-
zwaar. 

Concl. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 9 juni 
1995,A.R. nr. F.93.0021.N,A.C., 1995, 
nr. 286. 

Voorheffingen en belastingkrediet- Aan
rekening en terugbetaling van de voorhef
fingen- Bedrijfsvoorheffing- Verreke
ning met belastingen - Onmogelijkheid -
Gevolg. 

Concl. adv.-gen. GOEMINNE, Cass., 9 juni 
1995, A.R. nr. F.93.0021.N, A. C., 1995, 
nr. 286. 
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Voorziening voor het hof van beroep -
Bevoegdheid van het hof van beroep. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 12 
jan. 1996, A.R. nr. F.95.0028.F, Bull. en 
Pas., nr. 28. 

Rechten, tenuitvoerlegging en voorrech
ten van de Schatkist - Vervolgingen -
Onrechtstreekse vervolgingen- K.B. 4 
maart 1965 tot uitvoering van het W.I.B.
Artikel 215, § 5 - Wettigheid. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., 24 mei 1996, A.R. nrs. 
C.95.0004.F en C.95.0320.F, Bull. en 
Pas., 1996, nrs. 188 en 189. 

Voorziening voor het hofvan beroep
Nieuw bezwaar- Voorwerp- Wetsbepa
ling waarvan de beslissing van de direc
teur geen toepassing heeft gemaakt. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 28 
juni 1996, A.R. nr. F.95.0074.F, Bull. en 
Pas., nr. 268. 

Voorziening voor het hofvan beroep
Bezwaar ambtshalve onderzocht door dedi
recteur- Middel- Begrip - Wetsbepa
ling waarvan de beslissing van de direc
teur geen toepassing heeft gemaakt. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 28 
juni 1996, A.R. nr. F.95.0074.F, Bull. en 
Pas., nr. 268. 

Aanslagprocedure- Sancties. Verho
gingen. Administratieve boeten. Straffen -
Administratieve boete - Beroep op niet
geregistreerde aannemer - Verplichting 
van de opdrachtgever - Onoverwinne
lijke dwaling. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 2 
mei 1997, A.R. nr. F.94.0059.N, A. C., 
1997, nr. 214. 

Voorziening voor het hofvan beroep
Hof van beroep - Bevoegdheden -
Belastingverhogingen. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 29 
sept. 1997, A.R. nr. S.96.0082.F, Bull. 
en Pas., 1997, nr. 371. 

Aanslagprocedure- Sancties. Verho
gingen. Administratieve boeten. Straffen -
Belastingverhogingen - Voorziening voor 
het hof van beroep - Hof van beroep -
Bevoegdheden. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 29 
sept. 1997, A.R. nr. S.96.0082.F, Bull. 
en Pas., 1997, nr. 371. 

Personenbelasting - Bedrijfsinkom
sten- Bedrijfslasten- Aftrekbaar ka
rakter - Voorwaarden. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 21 
nov. 1997, A.R. nr. F.97.0016.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 497. 

Personenbelasting- Bedrijfsinkom
sten - Bedrijfslasten - Aftrekbaar ka
rakter - Voorwaarden- Fiscaal advi
seur - Kosten - Honorarium -
Aanslagprocedure- Aangifte. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 21 
nov. 1997, A.R. nr. F.97.0016.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 497. 

Personenbelasting- Bedrijfsinkom
sten - Bedrijfslasten - Aftrekbaar ka
rakter- Voorwaarden- Fiscaal advi
seur - Kosten - Honorarium -
Aanslagprocedure- Aangifte. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 13 
feb. 1998, A.R. nr. F.97.0001.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 87. 

Personenbelasting- Bedrijfsinkom
sten - Bedrijfslasten - Aftrekbaar ka
rakter - Voorwaarden. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 13 
feb. 1998, A.R. nr. F.97.0001.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 87. 

Voorziening in cassatie - Termijn -
Duur - Verlenging - Afstand. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 20 
feb. 1998, A.R. nr. F.96.0127.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 103. 

Voorziening in cassatie - Termijn- Be
gin - Bestreden arrest - Kennisgeving
Datum. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 20 
feb. 1998, A.R. nr. F.96.0127.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 103. 

Aanslagprocedure - Algemeen - Be
slissing directeur - Aard. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 26 juni 
1998, A.R. nr. C.97.0236.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 343. 

Voorziening in cassatie - Betekening -
Termijn. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3 
dec. 1998, A.R. nr. F.98.0004.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 502. 

Voorziening in cassatie - Memorie van 
wederantwoord- Brief- Ter post aan
getekende brief. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3 
dec. 1998, A.R. nr. F.98.0004.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 502. 

Voorziening in cassatie - Stukken -
Neerlegging- Termijn. 
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Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3 
dec. 1998, A.R. nr. F.98.0004.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 502. 

INTEREST 

Compensatoire interest - Stedebouw -
Sanctie - Herstel - Burgerlijke partij -
Gemeente en gewest - Veroordeling tot be
taling van meerwaarde - Op die som ver
schuldigde interesten - Moratoire inte
rest. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 25 feb. 
1992, A.R. nr. 4965, A. C., 1991-92, nr. 
333. 

JEUGDBESCHERMING 

Jeugdrechtbank- Maatregelen ten aan
zien van minderjarigen - Voorbereidende 
rechtspleging - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 4 
maart 1997, A.R. nr. P.96.1660.N, A. C., 
1997, nr. 123. 

Jeugdrechtbank- Maatregelen ten aan
zien van minderjarigen - Behoud in het 
milieu - Prestatie van opvoedkundige of 
filantropische aard - Aard - Werking in 
de tijd. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 4 
maart 1997,A.R. nr. P.96.1660.N,A.C., 
1997, nr. 123. 

Jeugdrechtbank- Maatregelen ten aan
zien van minderjarigen- Voorbereidende 
rechtspleging - Behoud in het milieu -
Prestatie van opvoedkundige offilantropi
sche aard - Aard - Gevolg - Aanwijzin
gen van schuld - Vermoeden van on
schuld. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 4 
maart 1997,A.R. nr. P.96.1660.N,A.C., 
1997, nr. 123. 

KIND 

Erfrecht -Art. 756 B.W. (oud)- Toet
sing aan art. 14 Jo 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. 

Omgangsrecht van de ouder- Belang 
van het kind - Verdrag Rechten van het 
Kind - Toepassing. 

Noot, J.d.J., Cass., 11 maart 1994, A.R. 
nr. C.93.0342.N, A. C., 1994, nr. 117. 

KORTGEDING 

Bevoegdheid- Bestuurshandeling
Subjectieve rechten- Ogenschijnlijk fou
tieve aantasting. 

Concl. eerst adv.-gen. D'HooRE, Cass., 14 
jan. 1994, A.R. nr. C.93.0255.N, A. C., 
1994, nr. 20. 

Bevoegdheid van de rechter- Strafza
ken - Opsporingsonderzoek - Beslag en 
verzegeling van zaken - Feitelijkheid. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 2 nov. 
1995,A.R. nr. C.94.0366.N,A.C., 1995, 
nr. 470. 

Bevoegdheid - Administratieve hande
ling- Burgerlijke subjectieve rechten
Ogenschijnlijk foutieve aantasting. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april 
1996, A.R. nr. C.94.0013.N, A. C., 1996, 
nr. 137. 

Bevoegdheid - Bestaan van een recht. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april 
1996,A.R. nr. C.94.0013.N,A.C., 1996, 
nr. 137. 

Bevoegdheid voor de rechter- Ogen
schijnlijke rechten der partijen. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 
31 jan. 1997, A.R. nr. C.94.0151.N, 
A.C., 1997, nr. 56. 

Bevoegdheid van de rechter - Onrecht
matige stoornis - Onaantastbare vast
stelling- Beperkingen. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 
31 jan. 1997, A.R. nr. C.94.0151.N, 
A.C., 1997, nr. 56. 

LEVENSONDERHOUD 

Echtscheiding- Onderhoud van de kin
deren- Bijdrage van de ouders - Over
eenkomst - Wijziging - Voorwaarde. 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 8 mei 
1992, A.R. nr. 7892, A. C., 1991-92, nr. 
466. 

Dringende voorlopige maatregelen be
treffende de persoon en de goederen van de 
echtgenoten en de kinderen - Geen be
perking in de tijd- Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 30 nov. 
1995,A.R. nr. C.93.0090.N,A.C., 1995, 
nr. 518. 
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Uitkeringen - Dringende voorlopige 
maatregelen betreffende de persoon en de 
goederen van de echtgenoten en de kinde
ren- Ernstige verstoring van de verstand
houding tussen de echtgenoten - Rechts
pleging - Hoger beroep - Vonnis -
Kennisgeving - Gerechtsbrief. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 22 nov. 
1996,A.R. nr. C.95.0453.N,A.C., 1996, 
nr. 450. 

Uitkeringen- Rechtspleging- Hoger 
beroep - Vonnis - Kennisgeving -
Gerechts brief. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 22 nov. 
1996,A.R. nr. C.95.0453.N,A.C., 1996, 
nr. 450. 

LOON 
Algemeen - Begrip. 
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18jan. 

1993,A.R. nr. 8153,A.C., 1993, nr. 34. 

Recht op loon - Niet verrichten van de 
bedongen arbeid. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18jan. 
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. -
'lbetsing van de wettigheid - Recht en ver
plichtingen van het met eigenlijke recht
spraak 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.I.Z.I.V. - Ge
zondheidsdienst- Beheerscomite -Ad
vies - Dringende noodzakelijkheid- Mi
nister van Sociale Voorzorg- Beoordeling. 

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 gerechtelijk en een parlementair on
derzoek- Verhoor onder eed door de par
lementaire onderzoekscommissie van een 
verdachte in het gerechtelijk onderzoek -
Zwijgrecht. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 6 
mei 1993,A.R. nr. 6416,A.C., 1993, nr. 
225. 

Rechterlijke Macht - Bevoegdheid
Bestuurshandeling - Subjectieve rech
ten - Ogenschijnlijk foutieve aantasting. 

Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 14 
jan. 1994, A.R. nr. C.93.0255.N, A. C., 
1994, nr. 20. 

Uitvoerende Macht- Machtsoverdracht 
- Besluiten- Wetten - Koning- Mi
nister. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417.F, Bull. 
en Pas., 1995, nr. 360. 

Machtsoverdracht - Uitvoerende Macht 
- Besluiten - Wetten- Koning- Mi
nister. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417.F, Bull. 
en Pas., 1995, nr. 360. 

Uitvoerende Macht - Ministeriele cir
culaire - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417.F, Bull. 
en Pas., 1995, nr. 360. 

Rechterlijke Macht - Wanbedrijf ten 
laste gelegd aan een magistraat in een hof 
van beroep of in een arbeidshof- Bevoegd
heid - Hof van Cassatie - Tweede ka
mer. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 1 
april1996, A.R. nr. P.96.0171.F, Bull. 
en Pas., 1996, 108. 

Rechterlijke Macht- Geschil over bur
gerlijke rechten -Artikel144 Gw. (oud 92) 
- Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april 
1996, A.R. nr. C.94.0013.N, A. C., 1996, 
nr. 137. 

Rechterlijke Macht - Bevoegdheid -
Administratieve handeling - Onrechtma
tigheid- Vaststelling. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april 
1996,A.R. nr. C.94.0013.N,A.C., 1996, 
nr. 137. 

Scheiding der machten- Administra
tieve rechtshandeling - Opportuniteit -
Toetsing - Marginale toetsing - Rech
terlijke Macht. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10 
juni 1996, A.R. nr. S.95.0114.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 227. 

Scheiding der machten - Algemeen 
rechts beginsel. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10 
juni 1996, A.R. nr. S.95.0114.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 227. 
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Scheiding der machten - Administra
tieve rechtshandeling - Opportuniteit -
Toetsing - Rechterlijke Macht. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10 
juni 1996, A.R. nr. S.95.0114.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 227. 

Scheiding der machten - Begrip -
Werkloosheid- Recht op werkloosheids
uitkering - Directeur - Discretionaire 
macht. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10 
juni 1996,A.R. nr. S.95.0114.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 227. 

Rechterlijke Macht - Administratieve 
rechtshandeling - Opportuniteit - Toet
sing - Marginale toetsing - Scheiding der 
Macht en. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10 
juni 1996, A.R. nr. S.95.0114.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 227. 

Rechterlijke Macht- Administratieve 
rechtshandeling - Opportuniteit - Toet
sing - Scheiding der machten. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10 
juni 1996, A.R. nr. S.95.0114.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 227. 

Uitvoerende Macht - Administratieve 
akte - Akte van erkenning- Begrip -
Inhouding. 

Noot J.F.L., Cass., 3 okt. 1996, A.R. nr. 
C.95.0374.F, A. C., 1996, nr. 351. 

Rechterlijke Macht - Opdracht -Wet
gevende Macht - Bindende uitlegging van 
de wet- Beoordeling- Grens. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
nov. 1996, volt. zitt., A.R. nr. 
S.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, 412. 

Wetgevende Macht - Bindende uitleg
ging van de wet- Beoordeling- Grens. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
nov. 1996, volt. zitt., A.R. nr. 
S.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, 412. 

MACHTSOVERSCHRIJDING 

Aangifte bij het Hof van Cassatie op 
voorschrift van de minister van Justitie -
Deelneming van de minister van Justitie 
aan de uitoefening van de Rechterlijke 
Macht - Raad van State - Bevoegdheid. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 17 nov. 
1994, A.R. nr. C.93.0420.F., Bull. en 
Pas., 1994, nr. 497. 

Ministeriele circulaire- Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417.F, Bull. 
en Pas., 1995, nr. 360. 

Machtsoverdracht- Uitvoerende Macht 
- Besluiten- Wetten- Koning- Mi
nister. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417.F, Bull. 
en Pas., 1995, nr. 360. 

MIJNEN. GROEVEN. GRAVERIJEN 

Aansprakelijkheid van de concessio
naris van een mijn - Daad van een derde 
- lngrijpen. 

Noot, J.F.L., Cass., 25 mei 1992, A.R. nrs. 
9173, 9245 en 9350, A. C., 1991-92, nr. 
500. 

MINDERVALIDEN 

Tegemoetkoming- Echtgenoot- Werk
nemer- Onderdaan van een Lid-Staat
E.G. -Artt. 2 en 3, Verordening (E.E.G.) 
nr. 1408/71- Uitlegging- Prejudicieel ge
schil - H.v.J. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 9 
sept. 1991,A.R. nr. 9012,Bull. en Pas., 
1992, nr. 7. 

Sociale reclassering- Beschutte werk
plaats - Tewerkgestelde moeilijk te plaat
sen werklozen - Aard van de rechtsbe
trekking. 

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, A.R. nr. 7785, A. C., 1991-
92, nr. 375. 

Tegemoetkomingen - lnkomen - Wij
ziging v66r de ingangsdatum - Inkomen 
van het jaar van de ingangsdatum. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 14 dec. 
1992, A.R. nrs. 7922 en 8104, A.C., 
1991-92, nrs. 788 en 789. 

Tegemoetkomingen - Inkomen - Wij
ziging - lngangsdatum van de beslissing 
over de aanvraag. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 14 dec. 
1992,A.R. nr. 8017,A.C., 1991-92, nr. 
790. 
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MISDRIJF 

Algemeen, moreel bestanddeel - Ra
cisme - Aanzetting tot discriminatie, ras
senscheiding, haat of geweld - Begrip. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 19 mei 
1993, A.R. nr. P.93.0110.F, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 248. 

Algemeen, begrip, materieel en moreel 
bestanddeel, eenheid van opzet- Vervol
ging wegens een aan een veroordeling voor
afgaand misdrijf- Eenheid van opzet -
Samenloop van misdrijven - Wijziging van 
de wet - Uitwerkingen. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 16 nov. 
1994, A.R. nr. P.94.1206.F, Bull. en 
Pas., 1994, nr. 491. 

Toerekenbaarheid - Rechtspersonen -
Strafrechtelijke verantwoordelijkheid -
Straf- Bijkomende straf- Bijzondere 
verbeurdverklaring- Vermogensvoordelen 
rechtstreeks door de rechtspersoon verkre
gen. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 18 
maart 1997,A.R. nr. P.96.1041.N,A.C., 
1997, nr. 152. 

Algemeen. Begrip. Materieel en moreel 
bestanddeel. Eenheid van opzet- Ont
voering van een kind - Bezoekrecht -
Rechterlijke beslissing- Niet vertonen van 
een kind - Tekortkoming opvoedings
plicht - Feitelijke beoordeling. 

Concl. adv.-gen. m.o. S. D'HALLEWEYN, 
Cass., 2 dec. 1997,A.R. nr. P.96.0938.N, 
A.C., 1997, nr. 523. 

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 
(BEHOUD VAN) 

Natuurbehoud- Duinendecreet- Be
schermde gebieden - Bouwvergunning -
Bouwverbod- Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 5 okt. 
1995,A.R. nr. C.95.0073.N,A.C., 1995, 
nr. 416. 

NATUURLIJK KIND- ZIE : AFSTAM
MING-KIND 

NOTARIS 

Openbare verkoping- Tot een failliete 
boedel behorend vastgoed - Verkoops
voorwaarden - Goedkeuring door de vre
derechter - Rechtsmiddel. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 13 
mei 1994, A.R. nr. 8286, A. C., 1994, nr. 
236. 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE 
Verkiezing- Kiezers -In een beschutte 

werkplaats tewerkgestelde werklozen. 
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 2 dec. 

1991, A.R. nr. 7768, A. C., 1991-92, nr. 
174. 

Verkiezing- Voordracht van kandida
ten - Vordering van de werkgever tot 
schrapping van de kandidatenlijst - Ter
mijn. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 22 juni 
1992, A.R. nr. 7926, A. C., 1991-92, nr. 
556. 

Verkiezing- Voordracht van kandida
ten - Beroep - K.B. 18 okt. 1990, art. 37 
- Draagwijdte. · 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 22 juni 
1992, A.R. nr. 7926, A. C., 1991-92, nr. 
556. 

Beschermde werknemer - Arbeidsover
eenkomst - Einde - Dringende reden
Voortdurende tekortkomingen- Ogen
blik. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 19 
sept. 1994, A.R. nr. S.94.0005.F, Bull. 
en Pas., 1994, nr. 387. 

Beschermde werknemers - Bijzondere 
ontslagregeling - Dringende reden -
Eindvonnis - Hoger beroep - Verzoek
schrift - Middel- Ontvankelijkheid
Formulering - Tijdstip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 24 
nov. 1997,A.R. nr. S.96.0027.F,Bull. en 
Pas., 1997, nr. 499. 

ONDERWIJS 

Universitair onderwijs - Gesubsidi
eerde universitaire instelling - Perso
neel bedoeld in art. 41 wet 27 juli 1971-
Aard van de dienstbetrekking. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 30 nov: 
1992, A.R. nr. 8055, A. C., 1991-92, nr. 
761. 

Universitair onderwijs- Gesubsidi
eerde 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- Gesubsidi
eerde universitaire instelling - Perso
neelsstatuut- Draagwijdte. 
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Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 30 nov. 
1992, A.R. nr. 8055, A. C., 1991-92, nr. 
761. 

Bezoldigingsregeling - Uitvoerende 
Macht- Ministeriille circulaire- Draag
wijdte. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
sept. 1994, A.R. nr. C.94.0417.F, Bull. 
en Pas., 1995, nr. 360. 

Gesubsidieerde inrichtingen- Toela
gen- Opneming- Weddetoelagen- 'The
kenning - Inhouding - Begrip. 

Noot J.F.L., Cass., 3 okt. 1996, A.R. nr. 
C.95.0374.F, A. C., 1996, nr. 351. 

Toelagen- Weddetoelagen- Toeken
ning- Personeel- Vereiste bevoegdheids
bewijzen - Franse Gemeenschap - In
houding. 

Noot J.F.L., Cass., 3 okt. 1996, A.R. nr. 
C.95.0374.F, A. C., 1996, nr. 351. 

Toelagen- Weddetoelagen- Toeken-
ning Franse Gemeenschap 
Beoordelingsbevoegdheid - Inrichtende 
macht - Subjectief recht - Grondslag. 

Noot J.F.L., Cass., 3 okt. 1996, A.R. nr. 
C.95.0374.F, A. C., 1996, nr. 351. 

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 
Parlementaire onschendbaarheid - On

derzoek tegen onbekenden - Onwettige 
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. VELU, Cass., 30 
sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas., 
1992, nr. 638. 

Parlementaire onschendbaarheid - On
derzoek tegen onbekenden - Parle
mentslid eventueel bij de feiten betrok
ken - Wettigheid van het onderzoek -
Vereisten. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 30 
sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas., 
1992, nr. 638. 

Opsporingsonderzoek - Beslag en ver
zegeling van zaken - Kort geding - Be
voegdheid van de rechter - Feitelijkheid. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 2 nov. 
1995,A.R. nr. C.94.0366.N,A.C., 1995, 
nr. 470. 

Onderzoeksrechter - Verhindering -
Vervanging - Voorwaarde. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17 
nov. 1998, A.R. nr. P.98.1360.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 485. 

Voorlopige hechtenis - Onderzoeksrech
ter -- Vordering tot wraking- Medede
ling van de akte van wraking aan de rech
ter - Schorsing van alle vonnissen en 
verrichtingen - Vervanging - Toepasse
lijkheid van artikel 837 Ger.W. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17 
nov. 1998, A.R. nr. P.98.1360.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 485. 

ONDERZOEKSGERECHTEN 
Regeling van de procedure- Buiten

vervolgingstelling- Motivering. 
Noot, E.L., Cass., 20 mei 1992, A.R. nr. 

9632, A. C., 1991-92, nr. 485. 

Beschikking van de raadkamer - Ver
wijzing van de verdachte naar de politie
rechtbank en buitenvervolgingstelling voor 
hetzelfde feit, anders omschreven -Be
oordeling door de feitenrechter van deze te
genstrijdigheid- Onbevoegdverklaring -
Regeling van rechtsgebied. 

Noot, M.D.S., Cass., 29 sept. 1992, A.R. 
nr. 6761, A.C., 1991-92, nr. 635. 

Internering gelast door rechters die uit
spraak deden over voorlopige hechtenis -
Wettigheid. 

Noot, M.D.S., Cass., 26 april1994, A.R. 
nr. P.94.0358.N, A. C., 1994, nr. 201. 

Kamer van inbeschuldigingstelling- In 
het buitenland verleend bevel tot aanhou
ding - Uitvoerbaarverklaring - Hoger be
roep - Verzoek tot voorlopige invrijheid
stelling - Bevoegdheid. 

Noot, Ph.G., Cass., 5 dec. 1995, A.R nrs. 
P.95.1146.N en P.95.1147.N,A.C., 1995, 
nr. 526. 

Uitlevering- In het buitenland ver
leend bevel tot aanhouding- Uitvoerbaar
verklaring- Beslissing van de raadka
mer - Hoger beroep - Tijdsverloop sinds 
het instellen van hoger beroep - Kamer 
van inbeschuldigingstelling- Opdracht. 
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Noot, Ph.G., Cas1s., 5 dec. 1995, A.R. nrs. 
P.95.1146.N en! P.95.1147.N, A. C., 1995, 
nr. 526. 

Voorlopige Hechtenis- Handhaving
Opdracht - Bevoygdheid. 

Noot G.B., Cass.; 26 maart 1996,A.R. nr. 
P.96.0359, A.q., 1996, nr. 104. 

Voorlopige hechtenis - Handhaving
Eerste beslissing ---;-- Opdracht - Controle. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 nov. 
1997, A.R. nr. P.97.1344.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 453. 

Bevoegdheid -!Uitlevering- Vreem
deling - Hechtenis - Buitenlands bevel 
tot aanhouding -Uitvoerbaarverklaring 
en betekening- Verzoek tot voorlopige in
vrijheidstelling. : 

I 

Concl. adv.-gen. jBRESSELEERS, Cass., 16 
dec. 1997, A.R nr. P.97.1405.N, A. C., 
1997, nr. 560. ~ 

Correctionalisering- Verzachtende om
standigheden - V9nnisgerbcht - Niet be
staan van de verz11-chtend~ omstandighe-
den - Gevolg. : l 

Noot, S.D'H., caJs., 26m i 1998,A.R. nr. 
P.97.0087.N, 1.C., 1918, nr. 273. 

ONDERZOEKS~CHTER 
Wraking -Arrest van het hof van be

roep - Cassatieberoep ---j Ontvankelijk
heid. 

Concl. adv.-gen. puBRULLE, Cass., 8 dec. 
1998, A.R. nr. P.98.1:il12.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr.l512. 

ONROEREND E~ ROEREND GOED 

Onroerend goedl- Hu~elijk- Onroe
rend goed dat het gezin tdt voornaamste 
waning dient - Wetsconfl)ict - Vreemde 
wet. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16 
juni 1994, A.R.: nr. 965~, Bull. en Pas., 
1994, nr. 314.: 

ONTEIGENINGi TEN ALGEMENEN 
NUTTE I 

Onteigeningsbesluit - Beroep tot nie
tigverklaring - Bevoegdheid van de Raad 
van State - Grenzen. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 12 okt. 
1995, A.R. nr. C.94.0479.F, Bull. en 
Pas., 1995, nr. 432. 

ONTVOERING VAN EEN KIND 

Bezoekrecht- Rechterlijke beslissing
Niet vertonen van een kind - Tekortko
ming opvoedingsplicht - Feitelijke beoor
deling. 

Concl. adv.-gen. m.o. S. D'HALLEWEYN, 
Cass., 2 dec. 1997, A.R. nr. P.96.0938.N, 
A.C., 1997, nr. 523. 

OPENBAAR MINISTERIE 

Burgerlijke zaken- Advies van het O.M. 
- Verzoek tot heropening van de debat
ten. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 
maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 154. 

Strafvordering - Uitoefening - Tele
foontap in het buitenland - Bekendma
king van een misdrijf- Gevolg - Beoor
deling. 

Concl. adv.-gen. GOEMINNE, Cass., 30 mei 
1995, A.R. nr. P.93.0946.N, A. C., 1995, 
nr. 178. 

Burgerlijke zaken - Cassatieberoep -
Openbare orde - Ontvankelijkheid - Ver
eiste - Begrip - Hoger beroep. 

Noot, J.F.L., Cass., 3 april1995, A.R. nr. 
S.94.0159.F, A. C., 1995, nr. 183. 

OPENBAAR VERVOER 

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 - N ationale Maatschap
pij der Belgische Spoorwegen - Perso
neel- Pensioen- Rustpensioen- Aan
vraag. 

Concl. adv.-gen. DE RAEVE, Cass., 20 sept. 
1993,A.R. nr. 8396,A.C., 1993, nr. 357. 

OPENBARE DIENST 

Continu'iteit - Algemeen rechtsbegin
sel - Doel - Grenzen. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 
24 april1998, A.R. nrs. C.97 .0252.F en 
C.97.0253.F, Bull. en Pas., 1998, nr. 
210. 

Continu'iteit van de openbare dienst -
Algemeen rechtsbeginsel- Gedwongen 
tenuitvoerlegging- Werken in plaats van 
een publiek rechtspersoon- Wettigheid
Criteria. 
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Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 
24 april1998,A.R. nrs. C.97.0252.F en 
C.97.0253.F, Bull. en Pas., 1998, nr. 
210. 

Continu!teit van de openbare dienst -
Algemeen rechtsbeginsel - 'lbepassing -
Voorrecht van de dwingende kracht van de 
administratieve rechtshandeling. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 7 
dec. 1998, A.R. nr. S.97.0165.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 505. 

Continu!teit van de openbare dienst -
Algemeen rechtsbeginsel - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 7 
dec. 1998, A.R. nr. S.97.0165.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 505. 

Continu!teit van de openbare dienst -
Algemeen rechtsbeginsel- 'lbepassing -
Voorrecht van de dwingende kracht van de 
administratieve rechtshandeling - Be
grip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 7 
dec. 1998, A.R. nr. S.97.0165.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 505. 

OPENBAREINSTELLING 

Nationale Kas voor Beroepskrediet
Personeel - Statuut - Begrip. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., Ver.K., 17 nov. 1994, A.R. nr. 
C.94.0004.F, Bull. en Pas., 1994, nr. 
495. 

Nationale Kas voor Beroepskrediet
Personeel - Rechtspositie. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., Ver.K., 17 nov. 1994, A.R. nr. 
C.94.0004.F, Bull. en Pas., 1994, nr. 
495. 

OPENBARE WERKEN 

Wegenfonds - Werken uitgevoerd in op
dracht van het Wegenfonds - Voorrecht 
van de onderaannemer - Werken voor re
kening 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- Beding tot beperking van de ver
plichting om het verhuurde goed te leveren 
- Verenigbaarheid. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
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 - Beding -
Verenigbaarheid. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHO
VEN, Cass., 17 juni 1993, A.R. nr. 9405, 
Bull. en Pas., 1993, nr. 291. 

Algemene begrippen - Leonisch beding 
- Begrip. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 5 
nov. 1998, A.R. nr. C.96.0036.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 477. 

Bestanddelen - Voorwerp - Handels
vennootschappen- Gekruiste opties voor 
aankoop en verkoop van aandelen -
Aandeelhoudersovereenkomst - Voor
werp - Geen aantasting van de ven
nootschapsovereenkomst- Leonisch ka
rakter - Geldigheid. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 5 
nov. 1998, A.R. nr. C.96.0036.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 477. 

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, AC., 1991-92, nr. 487. 

PENSIOEN 

Vergoedingspensioen - Samenloop -
Arbeidsongeschiktheidsuitkering Z.I.V. 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 29 
maart 1993, A.R. nr. 8276, A. C., 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. 

Werknemers- Rustpensioen- Loop
baan - Eenheid van loopbaan - Breuk
Teller - Vaststelling - Bedrag van het 
toegekende pensioen. 
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Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 20 
mei 1996, A.R. nr. S.95.0052.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 181. 

Werknemers- Rustpensioen- Gelijke 
behandeling - Mannen en vrouwen -
Toepassingssfeer Uitsluiting 
Pensioenleeftijd - Verschil - Manne
lijke en vrouwelijke werknemers- E.E.G. 
-Art. 7 Richtlijn Raad 7917/E.E.G.- Be
paling - Uitlegging - Prejudiciele vraag 
-H.v.J. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
nov. 1996, volt. zitt., A.R. nr. 
S.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, nr. 
412. 

Werknemers - Rustpensioen - Gelijke 
behandeling - Mannen en vrouwen -
Toepassingssfeer Uitsluiting 
Pensioenleeftijd - Verschil- Manne
lijke en vrouwelijke werknemers -
Uitleggingswet. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERQ, Cass., 4 
nov. 1996, volt. zitt., A.R. nr. 
S.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, nr. 
412. 

Werknemers- Rustpensioen- Flexi
bele pensioenleeftijd - Doel. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERQ, Cass., 4 
nov. 1996, volt. zitt., A.R. nr. 
S.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, nr. 
412. 

Algemeen - Niet voor beslag vatbaar -
Rustpensioen en uitkering tot levenson
derhoud - Samenvoeging - Voorwaarde. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 19 juni 
1997, A.R. nr. C.96.0238.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 283. 

PREJUDICIEEL GESCHIL 

Arbitragehof- Prejudiciele vraag- Ver
plichting voor het Hofvan Cassatie- Niet 
ontvankelijk cassatieberoep - Gevolg. 

Noot, M.D.S., Cass., 31 mei 1994, A.R. nr. 
P.93.0458.N, A.C., 1994, nr. 273. 

Arbitragehof- Prejudiciele vraag - Ver
plichting voor het Hof van Cassatie -
Grenzen - Eindbeslissing - Cassatie
beroep- Niet-ontvankelijkheid- Gelijk
heid - Discriminatieverbod. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 5 nov. 
1996,A.R. nr. P.95.1428.N,A.C., 1906, 
nr. 417. 

RAAD VAN STATE 
Mdeling administratie - Bevoegdheid

Handeling van een bestuurlijke overheid
Verzoek tot nietigverklaring - Beoorde
ling 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 - Be
oordeling. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 
maart 1993, A.R. nr: 9512, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 154. 

Administratief kort geding- Schor
sing van de tenuitvoerlegging van een akte 
of een reglement van een bestuurlijke over
heid - Bevoegdheid - Voorwaarden. 

Concl. eerste adv.-gen. D'HOORE, Cass., 15 
okt. 1993, Ver. K., A.R. nr. C.93.0045.N, 
A.C., 1993, nr. 411. 

Bevoegdheid - Nietigverklaring - Ar
beidsovereenkomst. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., Ver.K., 17 nov. 1994, A.R. nr. 
C.94.0004.F, Bull. en Pas., 1994, nr. 
495. 

Bevoegdheid - Vreemdelingen - Be
volkingsregister - Inschrijving - Recht op 
inschrijving. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., Ver.K., 17 nov. 1994, A.R. nr. 
C.93.0052.F, Bull. en Pas., 1994, nr. 
496. 

Administratief kort geding - Akte of re
glement van een administratieve over
heid - Schorsing- Bevoegdheid - Be
paling. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., Ver.K., 17 nov. 1994, A.R. nr. 
C.93.0052.F, Bull. en Pas., 1994, nr. 
496. 

Mdeling administratie - Bevoegdheid
Handeling van een administratieve over
heid- Beslissing van de minister van Jus
titie inzake machtsoverschrijding. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 17 nov. 
1994, A.R. nr. C.93.0420.F, Bull. en 
Pas., 1994, nr. 497. 
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Bevoegdheid- Beroep tot nietigverkla
ring van een administratieve handeling -
Onteigening ten algemenen nutte. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 12 okt. 
1995, A.R. nr. C.94.0479.F, Bull. en 
Pas., 1995, nr. 432. 

Administratief kort geding - Schor
sing van de tenuitvoerlegging van een akte 
of reglement van een administratieve over
heid - Bevoegdheid - Grenzen. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april 
1996, A.R. nr. C.94.0013.N, A. C., 1996, 
nr. 137. 

Mdeling administratie - Bevoegdheid -
Beroep tot nietigverklaring - Grenzen -
Akte van een administratieve overheid -
Naamloze vennootschap- Oprichting door 
een administratieve overheid - Controle 
door de overheid - Beslissingen bindend 
voor derden - Ontstentenis - Akte van de 
raad van bestuur. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 14 feb. 
1997,A.R. nr. C.96.0211.N,A.C., 1997, 
nr. 88. 

Mdeling administratie - Bevoegdheid -
Beroep tot nietigverklaring - Akten en re
glementen van administratieve overhe
den -Administratieve overheden- Be
grip. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 14 feb. 
1997, A.R. nr. C.96.021l.N, A. C., 1997, 
nr. 88. 

RECHTBANKEN 
Burgerlijke zaken - Algemeen- Vor

dering in rechte - Oorzaak- Ambtshalve 
wijziging door de rechter - Vordering ge
grond op het bestaan van een contract -
Precontractuele fout - Gevolg. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 dec. 
1997, A.R. nr. C.96.0125.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 531. 

Strafzaken - Algemeen - Bepalingen 
van het Ger.W. betreffende het deskundi
genonderzoek - Toepassing voor de straf
gerechten. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 
24 juni 1998, A.R. nr. P.97.1075.F, Bull. 
en Pas., 1998, nr. 332. 

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 za
ken- Advies van het O.M. - Kennis van 
dat advies - Verzoek 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. 

Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6.1 
- Onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
van de rechter- Tuchtzaak- Provin
ciale raad van de Orde van Geneesheren -
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 onpartijdigheid 
van de rechter- Tuchtzaak- Provin
ciale raad van de Orde van Geneesheren
Samenstelling. 

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 
-Art. 6.1- Internering gelast door rech
ters die uitspraak deden over voorlopige 
hechtenis. 

Noot, M.D.S., Cass., 26 april1994, A.R. 
nr. P.94.0358.N, A.C., 1994, nr. 201. 

Verdrag Rechten van de Mens- Arti
kel6 -Artikel6.2- Jeugdrechtbank
Maatregelen ten aanzien van minderjari
gen - Voorbereidende rechtspleging - Be
houd in het milieu - Prestatie van op
voedkundige of filantropische aard - Aard 
- Gevolg - Aanwijzingen van schuld -
Vermoeden van onschuld. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 4 
maart 1997,A.R. nr. P.96.1660.N,A.C., 
1997, nr. 123. 

Verdrag Rechten van de Mens - Arti
kel6 -Artikel6.1- Belastingzaken
Inkomstenbelastingen - Voorziening voor 
het hof van beroep - Hof van beroep -
Bevoegdheden- Belastingverhogingen -
Beschuldiging in strafzaken - Gegrond
heid - Eerlijk proces. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 29 
sept. 1997, A.R. nr. S.96.0082.F, Bull. 
en Pas., 1997, nr. 371. 

Verdrag Rechten van de Mens - Arti
kel 6 - Artikel 6.1 - Recht op een eer
lijke behandeling van de zaak - Rechter
lijk gewijsde - Strafzaken- Gezag van 
gewijsde- Gelding ten opzichte van der
den. 

t==--=-----= 
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Concl. adv.-gen. DuBRULLE, Cass., 2 okt. 
1997,A.R. nr. C.94.0030.N,A.C., 1997, 
nr. 381. 

Intemationaal Verdrag burgerrechten en 
politieke rechten - Artikel 14.2 - Ver
moeden van onschuld- Voorlopige hech
tenis - Handhaving- Eerste beslissing
Wettigheid van het bevel tot aanhouding
Onderzoeksgerechten- Opdracht- Con
trole. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 nov. 
1997, A.R. nr. P.97.1344.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 453. 

Verdrag Rechten van de Mens- Arti
kel 6 - Artikel 6.2 - Vermoeden van on
schuld- Voorlopige hechtenis- Hand
having- Eerste beslissing- Wettigheid 
van het bevel tot aanhouding -
Onderzoeksgerechten- Opdracht- Con
trole. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 nov. 
1997, A.R. nr. P.97.1344.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 453. 

Intemationaal Verdrag Burgerrechten en 
Politieke Rechten- Artikel14.3, aanhef en 
c- StrafVervolging- Onredelijke vertra
ging- Gevolg. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 9 
dec. 1997, volt. zitt., A.R. nr. 
P.96.0488.N, A. C., 1997, nr. 543. 

Verdrag Rechten van de Mens - Arti
kel6- Artikel6.1- Strafvervolging
Redelijke termijn- Overschrijding
Sanctie. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 9 
dec. 1997, volt. zitt., A.R. nr. 
P.96.0488.N, A.C., 1997, nr. 543. 

Verdrag Rechten van de Mens- Arti
kel 13- Daadwerkelijke rechtshulp
Strafvervolging - Schending van de re
delijke termijn - Verval van de strafvor
dering - Vermindering van de straf
Schuldigverklaring zonder straf. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 9 
dec. 1997, volt. zitt., A.R. nr. 
P.96.0488.N, A. C., 1997, nr. 543. 

Verdrag Rechten van de Mens - Arti
kel 5 - Artikel 5.4 - Uitlevering -
Vreemdeling gedetineerd ter beschikking 
van de Uitvoerende Macht - Voorziening 
bij de rechter - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 16 
dec. 1997, A.R. nr. P.97.1405.N, A.C., 
1997, nr. 560. 

Verdrag Rechten van de Mens - Arti
kel6 -Artikel6.1- Eerlijk proces
Rechterlijk gewijsde- Gezag van het ge
wijsde - Strafzaken - Tegenstelbaar aan 
derden. 

Conl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3 
dec. 1998, A.R. nr. C.97.0200.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 501. 

RECHTERLIJKE MACHT - ZIE 
MACHTEN 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
Strafzaken - Internering gelast door 

rechters die uitspraak deden over voorlo
pige hechtenis - Wettigheid. 

Noot, M.D.S., Cass., 26 april1994, A.R. 
nr. P.94.0358.N, A. C., 191)4, nr. 201. 

RECHTERLIJK GEWIJSDE 
Gezag - Strafzaken - Arbeidsonge

val - Schade - Beslissing van het straf
gerecht - 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. 

Gezag van gewijsde - Strafzaken- Ver
volging wegens aan een veroordeling voor
afgaand misdrijf- Eenheid van opzet -
Samenloop van misdrijven- Wijziging van 
de wet - Uitwerkingen. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 16 nov. 
1994, A.R. nr. P.94.1206.F, Bull. en 
Pas., 1994, nr. 491. 

Algemeen- Strafzaken- Vrijspraak -
Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 20 
mei 1997,A.R. nr. P.96.0141.N,A.C., 
1997, nr. 235. 

Gezag van gewijsde- Strafzaken
Gelding ten opzichte van derden. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 2 okt. 
1997, A.R. nr. C.94.0030.N, A. C., 1997, 
nr. 381. 

Gezag van gewijsde - Strafzaken
Gelding ten opzichte van derden- On
vrijwillige slagen en verwondingen -
Alcoholintoxicatie of dronkenschap - On
derscheiden straffen- Schade- Oorza
kelijk verband - Verzekeraar - Regres
vordering. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 2 okt. 
1997, A.R. nr. C.94.0030.N, A. C., 1997, 
nr. 381. 
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Gezag van gewijsde - 8trafzaken -
Tegenstelbaar aan derden. 

Conl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3 
dec. 1998, A.R. nr. C.97.0200.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 501. 

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 

Beginsel van de gelijkheid der wapens -
Burgerlijke zaken -Advies van het O.M. 
- Kennis van dat advies - Verzoek 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 rech
ter - Belastingzaken - Aanslag - Be
slissing van de directeur der belastingen -
Behandeling van het bezwaarschrift 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 - 'fucht
zaak- Magistraat-assessor- Wraking. 

Concl. adv.-gen. DE 8wAEF, Cass., 24 dec. 
1993, A.R. nr. 8110,A.C., 1993, nr. 550. 

Beginsel van onafhankelijkheid en on
partijdigheid van de rechter- 'fuchtzaak 
- Provinciale raad van de Orde van Ge
neesheren - 8amenstelling. 

Concl. adv.-gen. DE 8wAEF, 24 dec.1993, 
A.R. nr. 8810, A. C., 1993, nr. 550. 

Beginsel van behoorlijk bestuur - Be
ginsel van de eerbiediging van het gewet
tigd vertrouwen - Cassatiemiddel - Be
wering die een feitelijke beoordeling 
inhoudt - Niet ontvankelijk middel. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 14 
maart 1994, A.R. nr. 8.93.0097 .F, A. C., 
1994, nr. 119. 

Dwaling- Rechtvaardiging - Onover
komelijke dwaling- Begrip - Grond
slag. 

Noot, J.F.L., Cass., 31 okt. 1994,A.R. nr. 
8.94.0035.F, A. C., 1994, nr. 462. 

Beginsel van behoorlijk bestuur - Be
ginsel van de eerbiediging van het gewet
tigd vertrouwen - Ministeriele circulaire. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417 .F, Bull. 
en Pas., 1995, nr. 360. 

Algemeen rechtsbeginsel volgens het
welk een rechter een norm niet mag toe
passen die een bepaling van hogere rang 
schendt - Begrip - Uitvoerende Macht. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417.F, Bull. 
en Pas., 1995, nr. 360. 

Algemeen rechtsbeginsel dat ver
ordeningsbesluiten geen terugwerkende 
kracht hebben - Gevolg - Vroegere vol
dongen toestanden. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 
jan. 1996, A.R. nr. 8.95.0011.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 44. 

Besluiten - Verordeningsbesluiten -
Niet terugwerkende kracht- Algemeen 
rechtsbeginsel - Algemeen rechtsbegin
sel dat verordeningsbesluiten geen terug
werkende kracht hebben. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 
jan. 1996, A.R. nr. 8.95.0011.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 44. 

Machten - 8cheiding der machten. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10 
juni 1996, A.R. nr. 8.95.0114.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 227. 

Continu'iteit van de openbare dienst -
Doel - Grenzen. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 
24 april1998, A.R. nrs. C.97.0252.F en 
C.97.0253.F, Bull. en Pas., 1998, nr. 
210. 

Continu'iteit van de openbare dienst -
Gedwongen tenuitvoerlegging- Werken in 
plaats van een publiek rechtspersoon -
Wettigheid - Criteria. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 
24 april1998, A.R. nrs. C.97.0252.F en 
C.97.0253.F, Bull. en Pas., 1998, nr. 
210. 

Continu'iteit van de openbare dienst -
Algemeen rechtsbeginsel- Thepassing -
Voorrecht van de dwingende kracht van de 
administratieve rechtshandeling - Be
grip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 7 
dec. 1998, A.R. nr. 8.97 .0165.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 505. 

Continu'iteit van de openbare dienst -
Algemeen rechtsbeginsel - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 7 
dec. 1998, A.R. nr. 8.97.0165.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 505. 
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Continui:teit van de openbare dienst -
Algemeen rechtsbeginsel - Toepassing -
Voorrecht van de dwingende kracht van de 
administratieve rechtshandeling - So
dale zekerheid- Werknemers- Rijks
dienst voor Sociale Zekerheid. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 7 
dec. 1998, A.R. nr. S.97.0165.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 505. 

Continui:teit van de openbare dienst -
Algemeen rechtsbeginsel- Toepassing -
Voorrecht van de dwingende kracht van de 
administratieve rechtshandeling. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 7 
dec. 1998, A.R. nr. S.97.0165.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 505. 

RECHT VAN VERDEDIGING 

Strafzaken - Voorlopige hechtenis -
Handbaving van de voorlopige hechtenis -
Verdachte die beweert in de onmoge
lijkheid te verkeren op de terechtzitting van 
het onderzoeksgerecht te verschijnen -
Recht van zijn advocaat om hem te verte
genwoordigen en een conclusie neer te leg
gen - Verplichting van het onderzoeks
gerecht om op die conclusie te antwoorden. 

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 26 
feb. 1992, A.R. nr. 9763, Bull. en Pas., 
1992, nr. 339. 

Rekenhof- Procedure - Veroordeling 
van rekenplichtige - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 19 juni 
1992, A.R. nr. 7878, voltallige terecht
zitting, A. C., 1991-92, nr. 552. 

Burgerlijke zaken -Advies van het O.M. 
- Kennis van dat advies - Verzoek 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,AC., 1993, nr. 
225. 

Strafzaken - Hof van assisen - Ano
nieme getuigen- Mogelijkheden tot on
dervraging via een telefoonapparaat -
Verweermogelijkheden - Gevolgen. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 15 
juli 1997, A.R. nr. P.97 .0780.N, A. C., 
1997, nr. 314. 

Burgerlijke zaken - Rechterlijk gewijsde 
- Strafzaken - Gelding ten opzichte van 
derden. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 2 okt. 
1997,A.R. nr. C.94.0030.N,A.C., 1997, 
nr. 381. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN 
Op conclusie- Strafzaken- Voorlo

pige hechtenis - Verdachte die beweert in 
de onmogelijkheid te verkeren op de te
rechtzitting van het onderzoeksgerecht te 
verschijnen - Conclusie van de advocaat 
waarin hij de machtiging vraagt om hem te 
vertegenwoordigen - Verplichting 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. 

Algemeen - Burgerlijke zaken - Ver
schijnende partij - Verzoek tot herope
ning van de debatten- Afwijzing- Mo
tivering. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 
maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 154. 

Algemeen - Burgerlijke zaken - Dub
belzinnige redenen - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 18 
april1994, A.R. nr. S.93.0148.F, Bull. 
en Pas., 1994, nr. 185. 

Algemeen - Straf en strafmaat - Bij
zondere motiveringsverplichting - Hof van 
Cassatie - Toetsing van het Hof- Mar
ginale toetsing - Grens. 

Concl. adv.-gen. Du JARDIN, Cass., 24 jan. 
1995, A.R. nr. P.92. 7292.N, A. C., 1995, 
nr. 36. 

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke 
dranken en douane en accijnzen inbegre
pen) - Oorspronkelijke tenlastelegging -
Herformulering- Vrijspraak- Vereiste. 

Concl. adv.-gen. ERESSELEERS, Cass., 20 
mei 1997, A.R. nr. P.96.0141.N, A. C., 
1997, nr. 235. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 

Strafzaken - Tussen raadkamer en 
politierechtbank - Beschikking van de 
raadkamer - Verwijzing van de verdachte 
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naar de politierechtbank en buitenver
volgingstelling voor hetzelfde feit, anders 
omschreven- Onbevoegdverkla-ring door 
de politierechtbank- Rege-ling van rechts
gebied - Vernietiging van de beschik
king van de raadkamer - Verwijzing van 
de zaak naar de raadkamer, anders sa
mengesteld. 

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 juni 
1992, A.R. nr. 7878, voltallige terecht
zitting, A. C., 1991-92, nr. 552. 

RETRIBUTIE 

Begrip. 
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10 

sept. 1998, A.R. nr. C.97.0290.F, Bull. 
en Pas., 1998, nr. 397. 

SCHIP. SCHEEPVAART 

Beslag - Bewarend beslag - Zeevor
dering- Zeeschip - Zeeschuld- Schul
denaar -Andere persoon dan de eige
naar. 

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. 

SLAGEN EN VERWONDINGEN. DO· 
DEN 

Onopzettelijk toebrengen van verwon
dingen en onopzettelijk doden - Misdrijf 
- Verjaring- Termijn - Aanvang. 

Noot, E.L., Cass., 13 jan. 1994, A.R. nr. 
9627, A. C., 1994, nr. 16. 

SOCIALE ZEKERHEID 

Werknemers- Bijdrageplicht- Ge
subsidieerde universitaire instelling - Per
soneel 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- Bui
tenlandse werknemer - Tewerkstelling in 
Belgie. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17 
mei 1993, A.R. nr. 8322, A. C., 1993, nr. 
239. 

Werknemers - Bijdragen - Betaling
Niet-betaling- Aansprakelijkheid bui
ten overeenkomst- Daad- Fout- Wets
ofverordeningsbepaling- Materiele over
treding. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3 
okt. 1994, A.R. nr. C.93.0243.F, Bull. en 
Pas., 1994, nr. 412. 

Zelfstandigen - Bijdragen - Algemene 
bepalingen - Bezigheid die normaal het 
volgend jaar niet wordt hernomen- Be
grip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 12 
dec. 1994, A.R. nr. S.94.0065.F, Bull. en 
Pas., 1994, nr. 549. 

Werknemers - Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid- Continui:teit van de open
bare dienst - Algemeen rechtsbeginsel
Toepassing - Voorrecht van de dwingende 
kracht van de administratieve rechtshan
deling. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 7 
dec. 1998, A.R. nr. S.97.0165.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 505. 

Algemeen - Rijksdienst voor Sociale Ze
kerheid - Opdracht - Organisatie -
Aard. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 7 
dec. 1998, A.R. nr. S.97.0165.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 505. 

Werknemers - Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid- Continui:teit van de open
bare dienst - Algemeen rechtsbeginsel
Toepassing - Voorrecht van de dwingende 
kracht van de administratieve rechtshan
deling - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 7 
dec. 1998, A.R. nr. S.97.0165.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 505. 

STEDENBOUW 

Sanctie - Herstel- Burgerlijke partij 
- Gemeente en gewest- Veroordeling tot 
het betalen van een geldsom, gelijk 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. 
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Ruimtelijke ordening- Bouw- ofver
kavelingsverbod - Schadeloosstelling -
Waardevermindering van het goed- Ra
ming- Schatting- Procedure -Art. 1, 
§ 2, K.B. 24 okt. 1978 - Wettigheid. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., 1 okt. 1992, A.R. nr. 9038, Bull. 
en Pas., 1992, nr. 644. 

Ruimtelijke ordening- Bouw- of ver
kavelingsverbod - Recht op schadever
goeding - Aard. 

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 gemach
tigde ambtenaar - Vordering die tot de 
strafvordering behoort - Gevolgen. 

Noot, E.L., Cass., 20 jan. 1993, A.R. nrs. 
9672,9817 en 9894,AC., 1993, nrs. 39, 
39bis en 39ter. 

Bouwvergunning - Duinendecreet -
Beschermde gebieden - Bouwverbod -
Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 5 okt. 
1995, A.R. nr. C.95.0073.N, A. C., 1995, 
nr. 416. 

Bouwvergunning- Schijnbare onregel
matigheid - Gebruik - Aantasting van 
subjectieve burgerlijke rechten- Bevoegd
heid van de rechter in kort geding. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april 
1996, A.R. nr. C.94.0013.N, A. C., 1996, 
nr. 137. 

STRAF 
Aller lei- Motivering- '!besting van het 

Hofvan Cassatie- Marginale toetsing
Grens. 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 24 jan. 
1995,A.R. nr. P.92.7292.N,AC., 1995, 
nr. 36. 

Andere straffen - Verbeurdverklaring -
Bijzondere verbeurdverklaring 
Vermogensvoordelen - Misdrijf gepleegd 
door rechtspersoon- Vermogensvoordelen 
rechtstreeks door de rechtspersoon verkre
gen. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 18 
maart 1997,A.R. nr. P.96.1041.N,AC., 
1997, nr. 152. 

Andere straffen- Verbeurdverklaring
Bijzondere verbeurdverklaring- Recht
streeks uit het misdrijf verkregen ver
mogensvoordelen - Beslissing van de straf
rechter - Kracht van gewijsde -

Aanspraak van een derde - Bevoegde 
rechter. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 22 
sept. 1998, A.R. nr. P.97.1348.F, A. C., 
1998, nr. 411. 

STRAFVORDERING 

Hechtenis en vervolging van parle
mentslid - Parlementaire onschend
baarheid - Schending door openbare amb
tenaren 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. 

Voorrecht van rechtsmacht - lnstellen 
van de strafvordering. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 1 
april1996, A.R. nr. P.96.0171.F, Bull. 
en Pas., 1996, nr. 108. 

TAALGEBRUIK 

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)- Von
nissen en arresten - Nietigheden - Bur
gerlijke zaken - Eentaligheid van de be
slissing - Aanhaling in een andere taal. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 20 jan. 
1992, A.R. nrs. 7607, 7683 en 7740, 
A.C., 1991-92, nr. 256. 

TERUGVORDERING VAN HET ON
VERSCHULDIGD BETAALDE 

Wisselbrief- Betaling aan derde-houder 
door betrokkene niet-acceptant - Teniet
gaan wisselverbintenis - Verhaal- Ge
volg. 

Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 14 
jan. 1994, A.R. nr. 8081, A. C., 1994, 
nr. 18. 

TUSSENKOMST 

Strafzaken - Rechtsvordering van de be
klaagde - Gedwongen tussenkomst van 
het Gemeenschappelijk Waarborgfonds -
Voorwaarde. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 19 dec. 
1995, A.R. nr. P.94.0300.N, A. C., 1995, 
nr. 557. 
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UITLEVERING 

In het buitenland verleend bevel tot aan
houding- Uitvoerbaarverklaring- Be
slissing van de raadkamer - Hoger be
roep - Kamer van inbeschuldigingstelling 
- Opdracht. 

Noot, Ph.G., Cass., 5 dec. 1995, A.R. nrs. 
P.95.1146.N en P.95.1147.N,A.C., 1995, 
nr. 526. 

In het buitenland verleend bevel tot aan
houding - Uitvoerbaarverklaring - Be
slissing van de raadkamer - Hoger be
roep- Verzoek tot voorlopige invrijheid
stelling - Kamer van inbeschuldingstelling 
- Bevoegdheid. 

Noot, Ph.G., Cass., 5 dec. 1995, A.R. nrs. 
P.95.1146.N en P.95.1147.N,A.C., 1995, 
nr. 526. 

Vreemdeling- Hechtenis - Buiten
lands bevel tot aanhouding- Uitvoerbaar
verklaring en betekening - Verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling - Bevoegd
heid onderzoeksgerecht. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 16 
dec. 1997, A.R. nr. P.97.1405.N, A. C., 
1997, nr. 560. 

Vreemdeling- Hechtenis - Verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling - Cassatie
beroep -Wet Voorlopige Hechtenis 1990 -
Termijn - Toepasselijkheid. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 16 
dec. 1997,A.R. nr. P.97.1405.N,A.C., 
1997, nr. 560. 

Vreemdeling gedetineerd ter beschik
king van de Uitvoerende Macht - Voor
ziening bij de rechter - Onbevoegdheid 
onderzoeksgerecht - Verdrag Rechten van 
de Mens - Artikel 5.4 - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 16 
dec. 1997, A.R. nr. P.97.1405.N, A. C., 
1997, nr. 560. 

UITVOERBAARVERKLARING 

In het buitenland verleend bevel tot aan
houding- Beslissing van de raadkamer
Hoger beroep- Tijdsverloop sinds het in
stellen van hoger beroep- Kamer van in
beschuldingstelling - Opdracht. 

Noot, Ph.G., Cass., 5 dec. 1995,A.R. nrs. 
P.95.1146.N enP.95.1147.N,A.C., 1995, 
nr. 526. 

In het buitenland verleend bevel tot aan
houding- Beslissing van de raadkamer
Hoger beroep - Verzoek tot voorlopige in
vrijheidstelling - Kamer van inbeschul
dingstelling - Bevoegdheid. 

Noot, Ph.G., Cass., 5 dec. 1995, A.R. nrs. 
P.95.1146.N enP.95.1147.N,A.C., 1995, 
nr. 526. 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN 

Belastingzaken- Inkomstenbelastin
gen - Bestanddelen. 

Noot, B.J.B., Cass., 10 maart 1993, A.R. 
nr. 34, A. C., 1993, nr. 138. 

VENNOOTSCHAPPEN 

Gemeenschappelijke regels - Han
delsvennootschappen - Vereffening- Be
ginsel van gelijkheid van de schuldeisers -
Inkomstenbelastingen - Rechten en voor
rechten van de Schatkist - Beslag onder 
derden- Wettelijke hypotheek- Inschrij
ving- Artt. 324 tot 326 W.I.B. - Gevol
gen. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., 23 jan. 1992, A.R. nr. 9044, Bull. 
en Pas., 1992, nr. 268. 

Handelsvennootschappen- Algemeen
Ontbinding - Vereffening - Handelaar, 
ophouden van betalen en geschokt zijn van 
krediet - Faillissement. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17 
juni 1994, A.R. nr. C.93.0503.N, A. C., 
1994, nr. 319. 

Handelsvennootschappen - N aamloze 
vennootschappen - Oprichting door een 
administratieve overheid - Controle door 
de overheid -1Besliss~ngen bindend voor 
derden- Ont*tenten~· - Gevolg -Akte 
van de raad vap bestu r - Beroep tot nie
tigverklaring ---, Bevoe, dheid van de Raad 
van State - Grenzen. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 14 feb. 
1997,A.R. nr. C.96.0211.N,A.C., 1997, 
nr. 88. 

Handelsvennootschappen- Algemeen
Bestanddelen- Deelname in de winst en 
in het verlies- Gekruiste opties voor aan
koop en verkoop van aandelen - Aan
deelhoudersovereenkomst - Voorwerp -
Geen aantasting van de vennootschaps
overeenkomst- Leonisch karakter - Gel
digheid. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 5 
nov. 1998, A.R. nr. C.96.0036.F, Bull. en 
Pas., 1998r nr. 47\. 
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VERBINTENIS 

Betaling- Toerekening van de betalin
gen- Schuld die interest geeft- Con
tractuele zaken- Vergoedende interest -
Begrip. 

Concl. proc.-gen. VELD, Cass., 28 okt. 
1993, A.R. nr. 9496, Bull. en Pas., 
1993, nr. 435. 

Zekere, vaststaande en opeisbare schuld
vordering - Begrip - Schuldvordering 
vermeld in een n.a.v. een gerechtelijke ver
deling door de notaris opgemaakte staat 
van vereffening. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 5 sept. 
1977, A.R. nr. C.96.0327.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 336. 

VERDELING 

Gerechtelijke verdeling- Notariele staat 
van vereffening- Geen homologatie
Verzoek om bewarend beslag. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 5 sept. 
1977, A.R. nr. C.96.0327.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 336. 

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. VELD, Cass., 19 
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en Pas., 
1992, nr. 215. 

VERJARING 

Burgerlijke zaken - Termijnen - Ar
beidsongeval - Fonds voor Arbeidsonge
vallen- Terugvordering van onverschul
digde vergoedingen - Wijziging van de 
graad van arbeidsongeschiktheid. 

Concl. van proc.-gen. LENAERTS, Cass., 17 
feb. 1992, A.R. nr. 7671, A. C., 1991-
92, nr. 317. 

Burgerlijke zaken- Schorsing- Stui
ting - Fonds voor Arbeidsongevallen - Te
rugvordering van onverschuldigde vergoe
dingen. 

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 juni 
1990. 

Noot, M.D.S., Cass., 23 feb. 1993, A.R. nr. 
6076, A. C., 1993, nr. 112. 

Burgerlijke zaken - Stuiting- Schuld-
vergelijking Wettelijke schuld-
vergelijking. 

Noot J.F.L., onder Cass., 25 okt. 1993, 
A.R. nr. 9649, A. C., 1993, nr. 425. 

Strafzaken - Strafvordering - Ter
mijn - Aanvang - Slagen en verwondin
gen, doden - Onopzettelijk toebrengen van 
verwondingen en onopzettelijk doden. 

Noot, E.L., Cass., 13 jan. 1994, A.R. nr. 
9627, A. C., 1994, nr. 16. 

Bugerlijke zaken- Stuiting- Dwang
som - Bevel tot betaling - Verzet - Ge
volgen. 

Noot, M.D.S., Cass., 7 dec. 1995, A.R. nr. 
C.95.0239.N, A. C., 1995, nr. 535. 

Burgerlijke zaken - Termijnen (Aard. 
Duur. Aanvang. Einde)- Duur- Vijf
j arige verj aring - Al hetgeen betaalbaar is 
bij het j aar of bij kortere termijnen - Over
eenkomst voor levering van elektriciteit -
Toepassingsgebied. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 6 
feb. 1998, A.R. nr. C.96.0470.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 75. 

Burgerlijke zaken - Termijnen (Aard. 
Duur. Aanvang. Einde) - Duur- Vijf
j arige verj aring - Al hetgeen betaalbaar is 
bij het jaar of bij kortere termijnen -
Draagwij dte. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 6 
feb. 1998, A.R. nr. C.96.04 70.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 75. 

VERWIJZING NA CASSATIE 

Strafzaken - Voorlopige hechtenis -
Handhaving - Ernstige aanwijzigen van 
schuld - Beslissing - Motivering - Te
genstrijdige gronden- Cassatie - Cas
satie met verwijzing. 

Concl. adv:-gen. LECLERCQ, Cass., 15 juni 
1994, A.R. nr. P.94.0762.F, Bull. en 
Pas., 1994, nr. 313. 

Strafzaken- Voorlopige hechtenis
Cassatie - Cassatie met verwijzing - Cas
sa tie zonder verwijzing - Begrip. 

Concl. adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 15 juni 
1994, A.R. nr. P.94.0762.F, Bull. en 
Pas., 1994, nr. 313. 

Belastingzaken - Inkomstenbelastin
gen- Taalgebruik- Gerechtszaken (wet 
15 juni 1935) -In hager beroep- In het 
Duits gewezen arrest van het Hofvan Be
roep te Luik. 
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Noot, J.F., Cass., 26 juni 1998, A.R. nr. 
F.97.0112.F, A. C., 1998, nr. 347. 

VERZEKERING 

W.A.M.-verzekering- Excepties die door 
de verzekeraar niet aan de benadeelde kun
nen worden tegengeworpen - Begrip. 

Carrel. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
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 - Voor
waarde. 

Carrel. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 13 nov. 
1992, A.R. nr. 7742, A. C., 1992-93, nr. 
729. 

W.A.M.-verzekering- Gemeenschappe
lijk Waarborgfonds - Vordering van de be
klaagde tot gedwongen tussenkomst
Burgerlijke rechtsvordering van de be
klaagde - Door een onbekend gebleven 
motorrijtuig veroorzaakte schade - Ont
vankelijkheid. 

Carrel. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 19 dec. 
1995,A.R. nr. P.94.0300.N,A.C., 1995, 
nr. 557. 

VERZET 

Strafzaken - Verstekvonnis waarte
gen het O.M. niet in hager beroep is geko
men - Vonnis op verzet - Hoger beroep 
van het O.M. en van de beklaagde- Ge
volgen. 

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 con
clusie uit het debat. 

Carrel. 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 de batten- Afwijzing- Mo
tivering. 

Carrel. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 
maart 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. 

Carrel. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 
maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en 
Pas., 1993, nr. 154. 

Burgerlijke zaken- Algemeen- Be
handeling en berechting van de vorde
ring - Verzoekschrift op tegenspraak -
Uitkeringen tot levensonderhoud - Vor
deringen - Hoger beroep - Vonnis -
Kennisgeving- Gerechtsbrief. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 22 nov. 
1996, A.R. nr. C.95.0453.N, A. C., 1996, 
nr. 450. 

Burgerlijke zaken- Algemeen- Vor
dering in rechte - Oorzaak - Ambtshalve 
wijziging door de rechter- Vordering ge
grond op het bestaan van een contract -
Precontractuele fout - Gevolg. 

Carrel. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 dec. 
1997, A.R. nr. C.96.0125.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 531. 

Strafzaken - StrafVordering - Over
schrijden van de redelijke termijn- On
redelijke vertraging- Gevolg. 

Carrel. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 9 
dec. 1997, volt. zitt., A.R. nr. 
P.96.0448.N,A.C., 1997, nr. 543. 

Strafzaken - StrafVordering - Correc
tionalisering - Verzachtende omstandig
heden - Vonnisgerecht - Niet bestaan 
van de verzachtende omstandigheden -
Gevolg. 

Noot, S.D'H., Cass., 26 mei 1998, A.R. nr. 
P.97.0087.N, A. C., 1998, nr. 273. 

Belastingzaken - Personenbelasting -
Bezwaar - Beslissing directeur - Aard. 

Carrel. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 26 juni 
1998, A.R. nr. C.97.0236.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 343. 

VOORLOPIGE HECHTENIS 

Handhaving - Verdachte die beweert in 
de onmogelijkheid te verkeren op de te
rechtzitting van het onderzoeksgerecht te 
verschijnen - Recht van zijn advocaat om 
hem te vertegenwoordigen en een conclu
sie neer te leggen. 

Carrel. eerste adv.-gen. VELD, Cass., 26 
feb. 1992, A.R. nr. 9763, Bull. en Pas., 
1992, nr. 339. 
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Onwettige hechtenis - Onwerkzame -
Schadeloosstelling- Wet 13 maart 1973, 
art. 28 - Beslissing - Rechtsmiddel te
gen die beslissing. 

Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 10 april 
1992,A.R. nr. 7397,A.C., 1991-92, nr. 
431. 

Invrijheidstelling - Invrijheidstelling on
der voorwaarden - Verzoekschrift tot op
heffing 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 hofvan 
assisen verwezen beschuldigde - Bevoegd
heid. 

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 be
schikking - 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 Voor
lopige Hechtenis 1990- Ernstige aanwij
zingen 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. 

Omniddellijke aanhouding - Cassatie -
Vernietiging. 

Noot, M.D.S., Cass., 1 maart 1994, A.R. 
nr. P.94.0070.N, A. C., 1994, nr. 105. 

Onwettige en onwerkzame hechtenis -
Onwettige hechtenis -Art. 616 Sv. -Toe
passelijkheid. 

Noot, G.B., Cass., 22 maart 1994, A.R. nr. 
P.94.0202.N, A. C., 1994, nr. 140. 

Omniddellijke aanhouding - Cassatie -
Vernietiging. 

Noot, M.D.S., Cass., 16 mei 1995, A.R. nr. 
P.95.0237.N, A. C., 1995, nr. 240. 

Handhaving- Wettigheid van het be
vel tot aanhouding - Datum van het 

bevel tot aanhouding - Datum van bete
kening- Verschrijving. 

Noot, G.B., Cass., 26 maart 1996, A.R. nr. 
P.96.0359.N, A.C., 1996, nr. 104. 

Handhaving- Eerste beslissing- Wet
tigheid van het bevel tot aanhouding -
Onjuiste motivering- Vermoeden van on
schuld - Miskenning - Onderzoeks
gerechten - Opdracht - Controle. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 nov. 
1997, A.R. nr. P.97.1344.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 453. 

Handhaving - Raadkamer - Termijn 
om uitspraak te doen- Na verwerping van 
het cassatieberoep - Uitstel op verzoek 
van de verdachte - Schorsing van de ter
mijn. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 10 
feb. 1998, A.R. nr. P.98.0160.N, A. C., 
1998, nr. 81. 

Verlenging van de termijnen- Raad
kamer - Handhaving - Termijn om uit
spraak te doen - N a verwerping van het 
cassatieberoep - Uitstel op verzoek van de 
verdachte - Schorsing van de termijn. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 10 
feb. 1998, A.R. nr. P.98.0160.N, A. C., 
1998, nr. 81. 

Algemeen - Onderzoeksrechter - Vor
dering tot wraking - Mededeling van de 
akte van wraking aan de rechter - Schor
sing van alle vonnissen en verrichtingen -
Vervanging- Toepasselijkheid van arti
kel 837 Ger.W. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17 
nov. 1998, A.R. nr. P.98.1360.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 485. 

Cassatieberoep - Vrijheid onder voor
waarden - Vordering tot opheffing van de 
voorwaarden- Kamer van inbeschuldi
gingstelling -Arrest - Verwerping van de 
vordering - Beslissing van het Hof- Ter
mijn- Niet-naleving - Gevolg. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17 
nov. 1998, A.R. nr. P.98.1360.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 485. 

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. 
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lnkomstenbelastingen - Rechten en 
voorrechten van de Schatkist - Ven
nootschap - Handelsvennootschappen -
Vereffening- Wettelijke hypotheek- In
schrijving -Art. 326, derde lid, WI. B. -
Gevolgen. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., 23 jan. 1992, A.R. nr. 9044, Bull. 
en Pas., 1992, nr. 268. 

Onderaannemer - Werken uitgevoerd in 
opdracht van het Wegenfonds - Voorrecht 
van de onderaannemer - Werken voor re
kening van de Staat. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 3 april 
1992, A.R. nr. 7571,A.C., 1991-92, nr. 
416. 

Algemeen - Goederen van de schulde
naar als gemeenschappelijke waarborg voor 
de schuldeisers - Hypotheekwet, artt. 7 en 
8 - Documentair krediet - Onherroepe
lijk krediet - Uitvoerend beslag onder der
den door de opdrachtgever. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Cass., 23 juni 1994, A.R. nr. 
C.93.0105.F, Bull. en Pas., 1994, nr. 
328. 

Bijzonder voorrecht- Faillietverkla
ring van de werkgever- Bevoorrechte 
schuldvordering van de werknemer - Be
rekening door de curator. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 23 mei 
1996,A.R. nr. C.95.0392.N,A.C., 1996, 
nr. 187. 

VOORZIENING IN CASSATIE 
ZIE : CASSATIEBEROEP 

VORDERING IN RECHTE 

Burgerlijke zaken- Rechtsingang- Ar
tikel 700 Ger.W.- Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 
30 okt. 1997, A.R. nr. C.96.029l.N, 
A.C., 1997, nr. 437. 

Burgerlijke zaken- Kind wiens afstam
ming niet vaststaat - Vordering tot le
vensonderhoud tegen de vermoedelijke va
der - Beschikking waarbij partijen 
verwezen worden naar de rechtbank -
Aanhangigmaking - Wijze. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 
30 okt. 1997, A.R. nr. C.96.029l.N, 
A.C., 1997, nr. 437. 

Burgerlijke zaken - Oorzaak- Ambts
halve wijziging door de rechter - Vorde
ring gegrond op het bestaan van een con
tract - Precontractuele fout - Gevolg. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 dec. 
1997, A.R. nr. C.96.0125.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 531. 

Burgerlijke zaken- Faillissement
Vordering van de curator - Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 dec. 
1997, A.R. nr. C.96.0306.F, Bull. en 
Pas., 1997, nr. 532. 

Belang - Rechtsvordering tot vergoe
ding- Rechtmatig belang. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 2 april 
1998,A.R. nr. C.94.0438.N,A.C., 1998, 
nr. 188. 

VREEMDELINGEN 
Bevolkingsregister - Inschrijving -

Recht op inschrijving- Subjectiefrecht. 
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 

Cass., Ver.K., 17 nov. 1994, A.R. nr. 
C.93.0052.F, Bull. en Pas., 1994, nr. 
496. 

VREEMDEWET 
Echtscheiding en scheiding van tafel en 

bed - Gevolgen t.a.v. de personen- Echt
genoten - Uitkering na echtscheiding -
Wetsconflict. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16 
juni 1994, A.R. nr. 9651, Bull. en Pas., 
1994, nr. 314. 

Huwelijk- Onroerend goed dat het ge
zin tot voornaamste waning dient - Echt
scheiding- Wetsconflict. 

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16 
juni 1994, A.R. nr. 9651, Bull. en Pas., 
1994, nr. 314. 

WEGVERKEER 
Wegverkeersreglement van 01-12-75 

(reglementsbepalingen) -Art. 2.29- Be
talend parkeren. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 26 april 
1994,A.R. nr. P.93.1218.N,A.C., 1994, 
nr. 198. 

Wegverkeersreglement van 01-12-75 
(reglementsbepalingen) -Art. 27 -Art. 
27.3 - Betalend parkeren. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 26 april 
1994,A.R. nr. P.93.1218.N,A.C., 1994, 
nr. 198. 

WERKLOOSHEID 
Recht op werkloosheidsuitkering - Be

slissing- Ontzegging ofbeperking van het 
recht- Horen van de werkloze- Uitzon
dering- Deeltijdarbeid. 
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Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 28 okt. 
1991, A.R. nr. 7650, A. C., 1991-92, nr. 
115. 

Recht op werkloosheidsuitkering- In 
een beschutte werkplaats tewerkgestelde 
werklozen- Aard van de rechtsbetrek
king. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 2 dec. 
1991, A.R. nr. 7768, A. C., 1991-92, nr. 
174. 

Recht op uitkering- Langdurige werk
loosheid- Nationale administratieve com
missie - Administratief beroep - Onvrij
willig deeltijdse werknemer - Lage 
scholing - Scholing - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 18 
sept. 1995, A.R. nr. S.95.0013.F, Bull. 
en Pas., 1995, nr. 386. 

Recht op uitkering - Samenwoning met 
een zelfstandige -Aangifte- Geen aan
gifte- Sanctie - Uitzondering- Aan
merkelijke hulp aan de zelfstandige -
Hulp - Geen hulp - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 6 
mei 1996, A.R. nr. S.95.0078.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 149. 

Recht op uitkering- Onjuiste verkla
ring - Spontane verbeterende aangifte -
Administratieve sanctie - Directeur -
Machten - Scheiding der machten - Dis
cretionaire macht. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10 
juni 1996, A.R. nr. S.95.0114.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 227. 

Allerlei- Onjuiste verklaring- Spon
tane verbeterende aangifte - Administra
tieve sanctie - Directeur - Machten -
Scheiding der machten - Discretionaire 
macht. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10 
juni 1996, A.R. nr. S.95.0114.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 227. 

WERKSTAKING EN UITSLUITING 

Kort geding - Bevoegdheid van de rech
ter - Voor lopige beoordeling - Stakings
recht - Niet onredelijke rechtsnorm. 

Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 
31 jan. 1997, A.R. nr. C.94.0151.N, 
A.C., 1997, nr. 56. 

WETTEN.DECRETEN.ORDONNAN
TIES. 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 - N ationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen - Pensioenrege
ling-Aard. 

Concl. adv.-gen. DE R.AEVE, Cass., 20 sept. 
1993, A.R. nr. 8396, A. C., 1993, nr. 357. 

Werking in de tijd en in de ruimte -
Werking in de tijd- Samenloop van mis
drijven - Uitleggingswet - Wijzigings
wet - Begrippen. 

Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 16 nov. 
1994, A.R. nr. P.94.1206.F, Bull. en 
Pas., 1994, nr. 491. 

Wettigheid van besluiten en verordenin
gen - Gemeente Mol- Politiereglement 
"dierenmarkt" van 3 feb. 1992- Artt. 13 
en 22 - Geldigheid. 

Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 6 
dec. 1994, A.R. nr. P.93.1561.N, A. C., 
1994, nr. 537. 

Allerlei - Ministeriele circulaire -
Draagwijdte. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417.F, Bull. 
en Pas., 1995, nr. 360. 

Werking in de tijd en in de ruimte
Werking in de tijd- Besluiten - Ver
ordeningsbesluiten - Niet-terugwerkende 
kracht- Algemeen rechtsbeginsel- Al
gemeen rechtsbeginsel dat verordenings
besluiten geen terugwerkende kracht heb
ben. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERQ, Cass., 22 
jan. 1996, A.R. nr. S.95.001l.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 44. 

Werking in de tijd en in de ruimte
Werking in de tijd- Draagwijdte- Be
sluiten- Verordeningsbesluiten- Niet te
rugwerkende kracht - Algemeen rechts
beginsel- Algemeen rechtsbeginsel dat 
verordeningsbesluiten geen terugwerkende 
kracht hebben- Gevolg - Vroegere vol
dongen toestanden. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERQ, Cass., 22 
jan. 1996, A.R. nr. S.95.00ll.F, Bull. en 
Pas., 1996, nr. 44. 

Werking in de tijd en in de ruimte -
Werking in de tijd -Administratieve akte 
- Akte van erkenning - Inhouding. 

Noot J.F.L., Cass., 3 okt. 1996, A.R. nr. 
C.95.0374.F, A. C., 1996, nr. 351. 
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Uitlegging - Uitleggingswet - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
nov. 1996, volt. zitt., A.R. nr. 
S.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, nr. 
412. 

Uitlegging - Bindende uitlegging van de 
wet- Wetgevende Macht- Beoordeling 
- Grens. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
nov. 1996, volt. zitt., A.R. nr. 
S.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, nr. 
412. 

Uitlegging - Uitleggingswet - Uitwer
kingen. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
nov. 1996, volt. zitt., A.R. nr. 
S.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, nr. 
412. 

Uitlegging- Uitleggingswet- Pen
sioen - Werknemers - Rustpensioen -
Gelijke behandeling- Mannen en vrou
wen - Toepassingssfeer- Uitsluiting
Pensioenleeftijd - Verschil - Manne
lijke en vrouwelijke werknemers. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
nov. 1996, volt. zitt., A.R. nr. 
S.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, nr. 
412. 

WOONPLAATS 

Schending van de woning- Art. 439 Sw. 
- Woning - Begrip. 

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BrsTHOVEN, 
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 - Thchtzaak - Onafhankelijkheid en 
onpartijdigheidvan de rechter- Begrip. 

Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24 dec. 
1993,A.R. nr. 8110,A.C., 1993, nr. 550. 

Strafzaken - Vormvoorschriften en ter
mijnen- Openbare orde. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 18 
nov. 1997, A.R. nr. P.96.1364.N, A. C., 
1997, nr. 485. 

Strafzaken - Verzoek tot wraking -
Vonnis van de rechtbank - Hoger beroep 
- Vorm. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 18 
nov. 1997,A.R. nr. P.96.1364.N,AC., 
1997, nr. 485. 

Strafzaken - Verzoek tot wraking -
Vonnis van de rechtbank - Hoger beroep 
- Arrest van het hof van beroep -
Cassatieberoep - Vorm van het cassatie
beroep. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 18 
nov. 1997,A.R. nr. P.96.1364.N,A.C., 
1997, nr. 485. 

Strafzaken - Redenen tot wraking -
Ontstaan na aanvang pleidooien- Voor
dragen van de wraking- Tijdstip. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 18 
nov. 1997,A.R. nr. P.96.1364.N,A.C., 
1997, nr. 485. 

Mededeling van de akte van wraking aan 
de rechter - Schorsing van alle vonnis
sen en verrichtingen - Onderzoeksrech
ter- Vervanging- Verrichtingen ofvon
nissen inzake voorlopige hechtenis -
Toepasselijkheid van artikel 837 Ger.W. 

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17 
nov. 1998,A.R. nr. P.98.1360.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 485. 

Strafzaken - Onderzoeksrechter - Ar
rest van het hofvan beroep- Cassatie
beroep- Ontvankelijkheid. 

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 8 dec. 
1998, A.R. nr. P.98.1312.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 512. 

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZE
KERING 

Ziektekosten - Verzekeringsinstelling -
Geneeskundige verstrekkingen aan het 
slachtoffer van een verkeersongeval -
Slachtoffer als persoon ten laste - Vorde
ring tot terugbetaling tegen de verzeke
raar van degene die het ongeval heeft ver
oorzaakt - Veroorzaker van het ongeval 
verstrekkingsgerechtigd lid van de 
verzekeringsinstelling - Subrogatie van de 
verzekeringsinstelling in de rechten van het 
slachtoffer van het ongeval - Begrip. 

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4 
nov. 1991, A.R. nr. 9101, A. C., 1991-
92, nr. 127. 

Arbeidsongeschiktheid - Uitkeringen -
Gedekte schade. 

Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18 mei 
1992, A.R. nr. 7812, A. C., 1991-92, nr. 
488. 
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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 - N og niet ge
dekte persoon - Terugvordering van het 
onverschuldigd betaalde - Vonnis dat de 
vordering van de verzekeringsinstelling af
wijst- Derdenverzet van het R.I.Z.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 -Ad vies -
Dringende noodzakelijkheid - Minister 
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. DU JARDIN, Cass., 29 
maart 1993, A.R. nr. 8276, AC., 1993, 
nr. 162. 



,--------





PLECHTIGE OPENINGSREDES 

15 augustus 1869 - Proc.-gen. M. LECLERCQ, Examen des arrets ren
dus chambres niunies en matiere civile, depuis ['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 

15 oktober 1872 

15 oktober 1873 

Proc.-gen. CH. FAIDER, L'egalite devant la loi. 

Proc.-gen. CH. FAIDER, La fraternite dans les lois. 

Proc.-gen. CH. FAIDER, La publicite. 

15 oktober 1874 - Proc.-gen. CH. FAIDER, L'unite. 

15 oktober 1875 - Proc.-gen. CH. FAIDER, La separation des pouvoirs. 

16 oktober 1876 Proc.-gen. CH. FAIDER, Les quatre grandes libertes 
constitutionnelles. 

15 oktober 1877 Proc.-gen. CH. FAIDER, L'autonomie communale. 

15 oktober 1878 - Proc.-gen. CH. FAIDER, Les finances publiques. 

15 oktober 1879 - Proc.-gen. CH. FAIDER, La repression. 

15 oktober 1880 - Proc.-gen. CH. FAIDER, La force publique. 

15 oktober 1881 - Proc.-gen. CH. FAIDER, La force publique et la paix 
interieure. 

16 oktober 1882 - Proc.-gen. CH. FAIDER, Le droit de petition. 

15 oktober 1883 

15 oktober 1884 
nell e. 

Proc.-gen. CH. FAIDER, La justice et son palais. 

Proc.-gen. CH. FAIDER, La topique constitution-

15 oktober 1885 - Proc.-gen. CH. FAIDER, Le genie de la Constitution. 

15 oktober 1886 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER Kl:ELE, Les retours 
de jurisprudence. 

1 oktober 1887 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER Kl:ELE, Revue des 
arrets solennels rendus en matiere civile au cours des quinze dernieres 
annees. 
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1 oktober 1888 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KlELE, Les anciens 
biens ecclesiatiques mis a la disposition de la nation. 

1 oktober 1889 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER Kl:ELE, M. le procu
reur general Leclercq. 

1 oktober 1890 
d' amortisation. 

Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER Kl:ELE, Du droit 

1 oktober 1891 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER Kl:ELE, Separation 
des pouvoirs spirituel et temporel. 

1 oktober 1892 - Eerste adv.-gen. M.ELOT, Les lenteurs de ['adminis
tration de la justice civile. 

2 oktober 1893 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER Kl:ELE, Le procu
reur general Faider. 

1 oktober 1894 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KlELE, Propriete 
individuelle et collectivisme. 

1 oktober 1895 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KlELE, De ['occu
pation 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. M.ELOT, Le juge unique et le re
crutement de la magistrature en Belgique. 

1 oktober 1898 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KlELE, De ['inter
vention du ministere public dans le jugement des affaires civiles. 

2 oktober 1899 - Adv.-gen. VAN ScHOOR, La presse sous le consu
lat et sous l'empire. 

1 oktober 1901 - Proc.-gen. MELOT, De la recidive et de ['adminis
tration de la justice repressive. 

1 oktober 1902 - Adv.-gen. R. JANSSENS, De ['institution d'un Con
seil d'Etat en Belgique. 

1 oktober 1903 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Des origines de l'article 
340 du Code civil. 

1 oktober 1904 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Le Comte de Neny et le 
Conseil prive. 

2 oktober 1905 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Le Premier President de 
Gerlache 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 ['in
struction criminelle. 

1 oktober 1908 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Des pourvois dans l'interet 
de la loi. 

1 oktober 1909 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Du fait a la Cour de 
cassation. 

1 oktober 1910 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Syndicats et unions profes
sionnelles (Loi du 31 mars 1898). 
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2 oktober 1911 - Proc.-gen. TERLINDEN, Le projet de loi sur la re-
organisation 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, electorate administrative (periode de 1869 ii 
1913). 

25 november 1918 - Proc.-gen TERLINDEN, Seance solennelle de ren
tree. 

1 oktober 1919 - Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature belge sous 
['occupation allemande -Souvenirs de guerre. 

1 oktober 1920 - Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature belge de
puis ['armistice. 

1 oktober 1921 - Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres reunies -
Arrets en matiere fiscale et criminelle (periode de 1869 ii 1921). 

2 oktober 1922 - Proc.-gen. TERLINDEN, Cinquante annees de dis-
cours de rentree ii la Cour de cassation de Belgique (1869 ii 1922). 

1 oktober 1923 - Proc.-gen. TERLINDEN, Un jubile. 

1 oktober 1924 - Proc.-gen. TERLINDEN, La lutte contre l'avortement 
- Le secret medical. 

1 oktober 1925 - Eerste adv.-gen. P. LECLERCQ, De la Cour de cas
sation. 

15 september 1926 - Proc.-gen. TERLINDEN, Adieux. 

15 september 1927 - Proc.-gen. P. LECLERCQ, Le conducteur d'une 
automobile, qui tue ou blesse un pie ton, commet-il un acte illicite ? 

15 september 1928 - Proc.-gen. P. LECLERCQ, Propos constitutionnels. 

16 september 1929 Eerste adv.-gen. B. JOTTRAND, Sur le chemin 
de la liberte. 

15 september 1930 Eerste adv.-gen. B. JOTTRAND, L'etablissement 
de la liberte. 

15 september 1931 - Eerste adv.-gen. B. JoTTRAND, De certaines dis
positions garantissant la liberte. 

15 september 1932 - Eerste adv.-gen. B. JoTTRAND, Le juges d'un 
peuple libre. 

15 september 1933 Eerste adv.-gen. A. GESCHE, Des motifs des 
jugements et arrets. 

15 september 1934 - Eerste adv.-gen. A. GESCHE, Des motifs des 
jugements et arrets. 

16 september 1935 - Adv.-gen. G. SARTIN! VAN DEN KERCKHOVE, Une 
juridiction internationale de droit prive. 

15 september 1936 - Adv.-gen. L. CORNIL, De taak van magistraat 
en advocaat op het gebied van het strafrecht. 

15 september 1937 - Adv.-gen. G. SARTIN! VAN DEN KERCKHOVE Re
flexions sur l'instance et la procedure de cassation en matiere repressive. 
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15 september 1938 - Eerste adv.-gen. A. GESCHE, Over de overtre
dingen inzake van douanen en accijnzen. 

15 september 1939 - Adv.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Le Conseil 
d'Etat et le Pouvoir judiciaire. 

15 september 1944 - Eerste adv.-gen. L. CoRNIL, Discours prononce 
a ['audience solennelle de rentree. 

15 september 1945 - Adv.-gen. R. JANSSENS DE BISTHOVEN, De juridi
sche gevolgen van de brand in de griffie van het Hof van Verbreking. 

16 september 1946 - Proc.-gen. L. CORNIL, Propos sur le droit cri-
minel. 

15 september 1947 - Proc.-gen. L. CORNIL, De wederopbouw van het 
Justitiepaleis te Brussel. 

15 september 1948 - Proc.-gen. L. CORNIL, La Cour de cassation -
Ses origines et sa nature. 

15 september 1949 
bedeling. 

Adv.-gen. CH. CoLARD, De vrouw in de rechts-

15 september 1950 - Proc.-gen. L. CORNIL, La Cour de cassation -
Considerations sur sa mission. 

15 september 1951 - Proc.-gen. L. CORNIL, Een voorontwerp van wet 
betreffende de misdadige jeugd. 

15 september 1952 - Proc.-gen. L. CORNIL, La Cour de cassation -
Reformes mineures de 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. HAYOT DE TERMICOURT, Bedrog en 
grove schuld op het stuk van niet-nakoming van contracten. 

1 september 1958 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Les recla
mations en matiere d'imp8ts sur les revenus. 

1 september 1959 - Eerste adv.-gen. R. JANSSENS DE BISTHOVEN, Over
wegingen omtrent de bestraffing van de sluikerij ter zake van douane. 

1 september 1960 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Le conseil 
superieur du Congo - 1889-1930. 

1 september 1961 - Adv.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, 
Rechtsbewustzijn en 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. 
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1 september 1964 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Les pour
vois dans l'interet de la loi et les denonciations sur ordre du Ministre de 
la Justice. 

1 september 1965 - Adv.-gen. L. DEPELCHIN, Overwegingen bij arti
kel 2 van het Strafwetboek. 

1 september 1966 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Considera
tions sur le projet de Code judiciaire. 

1 september 1967 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, De voltal-
lige zittingen in het Hof van Cassatie. 

2 september 1968 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VANDER MEERSCH, Re
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 gemeenschaps
recht. 

1 september 1970 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, Pro
pos sur le texte de la loi et les principes generaux du droit. 

1 september 1971 - Eerste adv.-gen. P. MAHAux, Het rechterlijk ge-
wijsde en het Gerechtelijk Wetboek. 

1 september 1972 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, Re
flexions sur la revision de la Constitution. 

3 september 1973 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, Over
wegingen omtrent de kunst recht te spreken en de uitoefening van het 
rechterlijk ambt 

2 september 1974 - Proc.-gen. DELANGE, De ['intervention de la Cour 
de cassation dans le dessaisissement du juge et dans le renvoi d'un 
tribunal a un autre. 

1 september 1975 - Eerste adv.-gen. F. DUMON, De opdracht van de 
hoven en rechtbanken. Enkele overwegingen. 

1 september 1976 - Proc.-gen. R. DELANGE, Overwegingen over de 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid van de ministers en staatssecretarissen. 

1 september 1977 - Eerste adv.-gen. F. DUMON, Ontwerpen voor her
vormingen en jurisdictionele functie. 

1 september 1978 - Proc.-gen. F. DUMON, De motivering van de von
nissen en arresten en de bewijskracht van de akten. 

3 september 1979 - Proc.-gen. F. DUMON, Over de Rechtsstaat. 

1 september 1980 - Proc.-gen. F. DUMON, Quo Vadimus ? 

1 september 1981 - Proc.-gen. F. DUM ON, De Rechterlijke Macht, 
onbekend en miskend. 

1 september 1982 Proc.-gen. R. CHARLES, Over het openbaar mi-
nisterie. 

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 toe
passing van de wet op de voorlopige hechtenis. 
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2 september 1985 - Proc.-gen. E. KRINGS, Beschouwingen over de 
gevolgen van de door het Arbitragehof gewezen arresten. 

1 september 1986 - Proc.-gen. E. KRINGS, De Rechterlijke Macht 
en de faillissementsprocedure. 

1 september 1987 - Proc.-gen. E. KRINGS, Kritische kanttekeningen 
bij een verjaardag. 

1 september 1988 - Proc.-gen. E. KRINGS, Plichten en dienstbaar
heden van de Rechterlijke Macht. 

1 september 1989 - Proc.-gen. E. KRINGS, Enkele beschouwingen be
treffende de rechtsstaat, scheiding der machten en Rechterlijke Macht. 

3 september 1990 - Proc.-gen. E. KRINGS, Aspecten van de bijdrage 
van het Hof 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. 

1 september 1993 - Proc.-gen. J. VELU, Overwegingen omtrent de 
betrekkingen tussen de parlementaire onderzoekscommissies en de Rech
terlijke Macht. 

1 september 1994 - Adv.-gen. J.M. PIRET, Het parket van Cassatie. 

1 september 1995 - Proc.-gen. J. VELU, Beschouwingen over de Euro
pese regelgeving inzake betrekkingen tussen gerecht en pers. 

2 september 1996 Proc.-gen. J. VELU, Vertegenwoordiging en Rech-
terlijke Macht. 

1 september 1997 Proc.-gen. E. LIEKENDAEL, De scheiding van de 
machten aan de vooravond van het derde millennium. 







NAMEN DER PARTIJEN 

A 
A.B.B. Verzekeringen N.V., 741 
Abfin N.V. e.a., 354 
A.C.L.V.B., 889 
A.G. 1824 N.V., 472, 648, 1020, 1042, 1091 
A.I.A. Pool C.V., 254 
Al Amraoui Miloud, 1089 
Alardot, 590 
Al Badr Ammache Contracting Ltd., 499 
Albingia N.V. naar Frans recht e.a., 303 
Al Chaid, 924 
Aldi N.V., 373 
Algemene Pharmaceutische Bond, 480 
Amalfi, 332 
Amidi e.a., 286 
Andries en zonen P.V.B.A. (Faillissement), 

343 
Antwerp Combined Terminals N.V., 965 
Antwerpen (Provincie), 164, 169 
Antwerpse Diamantbank N.V. e.a., 338 
Arbeidsauditeur bij de Arbeidsrechtbank 

te Hasselt, 745 
Arbeidsrechtbank te Hasselt (Arbeidsaudi-

teur bij de), 745 
Argenta Assurantie N.V., 503 
Argenta Spaarbank N.V., 348 
A.S.L.K. Verzekeringen, 305 
Assayag e.a., 338 
Asselbourg, 205 
Association liegeoise d'Electricite, 183 
Assuranties Groep Josi N.V., 1013 
Aubertin, 454 
Auditeur-generaal bij het Militair Gerechts

hof, 799, 829 
Axa Belgium N.V., 412, 1050 

Baeyens, 164, 169 
Bajol, 312. 

B 

Bakhat Habibi, 423 
Bal e.a., 233 
Ballaux,32 

Ban que Arabe et Internationale d'Investisse-
ments - venn. naar Frans recht, 644 

Barthelemy, 615 
Bastien, 1166 
Bataille, 243 
B.B.V.O, 307 
Beaupain, 666, 997 
Beeckman, 922 
Belgacom N.V., 552 
Belgica Papier Cado B.V.B.A., 69 
Belgische Kredietverzekeringsmaatschappij 

N.V., 455 
Belgische Leeuw N.V., 97 
Belgische Staat : 
- Minister van Economische Zaken, 781, 

1078 
- Minister van Financien, 50, 103, 206, 

208,210,226,228,233,234,236,238, 
282,374,376,427,431,457,460,517, 
520,523,593,637,640,642,762,765, 
768,769,773,774,880,893,894,895, 
935,969,972,1065,1095,1096 

- Minister van Financien e.a., 343 
- Minister van Justitie, 722 
- Minister van Landsverdediging, 179 
- Minister van Sociale Zaken, 577 
- Minister van Verkeer, 279 
- Minister van Vervoer, 1077 
- Minister van Wetenschapsbeleid en 

Infrastructuur, 982 
- Staatssecretaris voor Maatschappe

lijke Integratie, 438, 484, 1016, 1018 
Belgisch Olympisch Federaal Comite e. a., 

954 
Benameur, 158 
Benharrats, 387 
Berge, 1155 
Bergstrom, 796 
Bergui e.a., 722 
Beringen (Gemeente), 374 
Berlemont, 420 
Bernard, 1044 
Bernhard Ide Werkzeug- und Maschinen 

fiir die Kunststoffverarbeitung - venn. 
naar Duits recht, 930 

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, 
81, 832 
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Beukens, 184 
Beukinga e.a., 305 
Beyens, 359 
Bievre (Gemeente), 728 
Bigg's N.V, 681 
Bijnens, 574 
Birinci, 976 
Bissar, 790 
Bloemen, 913 
Blommaers, 675 
Blommaert e.a., 654 
Boccasile, 387 
Boekhandel J. De Slegte-Belgie B.V.B.A., 

1078 
Bogaert, 706 
Bok,969 
Bostoen, 144 
Boughza, 544 
Bouillon (Stad), 988 
Boulez e.a., 745 
Bracke, 257, 484 
Brandt, 390 
Brantano N.V., 345 
Braun e.a., 69 
Breda, 282 
Brignano, 101, 231 
Brognaux, 230 
Brouwer, 296 
Brouwerij Haacht N.V., 1000 
Bruhl e.a., 281 
Brussa-Toi, 1054 
Brussel (Stad), 986, 990 
Buccino, 891 
Building Consult N.V., 205 
Bulckens e.a., 711 
Bulcke, 660 
Bulo Kantoormeubelen N.V., 103 
Burassim Construction N.V., 568 
Bureau Toby B.V.B.A., 1027 
Burofisc B.V.B.A., 1096 
Burton, 591 
Butzen e.a., 151 

c 
Cadre 2000 B.V.B.A., 1056 
Caignie, 1087 
Calay, 36 
Calmeyn, 238 
Carnal, 47 
Campus B.V.B.A., 513 
Canturk e.a., 270 
Carrieres et Fours a Chaux Dumont-

Wautier N.V., 961 
Centrale des Jeux N.V., 587 
Centrimmo B.V.B.A., 471 
Chahbouni, 798 
Charleroi (Stad), 885 
Charlier, 154 
Chatelet (Stad), 213 

Chevolet, 291 
Choua, 911 
Claes,295, 549,1166 
Claessens e.a., 161 
Claeys, 1160 
Clarck Equipment N.V., 505 
Cobbaert, 538 
Coeme e.a., 829, 830, 831, 1166 
Collard, 1105 
Colokaglu, 707 
Commerciale G. Fanizza B.V.B.A., 415 
Commercial Union Belgium N.V., 687 
Commercial Union N.V, 310 
Compagnie het Zoute N.V, 669 
Compagnie Inter-Arabe de Garantie des 

Investissements (Ciagi)- internationale 
organisatie, 643 

Construction et Gestion N.V., 768 
Cooperatieve Vennootschap Interelectra, 

317 
Copette, 412 
Coppieters, 5 
Coppine, 1163 
Corbeel, 1020 
Corens, 1016 
Corneillie, 662 
Cornet, 769 
Cornet De Ways Ruart, 384 
Cotrabel B.V.B.A., 1080 
Cottin, 1068 
Coupe, 1072 
Covent, 438 
Credit professionnel du Brabant-Banque 

C.V., 464 
Croquey e.a., 569 
Crown Building N.V., 992 
Custers, 259, 390 

Dagnely, 1056 
Daniel, 561 

D 

Dapsens d'Yvoir e.a., 593 
Dardour, 1109 
Dassault, 160, 1166 
David, 41 
De Backer, 849 
Debo,476 
Debonne,485 
De Brauwer e.a., 97 
De Brouwer, 217 
Debuyser, 48 
Deckx, 579 
Dedier, 1083 
De Doncker e.a., 1233 
Defays e.a., 202 
De Feyter, 551 
Defoor, 259 
De Geetere, 29 
Degrez, 714 



Degueldre, 418 
Dejace e.a., 612 
De Keersmaeker, 1106 
De Ketelare, 507 
De Keyser, 507 
De Kortrijkse Verzekering N.V., 41 
Delaere, 988 
Delanghe, 717, 1166 
De Laurelle e.a., 972 
Del Carril, 385 
Delcour, 1137 
Delcroix, 1107 
Delfosse e.a., 1161 
Delhez N.V., 774 
Delobel, 95 
Delphi N.V., 417 
Deltour e.a., 277 
Delvaux N.V., 731 
De Meester, 389 
Demiautte, 299 
Demir Kasim, 1062 
De Mol e.a., 658 
De Munck e.a., 1042 
Deneef, 374 
Denil, 564 
Denis e.a., 480 
Depavee, 701 
Depienne e.a., 418 
De Pourcq, 733 
Dermauw e.a., 384 
De Roeck, 624 
Derom, 616 
De Saeger, 867 
Descamps, 561 
De Schuyteneer, 88 
Deschuyteneer, 565 
De Sousa, 751 
De Souter, 214 
De Spiegeleer, 170 
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Doucy, 284 
Dricot, 800 
Dries e.a., 549 
Drouillon B.V.B.A., 979 
Duckers, 750 
Duliere, 314 
Duquesne, 33 
Duroisin, 629 
Dusart, 385 
Duthie, 417 
Dutilleux, 696 
Duvivier e.a., 585 
Dzialoszynski, 128 

El Bardiai, 979 
El Bouhmidi, 371 
El Hamydy, 4 72 

E 

Elvia Verzekeringen N.V., 494 
Engels, 154 
Entreprise generale de Travaux publics et 

prives J. Vanmoswinck N.V., 431 
Entreprises generales Luis Duchene N.V., 

279 
Entreprises Heinen N.V. (Faillissement), 

252 
Entreprises Jerouville frere N.V., 523 
Entreprises Robert Delbrassinne N.V., 927 
Erauw, 1233 
Esco International N.V., 904 
Etablissements Claude Feltz N.V., 427 
E.T.C. N.V. e.a. (Hody - curator van het 

faillissement), 680 
Ets Jean Mastin et Compagnie B.V.B.A., 

50 

De Spiegeleer gebroeders B.V.B.A. e.a., 
Eurest Belgilux N.V., 91 
Europabank N.V., 173 

275 
Dessart e.a., 974 
Dethier, 329 
Devalet, 204 
Devolder, 507 
De Vriendt, 440 
Deweer, 97 
Dewez, 395 
Deweze e.a., 690 
Dewulf, 294 
DeWulf e. a., 1024 
D'Hulster, 851 
Diels, 407 
Dieltjens, 740 
Distriba N.V. e.a., 52 
Dobbels, 446 
Don Giovanni et Cie N.V., 587 
Doom, 1113 
D'Orazio e.a., 1164 
Dorint Hotels Belgien N.V., 565 
Dormal e.a., 974 

Europese Gemeenschap van Kalen en Staal, 
236 

Euro Shoe Unie N.V., 345 

F 
Fabisa N.V., 246 
Faillissement Andries & zonen P.V.B.A., 

343 
Faillissement Entreprises Heinen N.V., 

252 
Faillissement Isobelec N.V., 930 
Faillissement Marcelmec B.V.B.A., 312 
Faillissement Societe generale d'Ameu-

blement et de Decoration N.V., 499 
Faillissement Transcontainer Wuidar et 

fils N.V., 246 
Faillissement Vimmo B.V.B.A., 505 
Fairon e.a., 618 
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Fallais e.a., 206 
Fassina, 1022 
Fiasse, 918 
Fidra N.V, 599 
Fievet, 624 
Fina Antwerp Olefins V.Z.W., 325 
Flamend, 107 
Fonder, 591 
Fondi Construct B.V.B.A., 460 
Fonds voor Beroepsziekten, 147 
Ford Motor Company Belgium N.V., 334 
Ford Werke A. G. - venn. naar Duits recht, 

1083 
Formanoi, 622 
Fortemps de Loneux, 7 48 
Foyer louvierois - burgerlijke vennoot-

schap in de vorm van een C.V., 765 
Francesconi, 954 
Franki N.V., 954 
Franse Gemeenschap van Belgie e. a., 982 
Franssen, 607 
Frison e.a., 210 

G 
Galerij Montevideo V.Z.W., 1117 
Garage Fran<;ois Evenepoel N.V., 466 
Garage Verfaillie N.V., 334 
Gaudin, 183 
Geerinckx, 245 
Geirnaert, 700 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, 

161,297,503,1074 
Gemeente Beringen, 374 
Gemeente Bievre, 727 
Gemeente Lanaken, 72 
Gemeente Quevy, 662 
Gemeente Schoten, 405, 1119 
Gemeente Sint-Joost-ten-Node, 133 
Gemeentekrediet N.V., 1100 
Generale Bankmaatschappij N.V., 184 
Generale Bank N.V., 1139 
Generali Belgium N.V., 351 
Genesse, 992 
Gent (Stad), 1072 
Gerard, 71 
Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij 

Antwerpen, 111 
Gewestelijk Verbond tot Kredietverlening 

voor Werktuigen van Ambachtslieden 
en Kleinnijveraars - cooperatieve ven
nootschap in vereffening, 668 

Gielen e.a., 642 
Gielis, 234 
Goblet e.a., 79 
Godin, 277 
Goffart, 801 
Gonzales, 871 
Goudemant, 696 
Gouverneur, 99 

Grabijn, 542 
Grisez e.a., 24 
Groep A. G. van 1824 N.V. e.a., 648 
Groep Josi N.V., 248 
Gruppo 'lbrras - N.V. naar Spaans recht, 

1030 

H 
Haerden, 961 
Hanciaux Brussels N.V., 466 
Hannecart N.V., 929 
Hanse e.a., 585 
Haquenne N.V., 189 
Hardy e.a., 712 
Hegemann, 4 77 
Heisterkamp, 191 
Hellin e.a., 266 
Herbau e.a., 403 
Herck, 1112 
Herentalse Metaalwerken Leysen B.V.B.A., 

179 
Hermanus, 1166 
Hocquette, 239 
Hody- curator van het faillissement N.V. 

E.T.C. e.a., 680 
Hofmans e.a., 511 
Hannay e.a., 1068 
Horrix, 376 
Hotelexploitatie Maatschappij Interbeach 

B.V., 411 
Hotel Siru N.V., 133 
Houart, 47 
Houwaert, 741 
Hoyaux, 755,967 
Rusting, 1112 
Huysmans, 1003 
Huysmans e.a., 107 
H. Van Vaerenbergh et fils B.V.B.A., 415 

I 
Imler, 1119 
Immo de Brabandere N.V., 672 
Imschoot, 95 
Inciarte Andalurria, 746 
Instituut der Accountants, 301, 757 
Investeringsmaatschappij Argenta N. V., 640 
Isobelec N.V. (Faillissement), 930 

Jadoul, 876 
Jammart, 995 
Janssen, 202 
Janssens, 86 
Janssens e.a., 894 

J 
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Janti, 547 
Jasari, 372 
Jehasse, 919 
Joosten, 866 

Kapwe, 793 

K 

Karaca, 213 
Karbaumer e.a., 105 
Katholiek Onderwijs Winksele V.Z.W., 1125 
Kellner, 44 
Kenwood Corporation - venn. naar Japans 

recht, 681 
Kerf e. a., 297 
Kilic, 920 
Kinderbijslagfonds De Familie V.Z.W., 88 
Klein, 762, 773 
Knuts, 854 
Konings Graanstokerij N.V., 364 
Koninklijke Muntschouwburg - instelling 

van openbaar nut, 692 
Koninklijke Racing Club Harelbeke S.V., 

508 
Kortleven, 667 
Kredietbank N.V., 654 
Krefima N.V., 547 
Krekels, 364 
Krupp Kopper GmbH - venn. naar Duits 

recht, 520 
Kustermans e.a., 748 

L 
Lambrecht, 701 
Lammerant e.a., 379 
Lamotte e.a., 622 
Lanaken (Gemeente), 72 
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten 

e.a., 492, 569 
Lapierre, 799 
Larbuisson, 584 
Laruelle, 389 
Laute, 1080 
Lauwers, 938 
Lavosa B.V.B.A., 1097 
L.C.M., 859, 1050 
Lebon,265 
Leclercq, 487, 954 
Le Cauter e.a., 672 
Le Derby N.V., 359 
Ledoux, 832 
Lefevere-Demeester e.a., 269 
Lejeune e.a., 97 
Lemaigre, 361 
Lemaitre, 865 
Lemmens, 590 
Lenoir, 687 

Lenz, 636 
Leon, 189 
Lepretre, 95 
Les Etablissements Leon Lhoist N.V., 36 
Levicar, 95 
L'Hoost, 918 
Liberman, 678 
Libert, 418 
Liermin e.a., 398 
Lindekens, 795 
Liners, 753 
Lodewijckx, 1139 
Lonfils e.a., 773 
Lorraine N.V., 656 
Lorusso, 105 
Lucas, 479 
Lufu Kabongo, 272 
Luik (Stad), 239, 722 
Lutke, 795 
Luvelela, 826 

M 
Maenen, 1013 
Magnee, 698 
Magosse, 67 
Mangal-Lecloux, 599 
Mange, 1166 
Marcelmec B.V.B.A. (Faillissement), 312 
Marchandisse e.a., 119 
Marciano, 886 
Marcos, 370 
Marichal, 7 46 
Marien, 720 
Mariman e.a., 738 
Marin, 803 
Marino, 577 
Marx, 61 
Maryns, 873 
Mary-Rabine e.a., 254 
Massart, 120 
Massez, 41 
Match Chaussures B.V.B.A. e.a., 39 
Matthijs, 789 
Mazy, 591, 1166 
Mean, 119 
Mechelen (Stad), 675 
Me Construct N.V., 1065 
Mercedez Benz Belgium N.V., 185 
Mercier e.a., 266 
Mertens, 269 
Meubles, Electro-menager, Video N.V., 929 
Micca, 1091 
Midavaine, 457 
Migard e.a., 185 
Mijnen N.V., 574 
Militair Gerechtshof (Auditeur-generaal 

bij het), 799, 829 
Miny, 117 
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Miyalanda, 595 
Moens, 230 
Moereels, 367 
Moiny, 400, 949, 1062 
Moilers, 752 
Montanari, 141, 143 
Moreau, 917 
Morgan Guaranty Trust Company of New 

York - venn. naar Amerikaans recht, 
644 

Muller, 202 
Miils, 38 
Mulumba, 731 
Murtezi, 159 
Muys, 533 

N 
Namen (Provincie), 55 
Namen (Stad), 377, 398 
Napoli, 320 
Nationaal Verbond van Socialistische Mu

tualiteiten, 351 
N ationale Kas voor Beroepskrediet, 668 
N ationale Maatschappij der Belgische Spoor

wegen, 354, 951 
N ationale Raad van de Orde van Architec

ten, 76, 835 
Nederlands Burgerlijk Armbestuur van 

Maastricht -venn. naar N ederlands recht, 
72 

N ederlandse Radio- en Televisieuitzendin-
gen in Belgie, 1005 

Netens, 39 
Neuville, 1138 
Neverlest N.V., 462 
Neyrinck-Mommerency e.a., 1113 
Nieuw Rotterdam Schade B.V e.a., 71 
N.M.B.S., 354, 951 
Noordstar N.V., 1074 
Nulens e.a., 215 
N.V.S.M. e.a., 564 

0 
Office communautaire et regional de la 

Formation professionnelle et de l'Emploi, 
afgekort FOREM, 889 

Oliestelder, 656 
Orner Wattez V.Z.W., 275 
O.M.O.B., 775, 1161 
Openbaar Centrum voor maatschappelijk 

welzijn: 
- teAns, 595 
- te Brussel, 601 
- te Charleroi, 883 
- te Hoei, 286 
- te Leuven e.a., 206 

- te Luik, 601 
- te Sint-Joost-ten-Node, 243 
Orde van Architecten, 76, 835, 843, 915 
Orde van Geneesheren, 837, 847 
Organisation belge de Travaux N.V. in 

vereffening, 205 
Ozdemir e.a., 393 

Pandy, 196 
Pannaije, 1095 
Papleux, 968 
Paquet e.a., 517 
Pector, 690 
Peeters e.a., 965 
Peiffer, 917 
Pelsers, 913 
Peters e.a., 1135 
Peters, 395 
Petit, 880 
Peutat, 877 

p 

P & V Gemeenschappelijke Verzekerings-
kas tegen Arbeidsongevallen, 435 

P & V Verzekeringen C.V., 117, 407, 1011 
P & V Verzekeringen C.V. e.a., 48 
Piccart, 706 
Pijcke, 660 
Pirot, 1166 
Podevijn, 397 
Pollac e.a., 896 
Pollet, 486 
Pompes funebres Michel N.V., 958 
Poncelet, 127 
Poole e.a., 152 
Potiez, 629 
Powerfin N.V., 652 
Prevost e.a., 149 
Princen, 901 
Procureur des Konings : 
- te Bergen, 714 
- te Brugge, 793 
- te Brussel, 546 
- te Dendermonde, 607 
- te Gent, 1160 
- te leper, 1022 
- te Leuven, 584 
- te Luik, 434, 568 
- te Namen, 989 
- te Nijvel, 32 
- te Turnhout, 856, 908 
Procureur-generaal bij het Hof van Beroep : 
- te Brussel, 491, 751 
- te Gent, 871 
- te Luik, 757, 995 
Procureur-generaal bij het Hofvan Cassa

tie, 759, 789, 898, 1003 
Provinciale Brabantse Energiemaatschappij, 

272 
Provincie Antwerpen, 164, 169 
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Provincie Namen, 56 
Puelinckx, 1166 

Quadt, 750 
Queru, 141, 143 

Q 

Quevy (Gemeente), 662 

Racaniello, 117 
Raes e.a., 1009 
Raia, 661 
Raitano e.a., 123 
Ramcharan, 241 
Raskin, 224 
Rawan, 156 

R 

Recticel N.V, 420 
Renardeau N.V. e.a., 5 
Renaux, 755 
Richez, 889 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, 120, 

123, 144, 221, 255, 257, 284, 289, 291, 
315, 320, 474, 740, 849, 851, 854, 886, 
889,891,938,1009,1129 

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werk
nemers, 1, 482 

Rijksdienst voor Pensioenen, 58, 86, 1123 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, 64, 

325,471,508,596,925,1097 
Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeits-

verzekering, 582 
Rits, 514 
Roelandt, 1048 
Roets, 476 
Rossano, 405 
Rouvroy, 692 
Royale Beige N.V., 41, 79, 215, 243, 652, 

902, 1048, 1115 
Royale Beige N.V. e.a., 442 
Royen e.a., 1028 
R.S.Z., 64, 325, 471, 508, 596, 925, 1097 
R.S.Z. van de Provinciale en Plaatselijke 

Overheidsdiensten, 317 
Rubens, 943 
Runoto Leasing B.V., 152 
R.V.A., 120, 123, 144, 221, 255, 257, 284, 

289, 291, 315, 320, 47~ 74~ 849, 851, 
854,886,889,891,938,1009,1129 

R.V.P., 58, 86, 1123 

s 
Sabam C.V., 513, 1117 
Sablan e.a., 64 
Sacre, 398 
Sartor, 1054 
Savona, 1097 
Scaccheti, 248 
Scheiff e.a., 636 
Scheldemolens N.V., 1077 
Schietecatte et Partenaires Namur N.V., 

698 
Schoofs, 804 
Schoten (Gemeente), 405, 1119 
Schrijvers, 1100 
Schumacher, 994 
Sechehaye, 252 
Sedeyn, 883 
Segers, 397, 675 
Segers q.q., 1115 
Simon e.a., 348, 450 
Simonis B.V.B.A. in vereffening, 361 
Singleton B.V.B.A. (Thomas - curator in 

het faillissement), 925 
Sinnaeve, 154 
Sint-Joost-ten-Node (Gemeente), 133 
Slegers, 978 
Smits, 709 
Smits HVAC Engineering N.V., 303 
Societe generale d'Ameublement et de Deco-

ration N.V. (Faillissement), 499 
Societe generale des Grandes Sources bel

ges N.V., 1000 
Societe regionale d'lnvestissement de Wal

lonie- N.V. naar publiek recht, 1030 
Societe regionale wallonne du Transport, 

61, 1044 
Soetewey, 36 
Solvay N.V., 55 
Spadafora, 440 
Sprangers, 94 7 
Stad Bouillon, 988 
Stad Brussel, 986, 990 
Stad Charleroi, 885 
Stad Ch:ltelet, 213 
Stad Gent, 1072 
Stad Luik, 239, 722 
Stad Mechelen, 675 
Stad Namen, 377, 398 
Stad Verviers, 877 
Stad Walcourt, 79 
Steenmans, 720 
Steifer, 264 
Steurbaut, 299 
Stocquart, 958 
Swartz e.a., 482 
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T 
Tabaccomat N.V, 885 
Tailfer, 310 
Taveirne, 631 
Tecnoma- N.V naar Frans recht, 979 
Thameur, 715 
The Tower Group N.V e.a., 990 
Thomas - curator faillissement Singleton 

B.VB.A., 925 
Timmermans, 415, 832 
Tina, 587 
Tirrito, 221 
T.M.VW. C.V, 379 
Torraspapel - N.V naar Spaans recht, 

1030 
Tournier, 58 
Transcontainer Wuidar et fils N.V (Fail

lissement), 246 

u 
Ullens de Schooten, 492, 596 
Ulupinar, 393 
Union Cycliste sur Prairie VZ.W., 114 
Union Miniere N.V e.a., 648 
Urbain, 67 
Usines Gustave Boel e.a., 52 
Uytterhaegen, 299 

v 
Vaes e.a., 781 
Van Boven e.a., 208 
Van Canneyt, 228 
Vancompernolle, 652 
Van Daele, 192 
Vandamme, 415 
Van Deijl e.a., 868 
Van den Bossche, 65 
Van Dender e.a., 582 
Vanden Haute, 1160 
Van der Heijden, 39 
Van Der Hulst, 111 
Van der Klis, 91 
Vanderleene, 333 
VanDer Perre e.a., 612 
Vanderschelde, 315 
Van der Vurst, 1107 
Vandeursen, 255 
Vandevelde e.a., 711 
Van De Weghe e.a., 173 
Vandewiele, 507 
Van Doren e.a., 214 
Vaneetveld, 590 
Van Garsse, 778 
Van Geijs e.a., 423 

Vanhaekendove~ 254 
Van Hemden, 604 
Van Heurck e.a., 738 
Van Hoecke, 709 
Van Hollebeke, 1129 
Van Humbeeck, 546 
VanLoo, 65 
Van Moorter, 635 
Van Nuffel e.a., 922 
Vanolst, 503 
Vanrie, 1165 
Van Roosbroeck e.a., 79 
Van Rostenberghe, 425 
Van Ryne, 1125 
Vanschel, 281 
Van Schoor e.a., 442 
Vanstelchelman, 601 
Van Zon N.V, 893 
V.D.W. e.a., 809 
Verbraekel, 435 
Verbraeken, 1003 
Verbruikersunie Test-Aankoop C.V, 307 
Vercammen, 637 
Vercauteren, 1 
Verdonck, 226 
Verhulst, 455 
Verlaine, 474 
Vermassen, 707 
Vermeersch; 147, 935 
Vermeiren, 857 
Vermeulen, 945 
Verpoorten, 252 
Verschraegen, 425 
Verschuren, 1123 
Verslype e.a., 1011 
Verstichel, 859 
Verviers Pneus B.VB.A, 246 
Verviers (Stad), 877 
Victoire N.V, 951 
Vienne e.a., 551 
Vigny, 1087 
Vimmo B.VB.A. (Faillissement), 505 
Vimo N.V, 505 
Vink e.a., 382 
Vlaamse Gemeenschap, 986 
Vlaamse Vervoermaatschappij, 514 
Vlaams Gewest, 411, 552, 669, 720, 942 
Vlaams Gewest e.a., 272, 558 
Vlaeminck, 1018 
Vlieghe, 859 

w 
Waals Gewest, 377, 382, 462, 680, 727, 

927 
Wagid Hosain, 241 



Walcourt (Stad), 79 
Wallon e.a., 775 
Wallyn, 1166 
Walraet, 491 
Welvaert, 942 
Wery, 664 
Wetz, 1090 
Wittman, 1087 
Wolvenberg B.V.B.A., 217 
Wurman, 754 
Wynants, 289 
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y 
Yang Chao Wei, 858, 963 

z 
Zephir Shipping Corporation - venn. naar 

Liberiaans recht, 558 
Zurich N.V., 44, 579 
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