REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN
HOOFDSTUK V.
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN,
DOUANEN EN ACCI.TNZEN INBEGREPEN).

18. - StTajzalcen. - Ontstentenis van
conclusie. Geen ve1plichting voor de
1·echte1' de st~tlclcen van het dossie1· of de
elementen van de zaalc nadeT aan te duiden, waaTop hij zijn ove1·tuiging steunt. Bij ontstentenis van op dit punt genomen conclusie, is de rechter er niet toe
gehouden de stukken van het dossier of
de elementen van de zaak, waarop hij
zijn beslissing steunt, nader aan te duiden. (Grondwet, art. 97.)
38
12 september 1966.
19. - Stmfzalcen. - Rechte1' die bepaalde bew?Jselementen beschotw;t als ove·rtuigende?' dan ande1·e. - Ontstentenis van
conclusie op dit punt. - Geen verplichting voo1· de rechtm· deze beooTdeling met
?'edenen te omlcleden. - Bij ontstentenis
van op dit p1.mt genomen conclusie, is de
rechter er niet toe gehouden de redenen
op te geven, waarom hij bepaalde hewijselementen heschouwd heeft als overtuigender dan andere, zelfs indien deze
de eerstbedoelde tegenspreken. (Grondwet, art. 97.)
12 september 1966.
38

Stmjzalcen. -- Ve1'001'delende bewaarbij het misdrijf in de bewoo1'dtngen van de wet wm·dt gelcwalificee1·d. Geen conclusie. - Regelmatig met J•edenen omklede beslissing. - Bij gebrek aan
conclusie, omkleedt de rechter regelmatig
met redenen de beslissing van veroordeling, door de hestanddelen van het misdrijf in de hewoordingen van de wet vast
te stellen.
12 september 1966, 16 januari en
5 juni 1967.
50, 595 en 1212
20. -

sl~ssing

21. - Stmjzalcen. - VeTooTdelende beslissing die het misdri.fj in de bewooTdingen van de wet omschrijjt. - Geen conclusie. - Beslissing ?'egelmatig met redenen omlcleed.- Bij ontstentenis van conclusie, motiveert d'l rechter regelmatig de
plichtigheidsverldaring van de heklaagde
door, in de bewoordingen van de wet, het
staan van de hestanddelen van het misdrijf vast te stellen ; hij is er niet toe gehouden de gegevens van de zaak nader te
bepalen waaruit hij de schuld van de beklaagde afleidt. (Grondwet, art. 97. )
10 oktober 1966.
191
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22. - A1Test dat zijn beslissing ve?'lclaart te stetmen op de vaststdlingen
beschouwingen en besluiten mn deslcundi~
gen.- Ve1·slag van de desktmdigen bij de
bundel gevoegd. - A1'1'est 1·egelmatig met
1•edenen ornlcleed. - Is regelmatig rnet redenen omldeed bet arrest dat, om te heslissen dat de feitelijke omstandigbeden
van de telastlegging bewezen zijn, verklaart zich de vaststellingen, hesc.hou'V:ingen en besluit van deskundigen t.oe te
mgenen, waarvan het ver<<lag hij de
bundel gevoegd is en waarvan bet vaststelt dat, zij door het verslag van een
andere deskundige niet ontzenuwd worden, en aldus het toezicht van het Hof
toelaat. (Grondwet, art. 97.)
212
17 oktoher 1966.

23.- Stmjzalcen.- Stmjvordering.Tegenstrijdige 1·edenen. - Niet gemotivee?·de beslissing. - Is aangetast door
tegenstrijdigheid en is derhalve niet regelmatig gemotiveerd, het vonnis dat, om
de verdachte te veroord8len, te gelijk te
zijnen laste bestanddelen aanneemt van
overtredingen respectievelijk voorzien bij
de artikelen 48-3-1° en 48-3-5o van de
Wegcode.
7 november 1966.
323
24. - Stmfzalcen. - V1·ijspmalc uitgesp?·olcen doo1• de eerste rechte1'. - VeTom·deling door de 1'echte1' in hoge1· be1·oep.
- Geen conclu9ie. - In de te1•men van de
wet gelcwali fi cee1·de en bewezen ve1·lclaarde
jeiten. - Beslissing 1·egelrnatig met 1·edenen ornlcleed - Bij gebrek aan conclusie
op dat stuk, omkleedt de rechter in
hoger heroep regelmatig met redenen de
heslissing waarbij hij een door de eerste
rechter vrijgesproken beklaagde veroordeelt door vast te stellen dat de in de
termen van de wet gekwalificeerde feiten
hewezen zijn : hij is niet verplicht de
elementen nader te hepalen, waaruit hij
de strafbaarheid van de beklaagde atleidt.
28 noven"lber 1966.
4ll
25. ---,- Stmjzaken. - Rechter in hoge1'
be1·oep die het be1'0epen vonnis he1·vormt.
- Geen conclusie. -Rechter in hogeT be1'0ep die niet ve1'plicht is de ?'edenen vqn de
eerste rechte1' te wee?'leggen. - De rechter
in hoger beroep die het beroepen vonnis
hervormt, is niet verplicht, bij gebrek
aan conclusie waarin de redenen van dit
vonnis overgenomen worde11, deze te
weerleggen.
28 november 1966.
4ll
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26.
Stntfzaken. - Bw·ge1'lijke vordering. - VaststeUing do01· de 1·eahte1· dat
e1• geen oo1·zakelijk veTband bestaat tussen
een misdTiJJ en een schade. - Geen conchisie. - Rechte1· die niet VM'pl·iaht is de
elementen nacler te bepalen tvaaruit hij
deze vaststelling afleiclt. - Bij gebrek aan
conclusie op dat stuk, is de rechter die
de afwezigheid van oorzakelijk verband
tussen een misdrijf en een schade vaststelt niet ver]Jlicht de gegevens waaruit
hij deze vaststelling afieidt aan te duiden.
28 november 1966.
M2

27. - Stmfzaken. -- A1'm~t dat de ve1'dachte ve1·oonleelt zoncle1· vast te stellen dat
de feiten, te zijnen lctste geleqcl, bewezen
zijn. - Niet gemotiveenl a1'1'est. - I s niet
regelmatig gemotiveerd het arrest dat,
rechtdoende op het hager beroep, door
het openbaar 11:1inisterie ingesteld tegen
een vonnis dat de verdachte veroordeelt wegens vier van de te zijnen laste
gelegde misdrijven en hem van de
andere misdrijven vrijspreekt, hem vei'oordeelt wegens al de n1isdrijven tot een
daaraan gelijk aantal straffen, door zich
ertoe te beperken vast te stellen, enerzijds, dat de ten laste van de verdachte
gelegde feiten, die door de eerste rechter
bewezen werden verklaard, bewezen zijn
gebleven en, anderzijcls, dat de wet vereist dP"t voor ieder van cle gepleegde lTlisdrijven een straf uitgesproken wordt.
19 decemher 1966.
508
28. - Stmjzaken. - Be8chikking vnn
correctionalisering. - Ve1·wijzing naar de
in de " nevenstaande " vo1·dering van de
p1·oczwezw des Konings aangecluicle verzachtende omstancliqheden. - Ondubbdzinnige vaststelling van het bestaan van
deze VM'zachtencle omstancligheclen, zelfs zo
de bij het dossiM' gevoegde vonle1·ing niet
ne~'ens de beschikking is geklassee1·d. Wanneer een beschilddng tot correctionalisering naar de in de " nevenstaande >>
vordering van de procnreur des Knnmgs
aangeduide vorzachtende omstandigheden verwijst, stelt zij aldus ondubbelzinnig het bPstaan van deze verzachtende
omstandigheden vast. zelfs al is de vordering, gevoegd bij het dossier dat aan de
raadkamer werd overgelegd, niet nevens
de beschikking geldasseerd.
20 111aart 1967.
898

29. - Stmfzalcen. - AT1'Mt dat in het
onzelce1·e laat of eise1' geen schacle heeft opgelopen clan wel of, zo hij sclwde geleden
heeft, e1· slechts een om·echtstTeeks oorzalce-

lijk ve1·band bestaat tussen de cloo1· ve1'weeTcler bedreven .fout en de schacle. A1'1'est niet met 1'eclenen omkleecl. - Is
niet regelmatig met redenen omkleed
het arrest, dat niet toelaat te onderscheiden of eiser geen recht heeft op een vergoeding omdat hij geen schade heeft geleden, dan wel of hij schacle heeft geleden, doch geen recht heeft op een vergoeding omdat er slechts een onrechtstreeks
oorzakelijk verbancl bestaat tussen de
door verweerder bedreven fout en de
schade.
3 mei 1967.
1065
30. - Stmfzaken.
Beslissing waa1'bij ve1·klcta1·cl wordt clat de beklaagcl~ onde1·
de toepassing valt van een stmfbepal-ing die
in twee gevallen toepasselijlc is. - Ondttbbelzinnige en niet tegenst1·ijclige beslissing.
- I s ondubbelzinnig en niet tegenstrijdig
de beslissing waarbij wordt verldaard
dat de beklaagde onder de toepassing
valt van een strafbepaling welke in twee
gevallen toepasselijk is, nu de rechter bij
gebreke van conclusie clienaangaande
niet ertoe gehouden is nader te bepalen
welk van beicle gevallen verwezenlijkt iE-.
(Grondwet, art. 97.)
22 mei 1967.
ll28
31. - 8tmfzaken. - Ve1·oo1'clelende beslissing clie het misclrijf in de bewoonlingen van de wet kwalificee1·t. - Geen conclusie. Regelmatig met 1•edenen omklede beslissing. - Bij gebreke van een
conclusie, 11:1otiveert de feite111•echter regelmatig de schuldigverklaring van de
beklaagde door het in de bewoordingen
van de wet gekwalificeerde misdrijf bewezen te verklaren, zelfs zo deze kwalificering alternatieve bestanddelen omvat.
(Grondwet, art. 97.)
22 mei 1967.
1147

32.- Strafzaken.- Douane en accijnzen. - Deelneming aan het misdrijf. A1•1•est dat de wijze van deelneming in de
betvoorclingen van de wet kwalificeM't. Geen conclttsie. - JJ!Iet 1•eclenen omlclecle
ve1'001'deling. - Bij gebreke van conclusie dienaangaande, mag de rechter
zich ertoe beperken de deehleming inzake sluikhandel, waaraan hij de beldaagde schuldig verklaart, te kwalificeren in de bewoorclingen van de artikelen 66 en 67 van het Strafwetboek en
28 van de wet van 6 april 1843.
22 mei 1967.
1150
33. -

Stmfzaken.

Beslissing van
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ve?·oo1'deling. - Ve1·zuim het bestaan vast
te stellen van aUe bestanddelen van het
•Jnisd?'ijj. - Niet 1·egelmatig rnet 1•edenen
omklede beslissing. - Is niet regelmatig
met redenen ornkleed de beslissing die
een beldaagde wegens een misdrijf veroordeelt zonder het bestaan van aile
bestanddelen ervan vast te stellen.
19 juni 1967.
1272

TITEL III. - Toepassing van de
algemene regelen bij neerlegging van een conclusie. -Nietbeantwoording van de conclusie. - Impliciet antwoord.
HOOFDSTUK I.
BURGERLIJKE ZAKEN OF ZAKEN
VAN KOOPHANDEL.

34. - Burge1·lijke zaken. - Beslissing
die een ve1·wee1' ve1'we1pt zonde1' een middel
waa1·op het be1·ust te antwoo1·den. - Beslissing niet met 1·edenen omlcleed. - Is
niet met redenen omkleed de beslissing
die een verweer verwerpt zonder een
middel waarop het berust te beantwoorden. (Grondwet, art. 97.)
15 oktober 1966.
209

35. - B~wge1·lijlce zaken. - Conclttsie.
- Aanvoering die zonde1· 1·eden van bestaan w01·dt ingevolge de oplossing door de
1'echte1' aan het geschil gegeven. - Geen
ve1plichting va;n de rechter die aanvoe1'ing
te beantwo01·den. - De rechter is niet
verplicht een aanvoering van de conclusie te beantwoorden. wanneer die
aanvoering zonder reden. van bestaan is
geworden ingevolge de oplossing door
hem aan het geschil gegeven.
20 oktober .1966.
237
36. - Bttrge1·lijlce zalcen. - Beslissing
die een eis inwilligt. - Regelmatig voo1·ged1·agen ve1·weer. - Geen passend antwoo1·d. - Niet met 1·edenen omklede beslissing.- Is niet regelmatig met redennen omkleed de beslissing die een eis
inwilligt, zonder passend te antwoorden
op een door de tegenpartij in conclusie
regelmatigvoorgedragen verweer. (Grondwet, art. 97.)
20 oktober 1966 en 11 mei 1967.
240 en 1103
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37. - Btt1'ge1·lijke zaken. - Rechte1· in
hager be1·oep die het be1'oepen vonnis het·vo1'mt. - Conclusie van de ge'intimeerde
die de 1·edenen van de ee1·ste 1'echte1· niet
ovm·neemt mam· die zich 61' toe bepe1•kt
ernaar te ve1·wijzen. - Rechtrw h~ hoge1·
be1'oep niet ve1plicht deze 1•edenen te wee1'leggen. - De rechter in hoger beroep,
die de beslissing van de eerste rechter
hervormt, is niet verplicht de redenen
van deze beslissing te weerleggen, wanneer de conclusie van de ge1ntimeerde
deze redenen niet overneemt maar zich
er toe beperkt ernaar in algemene bewoordingen te verwijzen.
27 oktober 1966.
280
38. - Bu1·aerli?ke zalcen. - Eis tot
vergoedingen v;,n de huu1·de1· van een landelij'lc goed. - Concl~tsie die de 1wlenen
ve1·melrlt ~vaarvoor die vergoeclingen do01·
de e1:genaa1· ve1·schttlcligd zijn. - Vonnis
dat de eis verwe1·pt op de grand alleen dat
de eigenaa1• niet wettelijlc verplicht is die
ve1·goedingen te betalen. Vonnis niet
1'egelmatig met 1·edenen omkleed. Is
niet regelmatig gemotiveerd bet vonnis
dat, om een eis tot vergoedin§,en door de
huurder van een landelijk goed ingesteld
te verwerpen, zich ertoe beperkt te verldaren dat de eigenaar niet wettelijk verplicht is die vergoedingen te betalen,
terwijl de huurder in zijn conclusie de
redenen vermeldde waarvoor bedoelde
vergoedingen door de eigenaar verschuldigd waren. (Grondwet art. 97.)
353
12 november 1966.
39. - Btwgedijlce zalcen. - Beslissing
waa?'bij een eis wordt afgewezen zonde1·
dat een antwoo1·d wordt ve1'st1·elct op een
middel, waa1·op deze eis is geg1·ond. Niet gemotiveerde beslissing. - Is niet
met redenen omkleed de beslissing,
waarbij een eis wordt afgewezen zonder
dat een antwoord wordt verstrekt op
een middel, waarop deze eis is gegrond.
(Grondwet, art. 97.)
1 december 1966, 13 april en 9 juni
1967.
430, 982 en 1235

40. - Btwgerlijke zalcen. - Condusie
die een eis vemneldt en de 1·edenen wam•op
deze steunt. - Beslissing die er zich toe
beperkt deze eis tegen te sprelcen. - Niet
gemotiveerde beslissing. Indien de
rechter, bij wie een conclusie aanhangig
is die slechts een loutere bewering tot
staving van een eis bevat, zijn beslissing
regelmatig motiveert door zich ertoe te
beperken deze bewering tegen te spre-
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ken is bet ecbter anders gelegen, wanneer de conclusie de redenen vermeldt
waarop, volgens de concluderende partij,
die bewering en die eis steunen. (Grandwet, art. 97 .)
15 decernber 1966.

488

41. - Bur,qe1'lijke zaken. _: Httur van
a1·beid. - Oonclttsie wam·bij de bediende
staande houdt dat de we1·k,qever de ove1'eenkomst ve1·b1·oken hee;ft en weigert hem
bepaalde bedmgen te betalen. - A1·1·est
hetwellc zich er toe beperkt vast te stellen
dat de we1'lcgeve1· tlwns nie.t betwist deze
bedmgen verschuldigcl te zijn. Niet
1'egelmati.g gemotiveenl cwrest. - 1s niet
regelmatig gemotiveerd bet arrest dat,
mn te antwoorden op de conclusie waa.rbij eiser staande bield dat verweerder
- zijn werkgever - bet dienstcontract
heeft. verbroken door te weigeren hem bepaalde bedragen te betalen, zich cr toe
beperkt vast te stellen dat verweerder
thans niet betwist die bedragen verschnldigd te zijn, zonder te onderzoeken of de
werkgever, door die weigering, de overeenkomst verbroken heeft.
542
6 januari 1967.
42. - Bttrge1'lijlce zaken. - Oonchtsie
die alleen een niet gemotiveeTcle beweTing
inhouclt. A1'1'est dat cleze bewe1·ing
Passencl antwoonl. tegensp1·eekt. Wanneer een conclusie aileen een niet
gemot.iveerde bewering inboudt, geeft de
rechter, door deze in zijn beslissing tegen
te spreken, een passief antwoord op de
conclusie.
12 januari 1967.
568
7

43. - BuTge1'lijlce zalcen. Venvee1•
voo1·gestelcl in conclttsie. - Niet meer te1·
zalce clienencl wegens een vctststelUng van
de 1·echtm·. - Geen ve1plichting mee1· voo1·
deze laatste clit ve1·weer te beantwo01·clen. De rechter moet een verweer niet beantwoorden dat niet rneer ter zake dienend
is wegens een vaststelling van zijn beslissing.
12 januari 1967.

571

44. - Bm·gerlijke zaken. - Venoee1·
gegroncl op feitelijke ve1·moeclens. - Beslissing tot verWM'JJing van dit verwee1·
door ancle1·e ve1·mpeclens ertegen in te b1·engen. - Re,qelmatig met 1·eclenen omlclede
vm·we1ping.- Ie regelmatrg met redenen
omkleed de beslissing ·die een op feitelijke vermoedens gegrond verweer ver-

werpt door andere vermoedens ertegen
in te brengen. (Grondwet, art. 97.)
3 februari 1967.
690

45. - Bu1·ge1'lijlce zctlcen. - Oonclusie
die een aanbocl van bewijs do01' getuigen
bevat. - Beslissing die dit aanbocl ve1'wM·pt om de reden dat de aangevoenle feiten onnauwlcett1'ig zijn ofwel om cle doo1•
de 1·echte1' opgegeven ?"eden niet doeltreffencl zijn. - Regelmatig met redenen omklede beslissing. - Is regelmatig met redenen omkleed de beslissing welke een
aanbod van bewrjs doOl' getuigen verwerpt om de reden dat de aangevoerde
feiten onnauwkeurig zijn of, on1 de door
de rechter opgegeven reden, niet doeltreffend zijn.
10 februari 1967.
723
46. - Btt1'ge1'lijke zalcen. - An·est dat
een op getuigenissen gegrond ve1'weer ve?'weTpt. - A1'1'est clat in het onzeke1·e laat
of de ?'echtM' hee,ft bescho~twcl clat cle getuigenissen niet de hnn verleende draagwijclte
haclden clan wel of hij beslist heeft, zonde1·
de 1·eden e1·van op te geven, clat deze getttigenissen clienclen te woTclen ve1·wo1·pen.
- Niet ?'egelmatig met 1·eclenen omlcleecl
a1'rest. - Is niet regelrna.tig met redenen
omkleed bet arrest dat niet ingaa.t op het
verweer van een partij dat gegrond is op
getuigenissen, door in het onzekere te
laten of de rechter heeft beschouwd dat
deze getuigenissen niet de draagwijdte
hadden welke de partij eraan verleende
dan wel of hij heeft beslist, zonder de
reden ervan op te geven, dat deze getuigenissen dienden te worden verworpen.
(Grondwet, art. 97.)
824
2 nmart 1967.

47. -

BurgeTlijlce zalcen. Geschil
de h1.turwaa1·cle vctn een hanclelsgebouw. - Expe1·tise. - Partij die in
conclusie betoogt clat de cleslctmdige ve1'zuimcl heeft 1·elcening te houclen met onde1'scheiclen door ham· aangehaalde elementen.
- Rechte1· die de cloo1· de cleslcundige vastgestelcle huunvaa1·de aanvaanlt om de
enige Teden dat bedoelcle pm·tij hctar omGeen passencl
zetcijfm· niet opgeeft. antwoonl op de conchtsie. - De rechter
die kennis neemt van een gescbil omtrent de huurwaarde van een handelsgebouw en de door een deskundige vastgestelde waarde aanvaardt om de enige
reden dat de partij die dit verslag bekritiseert haar omzetcijfer niet opgeeft, beantwoordt niet passend de conclusie waarin
bedoelde partij deed gelden dat de
omt1·e1~t
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deskundige geen rekening had gehouden
met onderscheiden door haar aangehaalde
elementen. (Grondwet, art. 97.)
827
2 maart 1967.

48.- Bu1·ge1"lijke zaken.- Advif3s van
een doo1· het ge1·echt aangestelde deskundige. Rechter die de reden opgeeft
waarom hij zich bi,j deze zienswijze aansluit. - Geen ve1'Plichting voo1· de rechte1·
de tegen deze zienwwijze van de deslcu.ndige
aangevoe1·de loute1· feitelijke bewe1·ing te
beantwoo1·den. - De rechter is niet ertoe
gehouden te antwoorden op een !outer
feitelijke bewering welke wordt aangevoerd tegen de zienswijze van een door
het gerecht aangestelde deslrundige, wanneer hij in het vonnis de redenen opgeeft
waarom hij zich bij deze zienswijze aansluit. (Grondwet, art. 97.)
836
3 maart 1967.
49. Bu1·gerlijlce zalcen. Ve1·zoek
om een aanvullende onde?'Zoeksmaat?·egel.
- A1·1·est dat de 1·eden opgeeft waa1:om
deze maat1·egel mttteloos is. -JJ!Iet redenen
omlclede ve?'we1·ping. - Verwerpt bij een
met redenen omklede beslissing bet verzoek om een deskundigenonderzoek, het
arrest dat de reden opgeeft waarom deze
onderzoeksmaatregel nutteloos is.
10 maart 1967.
868
50. - Btw·ge1·lijlce zalcen. - Pa1·tij die
vmagt dat aan de tegenpm·tij bevolen
w01·dt dat zij een administmtief bescheid
in haa1· bezit zou ove?"leggen. - Rechte?'
die deze eis om dubbelzinnige 1·edenen
afwijst. - Niet Tegelmatig met 1·edenen
omklede beslissing. - Berust op dubbelzinnige redenen en is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed de in burgerlijke zaken gewezen beslissing, die de eis
waarbij een partij vraagt dat aan de
tegenpartij bevolen wordt dat zij een
administratief bescheid in haar bezit zou
overleggen, afwijst, op grond dat de
eisende partij geen bewijs levert van de
feiten waarop haar eis is gesteund en dat
de door haar gevorderde onderzoeksmaatregel niet kan worden bevolen.
6 april 1967.
942
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volge een vaststelling van zijn beslissing.
(Grondwet, art. 97.)
1055
28 april 1967.
52. - Bu?'ge?'lijlce zalcen. - Oonclttsie
om dubbelzinnige Tedenen Ve?'WO?'pen. Niet met 1·edenen omklede ve1·we1'Ping. Is niet regelmatig met redenen omldeed
het arrest dat de conclusie van een partij
om dubbelzinnige redenen verwerpt.
(Grondwet, art. 97 .)
1175
25 mei 1967.
53. - Bu?'ffe?'lijke zalcen. - Pa1·tij die
een op een lcoop gegTonde ?'echtsvoTde?'ing
heeft ingesteld. Pa1·tij die bij conclusie betoogt dat de venve1•ende partij
niet mag bewe1·en dat het om een inbetalinggeving ging, omdat deze nietig zou
zijn. - AT?'est dat vaststelt dat het geschil
bet?·effende de geldigheid van de inbetalinggeving bttiten de grenzen van de ?'echtsvo?·clering valt. Passencl antwoo1·d. Nadat de cm·ator van een gefailleerde
vennootschap een rechtsvordering had
ingesteld tot betaling van goederen welke
door de vennootschap werden verkocht,
en bij conclusie gesteld had dat de koper
de betaling niet mocht ontwijken door te
beweren dat de vennootschap goederen
in betaling had gegeven tot voldoening
van een schuld van een derde tegenover
de koper, dergelijke inbetalinggeving nietig zijnde omdat zij vreemd is aan het
maatschappelijk doel, geeft op deze conclusie een passend antwoord het arrest
dat eensdeels vaststelt dat de beweerde verlmop een gesimuleerde verlmop is en anderdeels erop wijst dat het
geschil betreffende de geldigheid van de
door de curator opgeworpen inbetalinggeving buiten de grenzen valt van een
rechtsvordering die enkel op een koop
is gegrond.
2 juni 1967.
1204

HOOFDSTUK II.
VERKIEZINGSZAKEN.

HOOFDSTUK III.
51. - Bu1·ge1'lijlce zaken. - Oonclusie.
- Eis die geen 1·eden van bestaan mee?'
heeft ingez,olge een vast8telling van de
1'echter. - Rech te?' niPt ve1'Plicht deze eis
te beantwoo1·den. - De rechter is niet
verplicht een in conclusie aangevoerde
eis te beantwoorden, wanneer deze eis
zonder reden van bestaan wordt ingeCASSA'l'IE, 1967. - 48

BELASTINGZAKEN.

54. - DiTecte belastingen. - Beslissing
tot ve?'WB?'Ping van een veTwee?'. - Beslissing die in het onzelce1·e laat of de rechte?'
de feiten waa1·op het ve1·wee1' gestetmrl is als
onjttist of ctls n·iet afdoende in Techte be-
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schonwcl heejt. - Beslissing niet t·egelmatig gemotiveenl. - Is niet regelmatig gemotiveerd de beslissing die een verweer
verwerpt door in het onzekere te laten
of de rechter de feiten waarop het verweer was gesteund als onjuist beschouwt
dan wei of hij oordeelt dat zij in rechte
niet afdoende waren.
27 september 1966.
128

55. - Dit·ecte belastingen.
Arrest
wam·bij het bet·oep van de belastingplichtige vet·wotpen wonlt. - Regelmatig clam·
hem voorgedt·agen middel. Geen passend ctntwoonl. - Niet met redenen omkleecl m·t•est. - Is niet regelmatig met
redenen omldeed het arrest, dat het beroep van de belastingplichtige tegen een
beslissing van de directem· der directe
belastingen verwerpt, zonder een regelmatig tot staving van dit beroep in conclusie aangevoerd middel passend te
beantwoorden. (Grondwet, art. 97.)
25 oktober 1966, 30 mei en 22 juni
1967.
273, 1191 en 1293
56. - Dit·eete belastingen. - Vet·zoek
om een ondet·zoeksmaatregel. - Vaststellingen vctn het bestreden at·t·est waar~dt
volgt dat de ondet·zoeksmaatt·egel geen belang meet· heejt. - JJ!let t•edenen omklede
verwetping van de eis. - Verwerpt bij
een regelmatig 1net redenen omklede beslissing een verzoek om een onderzoeksmaatregel het arrest waaruit blijkt dat
het verzoek om de gevraagde onderzoeksmaatregel zonder belang is geworden.
24 januari 1967.
634
57. - Directe belastingen. - Vet·werping van een conclusie om dubbelzinnige
redenen. - Schet~ding van m·tikel 97 van
de Grondwet. - Schendt artikel 97 van
de Grondwet het arrest van het hof van
beroep waarbij de conclusie van de belastingschuldige om dubbelzinnige redenen wordt verworpen.
31 j anuari 1967.
677
58. - Directe belastingen.
Oonclusie. - Beslissing die de jeitelijke bestanddelen bepaalt waarop zij is geg1'0nd.
- Beslissing die ctlrhts de tegenove~·ge
stelcle jeitelijlce bestanddelen beantwoot·dt.
- De rechter die de feitelijke bestanddelen bepaalt, waarop hij zijn beslissing
grondt, geeft een passend antwoord op de
conclusie waarin een partij een t.egenovergestelde feitelijke bewering inroept.
(Grondwet, art. 97.)
21 maart 1967.
909
59. -

Dit·ecte belast1:ngen.

Micldel

in conclusie aangevoet·d. - Zondet• doeltt·etfendheid ornwille van de va8tstellingen
van de t'echter. - Gee1i verplichting hie1'Dp
te antwoorden. - De rechter is niet verplicht te antwoorden op een in een conclusie aangevoerd middel, dat doeltreffendheid mist omwille van de vast~;<tel
lingen van zijn beslissing.
6 jtmi 1967.
1220
HOOFDSTUK IV.
DIENSTPLICHTZAKEN.

HOOFDSTUK V.
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN,
DOUANEN EN ACOIJNZEN INBEGREPEN).

60. - Stmfzalcen. - But·gerlijlce 1'echtsvordering. - Oondusie die een strijdigheid inhoudt. Geen verplichting erop
te antwoorden. - De rechter is niet gehouden een conclusie die een strijdigheid
inhoudt te beantvvoorden.
5 september 1966.
9

61. - Strafzctlcen. - Burgerlijlce rechtsBeklaagde vervolgd uit
vm·det·ing. hoofde van een misdt·ijj tegen de Wegcode. Oondltsie van de burgm·l·ijlce
partij welke hem een a7lder misclr1:iJ tegen
becloelde code vet·wijt. Oonclusie die
niet behoejt te wm·clen beantwoord. W anneer de beklaagde vervolgd wordt
nit hoofde van een. misdrijf tegen de
Wegcode, is de rechter, die hem van dit
misdrijf vrijspreekt, niet ertoe gehouden, om ?:ijn beslissing van onbevoegdheid nopens de vordering van de burgerlijke partij te rechtvaardigen, de conclusie te beantwoorden waarbij deze
-partij aan de beldaagde een ander
misdrijf tegen bedoelde code verweet.
(Grondwet, art. 97.)
12 september 1966.
43
62. - Stmfzaken. - Bitrge?'lijlce t•echtsBeslissing 1cellce de bevm·deTing. klctagde alleen aanspmkelijk vet·lclaaTt voo1·
de schaclelijke gevolgen van het ongeval. Ooncl'ttsie van de belclaagde stellende dat
de schacle ook do01• een jout van de gett·ofjene vet·ooTzaalct tvet·d. - AntwooTd niet
passend.- Beslissing niet gernotivee1·d.Is niet regelmatig gemotiveerd de beslissing welke de beklaagde a.Ueen aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen van
het ongeval verklaa.rt, zonder op passende wijze de conc]usie te beantwoorden
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waarbij besteld werd dat de schade ook
door een onvoorzichtigheid van ue getroffene veroorzaakt werd. (Grondwet,
art. 97.)
45
12 september 1966.

63. - Stmfzalcen. - Oonclusie voo1• de
1•echter in ho[tM' be.1·oep. - Beslissing van
de ee~·ste 1·echte1· wellce een passend antwo01·d op die conclttsie bevat. - Rechte1·
in hager beroep die naar de 1·edenen van
de eerste 1·echte1· ve1·wijst. Gemotivee~·de beslissing. De rechtm in hoger
beroep, die naar de redenen van de eerste
rechter verwijst, beantwoordt de voor
hem genom.en conclusie, wanneer die redenen een passend antwoord op de eis
of op het verweer bevatten, welke in
graad van beroep voorgesteld wordt.
(Grondwet, art. 97 .)
12 september 1966.
52

64. - St1·ajzaken. - Oonclusie voo1• de
1·echte1' in hoge.1' be1·oep. Bechte1· in
hoge1· be1·oep die antwoo1·dt op grand van
eigen 1·edenen en bij ve1·wijzing naa1· de
1edenen van de ee1·ste i·echter. - Passende en niet du.bbelzinnige 1·edenen. Beslissing 1·egelmatig met redenen ornkleed. - Is regelmatig met redenen omkleed de beslis.;;ing van de rechter in hoger
beroep, die op grond van eigen redenen
en hij verwijzing naar de niet strijdige
redenen van de eerste rechter, aldus passend en zonder dubbelzinnigheid de voor
hmn genomen conclu8ie beantwoordt.
(Grondwet, art.. 97.)
26 september 1966.
104
65. Stmjzaken.
Onopzettelijlce
verwondingen. Ve1'0o1·deling van de
1•echte1· in hoge1· be1·oep geg1·ond, ene1·zijds,
op eigen 1·edenen welke op twee jouten in
omzakelijk ve1·band met het ongeval wijzen en, ande?'zijcls, op de 1·edenen van rle
ee1·ste rechter, door nacle1· te bepalen clat
deze laatste het aan cle beklaagcle ten laste
gelegcle gebrelc aan voo1"Ltitz~·cht of voo1'·
zo1·g j~tist heejt besclweven. .Eerste
1·echte~· die de ee1·ste van de twee jouten te1·
zijde had geschoven welke doo1· de 1·echte~·
in hoge.1· beroep in aanme1·king genomen
worden. - Beslissing van de 1·echte1· in
hager beroep die geen passend antwoo1·cl
ve1·st1·elct op de omstanclige conclusie van
de belclaagcle wellce de tweede jmtt bet10ist,
alleen in aanmerliing genomen doo1• cle
eerste 1·echte1'. - Besliss·ing niet rnet 1'edenen ornkleed.- Is niet regelm9tig met
redenen ·omkleed de beslissing van de
rechter in hoger beroep die de beldaagde
wegens onopzettelijke verwondingen ver-
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oordeelt, steunende, ener'lijds, op eigen
redenen welke op twee fouten in oorzakelijk verband met het ongeva :wijzen en, anderzijds, op de redenen van
de eerst.e rechter door nader te bepalen
dat deze laatste het aan de beldaagde
ten laste gelegde gebrek aan vooruitzicht of voorzorg juist heeft beschreven,
terwijl de eerste rechter de eerste van
deze fouten uitdrukkelijk ter zijde bad
geschoven, en terwijl de beslissing van
de rechter in hoger beroep geen passend
antwoord verstTekt op de omstandige
conclusie van de beklaagde welke de
tweede font. betwist, in aanmerking genomen door de eerste rechter.
26 september 1966.
109

66. - Stmfzalcen. - Besli.9sing van
vrijspmalc. - Bu1·gerlijlce 1'echtsv01·dering.
Ooncl~tsie van cle bu1'{/M'lijke. partij
1Paarin deze welbepaalde elementen deed
gelilen orn het door haa1· ten laste van de
belclaagde ingebrachte misdrijj te bewijzen. - Geen antwoord op die conclusie. Beslissing niP.t met 1·edenen omkleed. Is niet met redenen omldeed de beslissing die niet bewezen verklaart het misdrijf dat door de burgerlijke partij ten
laste van de beklaagcle ingebracht wordt,
zonder de conclusie te beantwoorden
waarbij de burgerlijke partij welbepaalde
elementen deed gelden om dit. misdrijf
te bewijzen. (Grondwet, art. 97 .)
26 september 1966.
117
67. - Stmjzalcen. - Ooncl~tsie genamen voor de eerste 1·echter. - Niet hernomen voo1· de 1·echte1· in hoge1· beroep. Rechte1· in hoge1· be1·oep niet e~·toe gehouden e~·op te antwo01•den. - De rechter in.
hoger beroep is niet ertoe gehouden conclusies te beantwoorden welke voor de
eerste rechter genomen zijn en welke
niet voor hem hernomen werden.
3 oktober 1966.
150
68. - Stmjzaken. - Oonclusie waarbij
verdachte de opschorting van de ~titspmak,
en, in de tweede plaats, het ~titstel van de
tenuitvoe?'legging ve~·zoelct. - Vm·zoelc op
dezelfde jeitelijlce omstancligheden gesteund.
- ArTest dat het uitstel van de temtitvoerlegging ve1·leent. - Implicide veTwe1'ping
van het ve1·zoek st1·elckencle tot cle opscho1'·
ting van de ~titspraalc. - Door aan verdachte het in de tweede plaats aangevraagcl uitstel van de tenuitvoerlegging
van de straf te verlenen, beantwoordt de
rechter op impliciete wijze de conclusie,
die, op grond van dezelfde feitelijke
omstandigheden, in de eerste plaats de

1508

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN

opschorting van de uitspraak van de veroordeling verzoekt.
7 november 1966.
319

69. - Stmjzaken. - V o?·de1·ing van de
burge1'lijke partij. - Geen antwoo1·d op
haar concltts·ie. - Niet met 1·edenen omklede beslissing. - Is niet regelmatig
met redenen omldeed de beslissing die
een eis van de burgerlijke partij verwer-pt
zonder de regehnatig door deze partij in
conclusie aangevoerde middelen te beantwoorden.
14 llOVelTlber 1966.
355

70. - St1•ajzalcen.- Bttrgedijke vorde?'ing. - Oonclttsie van de beklaagde die
aanvoe1·t clat de doo1· de veTzelcema1' tegen
ongevallen gelcapitctliseenle ?'ente moet afget1·oklcen WO?'clen van het beclmg dat aan de
bttTgm·lijlce partij client te wo1·clen toegeJcend teT veTgoeding van de inlcomstenschade. Oonclusie onbeantwoo1·d. Niet met ?'edenen omlclede beslissing. Is niet met redenen omldeed de beslissino' die beklaagde ertoe veroordeelt de
sch~de aangevoerd door de hmgerlijke
partij wegens inkomstenschade te vergoeden, zonder een antwoord te verstrekken op de conclnsie waarbij beklaagde deed gelden dat de door de verzekeraar tegen arbeidsongevallen gekapitaliseerderente moest afgetrokken worden van. het aan de burgerlijke partij
toe te kennen bedrag ter vergoeding van
de inkomstenschade.
28 november 1966.
420
71. - Stmjzalcen. - Beslissing van
v1·ijspraak. - Bu1·gm·lijke v01·de1·ing. Conclusie van de btwge?·lijlce partij die
een be1·oep doet op jeitelijlce elementen om
het ten laste van beklaagde gelegcle misd?·ijj te bewijzen. - Beslissing wellce deze
1·edenen verwe1·pt onder nauwkeu1·ige opgave van de jeitelijlce gegevens waarop zij
steu.nt. - Regelmatig met 1·edenen omlclede beslissing. -De rechter die de feitelijke gegevens bepaalt waarop hij zijn
beslissing van vrijspraak steunt, beantwoordt aldus passend, door ze te verwerpen, de conclusie waarbij de burgerlijke partij een beroep deed op andere
elementen om het beklaagde ten laste
gelegde misdrijf te bewijzen. (Grondwet,
art. 97.)
9 januari 1967.
545
72. - Stmfzalcen. - BttTgerlijlce vcwde1'ing. --:-- Rechte1· die de conclttsie van een
deslcttndigenverslctg aanneemt op grand

van bepaalcle a?'gtwnenten van de deskundige, die ove1·tuigende1' geoonleeld wo1·den
dan andere. - Geen tegenstTijdigheid. De feitenrechter spreekt zich niet tegen,
wanneer hij, hoewel hij erkent hoe zwak
son1.mige argun1.enten van een deskundige
zijn omwille van het te absoluut karakter
door de rechtsleer hieraan toegeschreven,
desniettemin de conclusie van het deskundigenverslag aanneemt omdat zij
gerechtvaardigd wordt door feitelijke
vaststellingen en meer genuanceerde
overwegingen welke de rechter uit het
verslag in zijn geheel afleidt.
9 januari 1967.
546
73. - Stnifzaken. - Oonclusie van de
beklaagde die de opscho1·ting van de uitspTaalc van de ve1'0o1·deling of, subsidiait,
het ttitstel van de volt1·elcking van de stnif
vonlert. - Vemordeling tot een efjectieve
stmj. Impliciete verwetping van de
conclttsie. - Door de beldaagde tot een
effectieve straf te veroordelen, antwoordt
de rechter impliciet op de conclusie waarbij om de opschorting van de uitspraak
van de veroordeling of, subsidiair, om de
toekenning van een uitstel van de
voltrekking der straf wvrdt verzocht.
(Grondwet, art. 97.)
9 januari 1967.
555

74. - Stmjzalcen. - JJ!liddel voorqesteld in de akte van hager bemep. - Beslissing van de eerste t·echte1', die een passend antwo01·d bevat. - Rechte1· in hoge1·
beroep die ve1''W1:jst nam· de t·edenen van
deze besli8sh~g.- Regelmatig met Tedenen
omklede besUs8ing.- De rechter in hoger
beroep die verwijst naar de redenen van
de beslissing van de eerste rechter beantwoordt het in de akte van hoger beroep
voorgestelde n1.iddel, wanneer deze redenen een passend antwoord op dit middel
bevatten.
23 januari 1967.
622

75.- 8tmjzaken.- Belclaagde die een
aanvullende onde?'Zoelcsmaat?'egel vraagt.
- RechteT die een nadet·e bepaling geejt
van de gegevens van de zaak waamp hij
zijn overtttiging g1·ondt wat de schuld van
belclaagde betrejt. - I mpliciete va8tstPlling van de nutteloosheid van de onde1'zoelcsmaatregel. - Ve1·wer•ping e1·van Tegelmatig met Tedenen omkleed. - Wanneer de beklaagde een aanvullende onderzoeksmaatregel vraagt motiveert de feitenrechter de verwerping ervan regelmatig door een nadere bepaling te geven van de gegevens van de zaak waarop
hij zijn overtuiging gTondt wat de schuld
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van beklaagde betreft en door aldus
impliciet de nutteloosheid van de gevraagde onderzoeksmaatregel vast te
stellen.
6 februari 1967.
701

76.- Stmjzaken.- Stm,fvordering.Beslissing van V1'ijspraalc. - Oonclttsie
van het openbaa1• ministerie waarin nauwkeurige gegevens w01·den aangehaald om
het de beklaagde ten laste gelegde misdrijj
te bewijzen. - Geen cmtwoo1·d op die conclttsie. - Niet met 1·edenen omklede beslissing. - I s niet Inet redenen omkleed
de beslissing die het door het openbaar
m.inisterie aan beklaagde ten laste gelegde misdrijf niet bewezen verklaart,
zonder te antwoorden op de conclusie
waarbij het openbaar ministerie nauwkeurige gegevens aanvoerde om dit misdrijf te bewijzen. (Grondwet, art. 97.)
13 februari 1967.
741
77.- Stmfzaken.- Stmjvo1·dering. JYI iddel in conchc.sie voorgesteld dat ter
zalce niet mee1· dienende 1:s wegens de vaststellingen van de rechter. - Geen vmplichting het te beantwoonlen. - De rechter is
niet ertoe gehouden nader te antwoorden
op een in conclusie voorgesteld middel,
dat ter zake niet meer dienende is omwille van de vaststellingen van zijn beslissing. (Grondwet, art. 97.)
13 februari 1967.
742
78.- Stm;{zalcen.- Bm·ge1·lijlce 7'echtsvo7·dering. Oonr;lusie van beklaagde
waa1·bij hij nattwlceurige gegevens aanlwalt tot bewijs van een fottt ten laste van
de getrotfene. - Geen antwoo1·d. - Niet
met 1·edenen omlclecle beslissing. Is
niet wettig met redenen omkleed de
beslissing vvaarbij niet bewezen wordt
verklaard de door de beklaagde aan de
getroffene van een ongeval ten laste gelegde fout, zonder een antwoord te verstrekken op de conclusie waarbij deze
nauwkeurige gegevens aanvoerde tot
bewijs van deze fout.
20 februari 1967.
775
79. - Stmjzaken.- Btl1'fJB1'l~jke 7'echtsvorde7·ing. - Oonchtsie van de btt1'gerlijlce partij waa1·bij om een bewijs te levenn van het misdr1jj het getttigenis van
een door cle ee?'8te ?'echte?' gehoo1·de gctttige
w01·dt ingeroepen. - Vaststelling doo1• de
1'echte1· in hager be1·oep dat uit het tm· zittiny gedane ondf'.rzoelc blijlct dat de telastlegging niet bewezen is. - Passend antwoord. - Beantwoordt passend de conclusie van de bnrgerlijke partij die zich
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ertoe beperkt, het getuigenis van een
door de eerste rechter gehoord getuige
in te roepen om het bewijs te leveren van
het ten laste van beklaagde gelegde misdrijf, de vaststelling door de rechter in
hoger beroep dat uit het ter terechtzitting gedane onderzoek blijkt dat de
telastlegging niet bewezen is, aangezien
er een twijfel bleef bestaan die de beklaagde ten goede moet komen. (Grandwet, art. 97.)
20 maart 1967.
896
80. - Stmjzalcen.
Conclttsie van de
belclaagde die verzoekt om de opschorting
van de ttitsp1·aalc van de vM·oonleling. VeToo1·deling van de beklaagde tot een
st1·aj. - I mpliciete veTwe7ping van de
condusie. - Door de beklaagde tot een
straf te veroordelen beantwoordt de
rechter i1npliciet een conclusie, waarbij
verzocht wordt om de opschorting van
de uitspraak der veroordeling.
20 maart 1967.
898

81. ____:_ Stmfzalcen. - Oonchtsie van de
belclaagde die bewee1't dat een derde oolc hacl
moeten t•PA'Volgd wo1·den en dat een pe7'·
80on in de zaalc moest bet1·olclcen W01'den als
1J001' hem bu?'ffll7'1'echtelijlc aanspTalcP.lijlce
pa1·tij. - Vonnis[!erecht dat niet vmplicht
is op cleze conclusie te antwo01·den. Het vonnisgerecht, waarbij aanhangig
zijn de ten laste van de beklaagde ingestelde vervolgingen, is niet verplicht te
antwoorden op de condnsie waarbij deze
beweert, dat de hem ten laste gelegde misdrijven ook door een derde zijn gepleegd
en dat een persoon in de zaak moest
betrokken zijn als voor hem burgerrechtelijk aansprakelijke partij.
20 Inaart 1967.
900
82. Stmjzalcen. - Vrijspmalc. Omstanrli,qe conclusie van rle bu1'ge1'lijlce
pa1't~j. Dubbelzinnig antwoord. - Niet
met 1·edenen omlclede beslissing. - Is niet
regelmatig met redenen omkleed de
beslissing die in haar antwoord op de
conclusie van de burgerlijke partij die
zich op wel bepaalde feiten ber·oept om
de aansprakelijkheid van beklaagde te
bewijzen, in bet onzekere laat of deze
feiten al dan niet bewezen zijn, dan wei
of zij, bewezen zijnde, geeu fout uitmaken die de oorzaak van het ongeval is
geweest.
3 april 1967.
930

83.- 8trajmlcen. - Btt1'ge1'lijke vorde1'ing. T1e7·oordeling. Ve1·weM' van,
belclaagde niet passend beantwoord. -
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Niet met 1·edenen omklede beslissing. Is niet regelmatig met redenen omkleed
de beslissing, waarbij beldaagde wordt
veroordeeld tot het herstel van de door
de burgerlijke partij aangevoerde schade
wegens inkomstenverlies, zonder passend
te antwoorden op de conclusie van de
beklaagde, die betoogde dat de burgerlijke partij niet bewees noch dat zij
dergelijk verlies had geleden, noch dat
haar inkomsten het in het deskundigenverslag vermelde bedrag overschreden.
(Grondwet, art. 97 .)
3 april 1967.
936
84. - Strcifzalcen. - Beslissing die de
stmf van ve1·val van het recht tot het best1wen van een voe1'f'iiig uitspreekt. Ooncl1tsie waa1·bij w01'clt betoogcl dat het
vm·val tot een bepaalcl voerl1iig moet worden beperlct. - D1tbbelzinnig antwoo1·cl. Niet regelmatig met 1·edenen omklede beslissing. - Is niet regelmat.ig met redenen omkleed de beslissing die de straf
van verval van het recht tot het besturen aan een voertuig uitspreekt en
waarbij op dubbelzinnige wijze wordt
geantwoord op een conclusie waarbij
wordt betoogd dat het verval tot een bepaald voertuig client te worden beperkt.
(Grondwet, art. 97.)
22 mei 1967.
ll52

85.- Strajzalcen.- Stm:fvo1·de1·ing. Oonclusie die enlcel bewe1·ingen van je?:telijlce am·d IJevat. - Vaststelling doo1' de
1·echtm· van een jeitel~jk gegeven dat ze
tegensp1·eelct. - Regelmatig met 1·edenen
omlclecle beslissing. - Als een conclusie
enkel beweringen van feitelijke aard bevat, is regelmatig met redenen omkleed
de beslissing die melding maakt van het
feitelijke gegeven waarop zij is gegrond
en het gevolg bepaalt dat de rechter
eruit trekt om het voorgedragen verweer
tegen te spreken.
12 juni 1967.
1246
86. - Stm:fzalcen. - B1trgerli,jke rechtsvorde1"ing. Oonchts·ie van de ve1'Zelte1'aar van de burge1'1'echtelijke aanspralcelijlcheid van de beklaagde, tot tussenkomst
opgeroepen. Vemonlelende beslissing
die geen antwoonl ve1'8l1'elct op een in die
concl1t8ie voo1·ged1·agen ve1·weer. - Niet
met 1wlenen omklede beslissing. - Is niet
met redenen omldeed de beslissing die
de verzekeraar van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de beklaagde, tot
tussenkomst opgeroepen, veroordeelt zonder een antwoord te verstrekken op een
regelmatig in conclusie door deze ver-

zekeraar voorgedragen verweer. (Grondwet, art. 97.)
20 juli 1967.
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HOOFDSTUK VI.
TuoHTZAKEN.

REGELING
BIED.

VAN

RECHTSGE-

1. - St?·ajwlcen. - Vonnis van de cor1'er.tionele mchtbank clat cle verwijzing naar
een ancle1•e 1'echtbanlc van clezelfde 1'ang
gelast. - Rechtbank van ve1'w·ijzing die beslist clat zij niet het bevoegcl gerecht is. Beicle beslissingen in lcracht van gewijscle
gegaan. - Regeling vcm 1·echtsgebied. W anneer een vonnis van de correctionele
rechtbank, bij toepassing van artikel 23,
lid 3, van de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken, een
zaak die bij haar aanhangig was naar
een andere correctionele rechtbank verwezen heeft, wanneer die laatste rechtbank zich onbevoegd verklaard heeft om
de reden dat het niet het dichtstbij gelegen gerecht is van dat welke de verwijzing gelast heeft, en wanneer beide beslissingen in kracht van gewijsde zijn gegaan, is er grand tot regeling van rechtsgebied ten einde het bevoegd gerecht van
verwijzing te bepalen.
26 september 1966.
126
2. - Strajzalcen. - Beschilclcing van
venvijzing naar cle co?Tectionele rechtbanlc.
- .Nlisdaad en samenhangend wanbeclrijj.
- Ve1'zachtencle omstancligheden niet ve1'melcl ten aanzien van cle misclaad. - Beslissing van onbevoegclheid. Vernietiging van de beschilclcing e1~ verwijzing
naar een lca??W1' van inbeschitldigingstelz.ing. - Wanneer de raaclkmner een
verdachte wegens een rr:tisdaad en een
samenhangend wanbe<lrijf naar de correctionele rechtbank verwijst, zonder verzachtende mnstandigheden t.e vermelden
ten aanzien van de n1.isdaa<l, en het vonnisgerecht zich onbevoegd heeft verldaard om kem1is te nemen van de zaak,
vernietigt het Hof, dat het rechtsgebied
regelt, de beschikking van de raadkmner
en verwijst de zaak naar een kamer van
inbeschuldigingstelling.
17 oktober 1966 en 3 mei 1967.
223 en 1076

3. - Stmjzaken. - Raaclkamm· die,
met aanneming van Ve1'Zachtencle omstandigheden, de clacler van een wanbed1·ijj

REGELING VAN REOHTSGEBIED
naco· de bevoegde politie1'echtbanlc ve1·wijst.
- W anbed1'ijj gepleegd buiten het aTront:lissement. - Belclaagde die geen Ve1'blijjplaats heeft en die niet gevonden werd in
het a1'1'ondissement. - Dagvaco·ding voo1'
.de pol,itie1'echtbanlc van de plaats van het
misd1·ijj. Vonnis van onbevoegdheid
gegrond op de plaatselijlce onbevoegdheid
van de madkame1• die de beschilcking tot
cont?·aventionaliseTing heejt gewezen. Regeling van 1·echtsgebied. Vemietiging van de beschilclcing. - Verwijzing
van de zaak naa1' de bevoegde p1•ocu1·eu1· des
leanings. - Wanneer de raadkamer van
een rechtbank van eerste aanleg, 1net
aanneming van verzachtende omstandigheden, de dader van een wanhedrijf naar
de bevoegde politierechtbank verwezen
heeft, de beklaagde gedagvaard werd voor
de politierechtbank van de plaats van het
J.nisdrijf, en een vonnis van onbevoegdheid door de rechtsprekende rechter gewezen wordt om de reden dat de raadkamer
plaatselijk onbevoegd was om het wanbedrijf gepleegd buiten haar arrondisseInent en ten laste gelegd van een beldaagde die er zijn verblijfplaats niet
heeft en die er niet in gevonden werd,
te contraventionaliseren, en de beslissingen in kracht van gewijsde gegaan
zijn, gaat het Hof, het rechtsgebied
regelende, na of de raadkamer bevoegd
scheen te zijn, en, indien zulks het geval
is, vernietigt de beschikking en verwijst
de zaak naar de bevoegde procureur des
konings.
24 oktober 1966.
265

4. - Stmfzalcen. - Beschilcking van de
1·aadlcame1' die een wanbedTijj cont1·aventionalisee1·t. - Vonnis van onbevoegdheid
geg1·ond op het bestaan van een omstandiglwid die na de beschiklcing van ve1'wijzing
is ontstaan en wegens wellce het jeit met
een zwaaTdere C01'1'ectionele st1·aj beteugeld wo1'dt. Ve1·nietiging van de beschilclcing.- VeTwijzing van de zaalc naa1'
dezelfde madlcame1· andm·s samengestelcl.
- \Vanneer de raadkamer, met aanneming van verzachtende omstandigheden,
de beklaagde van een wanbedrijf naar de
politierechtbank verwezen heeft, en deze
rechtbank een vonnis van onbevoegdheid
gewezen heeft om de reden dat, na de
beschikking van verwijzing, een mnstandigheid aan het licht kwam wegens
welke het feit door de wet met een zwaardere correctionele straf beteugeld wordt,
en bij het Hof een verzoekschrift tot
regeling van rechtsgebied aanhangig gemaakt is, onderzoekt het Hof of de
twee beslissingen in kracht van gewijsde
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zijn gegaan en of de vaststelling van de
rechter ten gronde juist schijnt te zijn ;
indien zulks het geval is, vernietigt het
de beschikking en verwijst het de zaak
naar dezelfde raadkamer anders samengesteld.
24 oktober 1966.
267

5. - Stmfzalcen. - Beschilclcing van
de 1'aadlcame1· waa1'bij een betichte naa1' de
C01'1'ectionele 1'echtbanlc wonlt ve1·wezen uit
hoofcle van een als wanbedrijj gelcwalificeerd .feit. - Rechtsp1·elcend 1'echtscollege
dat zich onbevoegd verlclaMt omdat het misd1·ij.f een niet gec01'1'ectionalisem·de misdaad
is. ~ In kmcht van gewijsde gegane besUssingen. - Beslissing van onbevoegdheid
die geg1·ond schijnt te zijn. - V emietiging
van de beschilclcing. - V e1·wijzing naco· de
lcamer van inbesclmldigingstelling.
W anneer een raadkamer een betichte
naar de correctionele rechtbank heeft verwezen uit hoofde van een als wanbedrijf
gekwalificeerd feit en de correctionele
rechtbank zich wettelijk onbevoegd heeft
verklaard omdat het misdrijf in werkelijkheid een niet gecorrectionaliseerde
m1sdaad is, daar de twee beslissingen in
kracht van gewijsde zijn gegaan, vernietigt het Hof, het rechtsgebied regelende, de beschikking van de raadkamer
en verwijst de zaak naar de kamer van
inbeschuldigingstelling.
28 november 1966.
417
6. - Stm.fzalcen. - Beschilclcing van de
1·aadlcame1' wellce een wanbed1·ij.f naa1· de
politie1·echtbanlc venvijst. - V onnis van
onbevoegdheid gesteund op het bestaan
van een omstancligheicl, na de beschilclcing
van ve1·wijzing ontstaan, wellce voor gevolg
hee.ft dat het jeit met een zwaa1'cle1·e stmf
wo1'Clt gestm.ft. - Regeling van 1'echtsgebied. - Vemietiging van de beschilclcing.
- V e1·wijzing van de zaalc naco· dezeljcle
1·aadlcame1· ande1·s samengesteld. - Wanneer de raadkamer, bij aanneming van
verzachtende omstandigheden, de verdachte wegens een wanbedrijf ·naar de
politierechtbank heeft verwezen en die
rechtbank een vonnis van onbevoegdheid
heeft gewezen op grand dat, na de beschikking van de raadkamer, een omstandigheid bekendgemaakt werd, dewelke voor gevolg heeft dat het feit met
een zwaardere strafwordt gestraft, onderzoekt het Hof, bij hetwelk een verzoek
tot regeling van rechtsgebied aanhangig
is gemaakt, of de twee beslissingen in
kracht van gewijsde zijn gegaan en of
de vaststelling van de rechter in feitelijke
aanleg juist schijnt, zo ja, vernietigt
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het de beschikking en verwij st de zaak
naar dezelfde raadkamer, anders samengesteld.
5 december 1966.
446

7. - Strafzalcen. - Misclaacl. - Bei:chilclcing van ve1·wijzing naa1· cle correctionele 1'echtbanlc. Ve1·zachtende omstandigheclen niet aangegeven. - Beslissing van onbevoegdverkla1·ing. - Ve1·nietiging van de beschikking en ve1·wijzing
nam· de lcamer van inbeschulcligingstelling. - vVanneer de beschikking van de
raadkamer, die een van misdaad verdachte persoon naar het correctioneel
gerecht verwijst, verklaart dat er van
verzachtende omstandigheden toepassing
moot gemaakt worden, doch die omstandigheden niet aangeeft, en wanneer het
vonnisgerecht zich onbevoegd heeft verklaard, beide beslissingen kracht van gewijsde verkregen hebbende vernietigt
het Hof, bij regeling van rechtsgebied,
de beschikking van de raadkamer en
verwijst de zaak naar de kamer van
inbeschuldigingstelling.
19 december 1966.
510

neer een beschikking van de raadkamer,
na de inwerkingtreding van de wet van
8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming een minderjarige beneden de
18 jaar naar de correctionele rechtbank
verwezen heeft wegens misdrijven die
v66r deze inwerkingtreding zijn gepleegd,
en het hof van beroep op het tegen het
vonnis van de correctionele rechtbank
ingestelde beroep zich bij toepassing van
artikel 92 van deze wet onbevoegd heeft
verklaard om kennis te nomen van de
telastleggingen, en de beschikking en
het arrest in kracht van gewijsde zijn
gegaan, vernietigt het Hof, dat het
rechtsgebied regelt, de beschikking van
de raadkamer en verwijst de zaak naar
de bevoegde procureur des Konings.
24 mei 1967.
1166

9.
Stmjzaken.
V onnisge1·echt
waarbij de zaak aanhangig is ingevolge
een beschilclcing van de maclkame1·. - Vonnisge1·echt dat zich ratione loci onbevoegcl
ve1·klaa1't. - Misd1·ijj bed1·even bttiten het
a1'1'oncltssement. - Beklaagde che geen verblijjplaats heeft in het Cl1'1'ondissement en
er niet is gevonclen. Regeling van
1'echtsgebied. - V e1·nietiging van de beschilcking.- Verwijzing van de zaak nam·
de bevoegde p1·ocu1·ett1' des Konings. W anneer het vonnisgerecht, waarbij een
misdrijf aanhangig is ingevolge een beschikking van de raadkamer, zich 1·atione
loci onbevoegd verklaart en de raadkamer
zelf 1·atione loci onbevoegd was, wordt
de beschikking vernietigd door het Hof,
dat het rechtsgebied regelt, en de zaak
verwezen naar de bevoegde procm·em· des
Konings.
20 juli 1967.
1320

8. - Strajzalcen. - Beschikking van
ve1·wijzing naar de G01'1'ectionele rechtbank.
- M isd1·ijj ten laste gelegd van een minderjm·ige beneclen cle 18 jaar. - Feit gepleegcl v66r de iniwe1·kingt1·eding van de
wet van 8 ap1·il 1965 betrefjende de je~tgd
bescherming. - Beschikking genomen na
cle inwerkingt1·eding. A1'1'est waarbij
het hof van be1·oep zich onbevoegcl ve1'klam·t. - Beslissingen in kmcht van gewijscle gegaan. - Nietigverkla1·ing van de
beschilclcing en verwijzing naar de bevoegcle proc~tretw des Konings. - Wan-

s
SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN.
Testament bij openbare akte. - Doo1·
de e1·{later gedicteenle alcte. - Begrip. Beslist wettelijk dat een bij openbare
alde opgesteld testament in de betekenis
van artikel 972 van het Burgerlijk Wetbock, door de erflaatster gedicteerd werd,
het arrest dat vaststelt << dat zo de notaris
schriftelijke aantekeningen uit vorige gesprekken gebruikt had, hij het testament in tegenwoordigheid van getuigen
heeft opgemaakt aan de hand zowel van
nadere bijzonderheden die de erflaatster
hem spontaan heeft medegedeeld als van

haar antwoorden op vragen gesteld met
het oogmerk om zekerheid te verschaffen
omtrent haar bedoelingen, dat gedurende
die verrichtingen en de daarop volgende
voorlezing van het testament door de
notaris, de erflaatster door woorden,
opmerkingen, nadere bijzonderheden en
ondubbelzinnige gebaren te kem1en heeft
gegeven dat de beschikkingen van het
testament haar uiterste wil trouw vertolkten ».
24 april 1967.
1029

SCHIP-SCHEEPVAART.
1. -

Zeeve1·voer.

-~--

Gognossementhou-

SCHIP-SCHEEPVAART

de1·. - Recht aan cleze uitsluitencl voo?·behouclen om zich cle lading cloor cle kapitein
te cloen a (leve1·en. - Rechtsvo1·cle1·ing van
de cognossementhoucle1· tegen cle kaJJitein,
we gens tek01·t of averij. - Rechtsv01·clering
volgencl uit het 1·echt tot a (leve1·ing (art. 89
van titel II van boelc II van het Wetboek
van lcoophanclel).- Indien, naar luid van
artikel 89 van de zeevaartwet, de cognossementhouder aileen het recht heeft om
zich de lading door de kapitein te doen
afleveren, sluit dit recht, in principe, hot
recht in om vergoeding te vorderen wegens tekort of averij, vermits de dienaangaande gevorderde som slechts de
tegenwaarde uitmaakt van de goederen
welke de kapitein niet in staat is af te
leveren.
32
9 september 1966.
2. - Zeevervoer. - Aanspmlcelijlcheicl
van cle VM'voercler we gens telco1·t of averij.
- Recht van cle cognossementhoucle1·s tot
schacleve1'goeding. - Recht dat niet in de
weg staat van een vorcle1•ing tot schadeve?'·
goecling gericht clo01· de ve1·lcope1' tegen de
kapitein en gestemul op de bepalingen van
de cha1·te-partij. A1·tilcel 89 van de
titel II van het boelc II van het Wetboelc
van lcoophandel.- Dmagwijclte.- Wanneer krachtens de overeenkomst tussen
de verkoper, die de charte-partij heeft
afgesloten, en de kopers, die zich als
cognossementhouders de goederen hebben cloen afleveren, het risico van de
overeenkomst voor de verkoper is en
wanneer de cognossementhouders, in
plaats van een eis tot schadevergoeding
tegen de vervoerder in te stellen, verkiezen zich door hun verkoper te doen vergoeden, staat artikel 89 van de zeevaartwet niet in de weg van een vordering tot
schadevergoeding van de verkoper tegen
de kapitein, gesteund op de bepalingen
van de charte-partij.
9 september 1966.
32
3. - Zeevaartpolitie. - Im·ichtingsreglement. - Koninlclijlc beshtit van 10 septembe1' 1929, artilcel 34. Ve1·bintenis
opgelegd aan de kapitein van een Belgisch
schip binnen de vie1· en twintig ~tU1' van
zijn aanlcomst in een Belgische haven in
handen van de wate1·schout alle opgemaalcte
alcten neer te leggen en hem alle scheepvaa?·tvoorvallen en ongevallen aan te geven. - Begrip. - De rechter, die vaststelt dat een kapitein van een Belgisch
schip tijdens zijn reis geen akte opgesteld heeft en dat er zich geen voorvallen of ongevallen bedoeld door artikel 34 van het koninklijk besluit van
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10 september 1929 houdende inrichtingsreglement ' der zeevaartpolitie voorgedaan hebben, leidt wettelijk eruit af dat
naar luid van artikel 34 de kapitein niet
verplicht was zich bimlen de 24 uren na
zijn aankomst in een Belgische haven bij
de waterscllout aan te bieden.
3 oktober 1966.
143

4. - Zeeve1·zekm·ing. - Aflcezwing van
het schip. - Recht door het Nede1·lands
W etboelc van lcoophandel aan de verzelce1·cle
toegelcend. - Voonvaarde. -De « afkeuring » van llet schip op grond van artikel 717 van het Nederlands Wetboek
van koopllandel wordt de verzekerde toegekend, wanneer deze het abandonnement niet betekent. De « afkeuring » kan
nochtans enkel gescllieden ingeval de
reparatiekosten meer dan drie vierden
van de waarde van het verzekerde schip
belopen.
379
18 november 1966.

5.- Belgische sleepvam·tgroepe1·ing. Vertegenwoordiging in 1'echte. - De Belgiselle sleepvaartgroepering is geldig in
rechte vertegenwoordigd door zijn commissaris. (Besluitwet van 12 december
1944 lloudende inrichting van een <<Belgiselle Sleepvaartgroepering »,art. 2 en 5.)
(Eerste en tweede zaak.)
12 december 1966 (twee arresten).
466
6. - Binnenvaa1·t. - Koninlclijlc besluit van 15 olctober 1935 houdende het 1'eglement bet1·efjende de politie en de scheepvam·t der bevaarbare wate1·wegen van het
Koninh·ijlc, a1·tilcelen 49 en 102. - V 61'·
plichtingen van de schipper wiens vam·tuig is gezonlcen. - Recht van het bestuur
om van ambtswege op de lcosten en het
1·isico van de schippe1·, de nodige maat1'egelen te nemen voo1• de be1·ging van het
vaa1·tuig, wellce doo1· de schippe1· niet zijn
uitgevoe1·d. - Wanneer een vaartuig is
gezonken en zijn schipper dit niet weer
vlot heeft gemaakt binnen de hem door
de hoofdingenieur-directeur van het gebied opgelegde termijn, worden er te
dien einde door de administratis van
ambtswege maatregelen genomen, op de
kosten en het risico van de schipper.
(Koninkl. besl. van 15 oktober 1935,
art. 49 en 102.) (Eerste en tweede zaak.)
16 januari 1967 (twee arresten).
584

7.- Binnenvaart. - Be1·ging van een
vaa1·tuig van ambtswege uitgevoe1·d door de
Dienst de1· Scheepvaa1·t. Koninlclijlc
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SCHULDVERGELIJKING. -

beslttit van 15 oktobe1' 1935, a1·tikelen 49
en 102. - Te1·~tgbetaling van de kosten
dam· de schipper. - Kostenstaat onde?'zocht en vastgesteld doo1· de hoojdingenieut·cli?·ecte~t1' van het gebied. Recht van de
schippe1· cle alcltts vastgestelde becl?·agen te
betwisten. - Zo de Dienst der Scheepvaart, die overeenkomstig de artikelen 49
en 102 van het koninklijk beslnit van
15 oktober 1935 hondende het reglement
betreffende de politie en de scheepvaart
der bevaarbare waterwegen van het
Koninkrijk van am.btswege een gezonken
vaartnig heeft geborgen, het recht heeft
van de schipper van het vaartnig de
aldns betaalde kosten te vorderen, zoals
zij vermeld worden op de kostenstaat,
onderzocht en vastgesteld door de hoofdingenienr-directeur van het gebied, heeft
deze schipper niettemin het recht de
aldns vastgestelde beclragen te betwisten. (Eerste en tweede zaak.)
16 jannari 1967 (twee arresten).
584
8. - Binnenvam·t.- Berging van een
vaartuig van arnbtswege ~titgevom·cl cloo1·
de Dienst cle1· Scheepvam·t. - Koninlclijk
beslnit van 15 olctobe1' 1935, m·tikelen 49
en 102. - Te1·~tgbetaling van cle lcosten
door cle schippe1·. - Kostenstaat onde1·zocht en vastgesteld clam• cle hoojclingenieuT-cliTectettT van het gebiecl. - Beg?'ip.
- De kostenstaat voor de berging van
een vaartuig van ambtswege nitgevoerd
door de Dienst der Scheepvaart·, « onderzocht en vastgesteld door de hoofdingenienr-directeur van het gebied " 1noet
geen omstandige rechtvaardiging bevatten doch wel vermeldingen die het de
schipper van dit vaartuig mogelijk maken de aldns vastgestelde bedragen te
betwisten. (Koninkl. besl. van 15 oktober 1935, art. 49 en 102.) (Eerste en
tweede zaak.)
16 jannari 1967 (twee arresten).
584

9. - Binnenvam·t. - Bm·ging van een
vawrtuig van arnbtswege ~titgevoercl door
cle Dienst cler ScheepvaaTt. - Koninlclijk
besl~tit van 15 olctobe1' 1935, a1·tilcelen 49
en 102. - Te1·ugbetaling van de lcosten
cloo1· de schippe1·.- Kosten.- Begrip.De Dienst der Scheepvaart, die overeenkomstig de artikelen 49 en 102 van het
koninklijk beslnit van 15 oktober 1935
van ambtswege een vaartnig heeft geborgen, heeft het recht van de schipper
de terugbetaling te vorderen van de kosten voor de nitvoering van de nodige
maatregelen, zonder dat een onderscheid
n1.ag gemaakt worden tnssen de kosten
welke normaal tot het beheer van be-
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doelde Dienst of tot het op hem rustende
onderhoud van de waterwegen behoren
en die welke bnitengewone nitgaven nitmaken. (Eerste en tweede zaak.)
16 jannari 1967 (twee arresten).
584

10. - Binnenvaa1·t. - Koninlclijk bevan 15 olctobe1' 1935, m·tilcelen 49,
101 en 102. - Weigm·ing binnen cle doo1·
cle bevoegcle ambtenaa1· vastgestelcle te1'mijn cle noclige rnaat1·egelen te nemen vo61·
het vlotmalcen van een gezonlcen vaartztig.
- lJ!Iisd1·ijj. - Stmjbepalingen niet toepasselijlc op cle eigenam· van de lading van
het gezonlcen vaartuig. - Noch nit de
artikelen 49, 50, 51, 100, 101 en 102
van het koninldijk besluit van 15 oktober 1935 houdende het reglement voor
de bevaarbare waterwegen van het
Koninkrijk, noch nit enige andere wettelijke bepaling blijkt dat de eigenaar
van de lading van een gezonken vaartuig
die in gebreke bleef de lading te bergen
zich schnldig maakt aan een misdrijf.
(Tweede zaak.)
16 jannari 1967 (twee arresten).
584
sl~tit

SCHULDVERGELIJKING.
Ge1·echtelijlce sclntlclve1'(felijlcing. - Begrip. - De rechter aa.nvaardt niet de
schnldvergelijking van twee schnlden,
wanneer hij vaststelt, eensdeels, dat de
schuldenaar het bedrag van zijn schnlcl
geldig gestort heeft en, anderdeels, dat
zo de schnldeiser dit bedrag niet heeft
gei:nd, hij het aan zichzelf heeft te wijten.
(Burgeri. Wetb., art. 1291.)
13 oktober 1966.
199

SEKWESTER VAN DE GOEDEREN VAN VIJANDELIJKE ONDERDANEN.
Aan de Duitse Staat of aan Dztitse
m·ganismen en onclet·ho?'igen vm·sclmlcligcle
sommen. - Wet van 14· j~tli 1951, artilcel 16, lid 1. - V 661· cle inwm·lcingtt·ecling
van de wet eisbat•e sch~tlclvonle1·ingen. -'Ve1·wijlinteresten.- Vert1·ekpunt.- vVanneer een schuldvordering van de Duitse
Staat of van Duitse organismen en onderhorigen, die onder sekwester is geplaatst,
eisbaar was v66r de inwerkingtreding
van de wet van 14 jnli 1951, betreffende
de sekwestratie en de liquidatie van
Duitse goederen, rechten en belangen,
beginnen de door bedoelde wet bepaalde

SOCIALE ZEKERHEID
interesten te lopen vanaf de inwerkingtreding ervan, te weten op 12 september 1951.
23 februari 1967.
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HoOFDSTUK

I. -

HooFDSTUK

II. -

Algemene beg1·ippen.
Wm-lcloosheidsverzeke-

ring.

III. - Ziekte- en invalicliteitsve1·zeke1·ing.

HooFDSTUK

IV. - Ve1·zeke1·ing tegen de
ottde1·dom en de m•oegtijdige dood.

HoOFDSTUK

A. Bedienden.
B. Werklieden.

0 . .M:ijnwerkers.
HooFDSTUK

V. -

Jaarlijkse vakantie.

HOOFDSTUK I.
ALGEl\iENE BEGRIPPEN.

1. Algemeenheden. Geen ovm·dracht door de we1'lcgeve1· aan de Rijksdienst voo1• maatschappelijke zekm·heid van
de ajhoudingen bepaald bij artikel 3 van
de besluitwet van 28 decembe1· 1944 en van
de doo1; de we1·kgeve1• verschuldigde bijBevoegdheden van de vrededragen. 1'echte1' en van de politie1·echter. - De
Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid kan voor de vrederechter de invordering vervolgen van de sommen die
door de werkgever verschuldigd zijn,
bij toepassing van de besluitwet van
28 december 1944, en onder meer van de
afhoudingen bepaald bij artikel 3 van
evenbedoelde besluitwet. De politierechter die daarna kennis neemt van een
ldacht ofwel van de minister tot wiens
bevoegdheid de sociale voorzorg behoort
ofwel van de Rijksdienst, moet na toepassing van de strafsanctie, gesteld bij
§ 2 van artikel 12 van bedoelde besluitwet, op de werkgever die geen afhoudingen heeft gedaan of ze niet heeft overgemaakt aan de Rijksdienst, samen met
zijn bijdragen, van ambtswege deze
werkgever veroordelen om aan bedoelde

1515

Rijksdienst de achterstallige bijdragen
te betalen.
19 juni 1967.
1274
2. Algemeenheden. Geen overdmcht aan de Rijksdienst voor maatschappelijlce zelced~eid van de ajhottdingen bepaalcl bij a1·tilcel 3 van de besluitwet van
28 decembe1· 1944 en van de door de we1·lcgeve1' ve1·schuldigde bijdmgen. - Rijksdienst die voo1• de v1·ede1"echtm· een vonleTing tot betaling heeft ingesteld. - Stmjvo1·de1·ing. Ontvanlcelijlcheid. - Het
instellen door de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid tegen een werkgever van een vordering voor de burgerlijke
rechtbank om de gedane afhoudingen en
de verschuldigde bijdragen te betalen,
levert geen beletsel op voor de latere
neerlegging van een ldacht door de Rijksdienst of door de bevoegde minister tegen
deze werkgever en voor het instellen van
de strafvordering wegens de door deze
laatste gepleegde overtreding. (Besluitwet
van 28 december 1944, art. 12, §§ 1 en 2.)
19 juni 1967.
1274

3. -- Besluitwet van 28 december 1944.
- Toepassing op de thuisaTbeide?'sove1'eenlcomsten. - Voorwaa1•de. - V66r de
inwerkingtreding van de wet van 14 juli
1961, was de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders eer;;;t van toepassing
op de arbeiders en bodienden, gebonrlen
door een thuiqarbeidmsovereenkomst, nadat een koninldijk hesluit wa'l gepuhliceerd. (Besluitwet van 28 december 1944,
art. 2.)
276
27 oktober 1966.
4. - Beslttitwet van 28 decemue,~· 1944.
-- Thttism·beidersove?'eenlcomst. -- Reshtitwet die aan de Koning de macht niet
ve1·leent om onder de thuism·beide?·sovereenlcomstrm contnwten op te nemen die de
lcenmerken van een m·beidsovereenkomt
niet ve1·tonen. -De besluit.wet van 28 december 1944 betreffende de socia.le
zekerheirl dE-r arbeiders heeft aan de
Koning de macht niet verleend om onder
de thmsarbeidersovereenkomsten, bedoeld bij haar artikF,J 2, cont.racten op
te nemen die de kenmerken van een
arbeidsovereenkomst niet vertonen, zelfs
in <'lien de hij artikel 2, 1°, 2° of 3°, van
het besluit van de Regent gestelde vereist.en vervuld zijn.
27 oktober 1966.
276

5. -

Vorde1·ing clie voor de btwge1'lijke
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?'echtbank tegen een we1·kgeveT ingesteld is
do01· de Rijksclienst voo1· mctatschappel~jke
zekedwicl ornclat de ctfhouclingen bepaald
bij cwtikel 3 vctn de be8lnitwet van 28 clecembeJ' 194-4 niet oveTgecl1·agen en de dooT
hem veJ·sch~dcligcle bijdmgen . niet betaalcl
weTden. VoTde1·ing door dit rechtscollege ve1jaanl veTklam·d. - Latere ve?'001'del-ing van de we1·kgevm· door het stmfgeTecht wegcms het b?:j m·tilcel 12, § 2, lid 3,
van becloelde besl~titwet omsclw·even miscb·~jj. StmjgeTecht dat bovendien cle
wedcgeve1· van ambtswege ve?'oo?·deelt tot
betal?:ng aan de Rijlcsclienst van de ctchtm·stalUge bijdmgen. - Geen schencling doo1·
het st?·afge?·echt van het door de b~t1'gerlijlce
?'echtbanlc gewijsde. Het gezag van
het rechterlijk gewijsde verbonden aan
het vom1.is van de bm·gerlijke rcchtbank,
die verjaard verklaart de vordering van
de Rijksdienst voor maatschappelijke
zekerheid tegen een werkgever die ertoe
strekt de afhoudingen bepaald bij artikel 3 van de besluitwet van 28 december 1944 over te dragen en de achterstallige bijdragen te betalen, wordt niet
geschonden door het vonnis van het
strafgerecht dat, na toepaRsing op de
werkgever van een strafsanctie, wegens
dit ontbreken van overdracht en betaling, hem van mnbtswege veroordeelt
tot betaling aan de Rijksdienst van
de achterstallige bijdragen evenals van
de verhogingen van bijdragen en de
verzuimsrente. (Besluitwet van 28 december 1944, art. 12, §§ 1 en~.)

19 juni 1967.
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HOOFDSTUK II.
WERKLOOSHEIDSVERZEKERING.

HOOFDSTUK III.
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING.

HOOFDSTUK IV.
VERZEKERING TEGEN DE OUDERDOl\f
EN DE VROEGTIJDIGE DOOD.

A. Bedienden.
B. Werklieden.
C. Mijnwerkers.

HOOFDSTUK V.
JAARLIJKSE VAKANTIE.

SOEVEREINE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER.

1. - Stmjzalcen. TVaarde van de
vaststellingen en gevolgt1·eklcingen van een
cleskundige. De rechter in feitelijke
aanleg beoordeelt soeverein in feite de
waarde van de vaststellingcn en gevolgtrekkingen van con deskundige.
26 september 1966.
95
2. - Bu.rget·lijlce zalcen. - Akte van
hoge1· be?'oep. - JJ1ate?·iele ve1·gissing. Soeve1·eine beo01·deling in feite. De
rechter beoordeelt soeverein in feite of
een akte, en namclijk een alcte van hoger
beroep, al dan niet een 1nateriiile vergissing inhoudt.
7 oktober 1966.
173

3. - Strajzalcen. - Vm·lclan:ngen ~·an
cle venlachte en getuigenissen. - Dmagwijclte en j~tistheid. - Soeve1·eine beoordeling. - Pe1·ken. - De rechter beoordeclt socverein de draagwijdte en de
juistheid van de verldaringen van de
verdachte en van de getuigen, mits hij
dezen geen andere verklaringen toeschrijft dan die welke zij afgelegd hebben.
322'
7 noveH!ber 1966.

4. - Bw·geTlijke zaken. - Ove1·macht.
Vaststelling in feite. Soeve1·eine;
De rechter beoordeelt
vaststelling. soeverein in feite het bestaan van de
overH!acht.
797
23 fcbruari 1967.
5. - Stmfzaken. - Noodzakelijkheid
of gepastheid van een onderzoelc81naat?·egel.
- Soeve1·eine beoo1·deling. - De feitenrechter beoordeelt soeverein de noodzakelijkheid of de gepastheid van een
onderzoeksH!aatregel, en onder Tneer vm~
het getuigenverhoor.
22 H!ei 1967.
1130'
6. Noodza.kelijkheid of gepa8the1:rz
van een aanvnllende onderzoelcsmaa.t1·egel.
- Soevereine beoo1·deling. - De feitenrechter beoordeelt soeverein in feite ten
aanzien van de bewijsH!iddelen die hem
worden overgelegd, de noodzakelijkheid

SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN. of de gepastheid van aanvullende onderzoeksmaatregelen.
12 juni 1967.
1243

SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN.

Kansspel. - Uitbating. - Beg1•ip. Is een kansspel waarvan de uitbating
door artikel 1 van de wet van 24 oktober
1902 verboden is, het spel waarin hetzij
door het spel zelf, hetzij wegens de omstandigheden waarin het wordt beoefend
de kans de overhand heeft ten overstaan
van de behendigheid en de verstandelijke speelcombinaties.
22 mei 1967.
1145
SPOORWEGVERVOER.

1. - Ve1·voer van wagens toebehorend
aan een particulie1· of met soo?·tg,,lijlce wagens. - Ve1·voe1· behee1·st doo1· de O.I.Nl.
en de R.I.P. - Rechtsvorde1'ing tot vm·goeding van de doo1· de spoo1·weg ten gevolge van de ontspo1·ing van wagens geleden schade. Ve1:iaringstennijn. Aangezien de rechtsvordering tot vergoeding van de schade berokkend aan
de spoorweg ten gevolge van de ontsporing van ledige of beladen wagons welke
toebehoren aan een particulier voor rekening van wie het vervoer verricht wordt
onder het stelsel van de Internationale
overeenkomst betreffende het goederenvervoer per spoorweg (C.I.M.) en het
Internationaal reglement betreffende het
vervoer van particuliere wagens (R.I.P.),
goedgekeurd door de wet van 23 april
1955, een rechtsvordering is welke voortgesproten is uit de vervoerovereenkomst,
verjftart zij na een jaar. (C.I.l\IL, artt. 46
en 59; R.I.P., art. 1.)
29 september 1966.
133
2. Vervoe1• va.n wagens toebeho1·end
aan een pa1•ticulie1· of met soo1·tgelijlce
wagens.- Ve1·voer behee1·st door de O.I.JYI.
en de R.I.P. - Schade bemlclcend aan de
spoorweg door de ont8po1·ing van wagens,
ten gevolge van een beschadiging van de
wagens. Aanspmlcelijlcheid van de
spoonoeg. - Pe1·lcen. -De spoorweg is
aileen aansprakelijk voor de 8Chade berokkend door de ontsporing' van ledige
of beladen wagens welke toebehoren
aan een pa£ticulier voor rekening van
wie het vervoer verricht is onder het
stelsel van de internationale overeenkomst betreffende het goederenvervoer
per spoorweg (C.I.M.) en van het inter-
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nationaal reglement voor het vervoer
van particuliere wagens (R.I.P.), goedgekeurd door de wet van 23 april 1955,
als de ontsporing het gevolg is van een
beschadiging van de wagens, tenzij bewezen wordt dat de schade niet de
schuld is van de vervoerder of dat de
beschadiging te wijten is aan een verborgen gebrek van de wagens of aan een
font van hun eigenaar. (C.I.M., artt. 27
en 59; R.I.P., artt. 1 en 13; inschrijvingscontract, artt. 50 en 66.)
29 september 1966 (twee arresten).
135
3. - Inte1·nationale ovm·eenlcomst va.11
25 olctobe1· 1952 bet1·efjende het goederenvervoer pe1· spoo1·weg (O.I.JJ!l.). - Recht
van de spoo1·weg, als ge'ad1·essee1·de, voo1·
1·elcening van de evengenoemde spoorwegen
de uit het ve1·voe1·contmct volgende schttldvo?·deringen te vo1·deren. - De intcrnationale overeenkomst van 25 oktober
1952 betreffende het goederenvervoer per
spoorweg (C.I.M.), goedgekeurd bij de
wet van 23 april 1955, gaf de spoorweg
van bestemming het recht voor rekening
van de voorafgaande spoorwegen de uit
het vervoercontract volgende schuldvorderingen te vorderen.
16 februari 1967.
762

4. - Intm·nationale ove1·eenkomst van
2 5 okto be1' 19 52 bet1•etfende het goeder·enve1·voe1· per spoorweg (O.I.JJ!I.). Ve1'zending « f1·anco tot aan de g1·ens ». Gead1·essee1·de die de vmchtbrief niet aflwalt. - Kosten na de aanlcomst aan de
grens ten laste van de ajzende1·. - Zelfs
in geval van verzending van goederen
per spoorweg «franco tot aan de grens "•
waren de vervoerkosten na de aankomst
aan de grens, onder de werking van de
internationale overeenkomst van 25 oktober 1952 betreffende het goederenvervoer per spoorweg (C.I.M.), goedgelmtu·d
bij de wet van 23 april 1955, t.en laste
van de ll fzender als de geadresseerde de
vrachtbrief niet afhaalde.
16 februari 1967.
762

STEDEBOUW.

1.- Wet van 29 maa1·t 1962.- G•rondgebied dat niet het voorwerp uitmaalct van
een bijzonder plan van aanleg. - Bmtwvergunning. - Verlening do01· het college
van burgemeester en schepenen. - Voo1'waa1·den. - Zolang er, voor het grondgebied waar het perceel gelegen is, geen
door de Koning goedgekeurd bijzonder
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plan van aanleg bestaat, mag het college
van burgemeester en schepenen geen
bouwvergunning verlenen tenzij op eensluidend advies van de door de minister
gemachtigde ambtenaar van de aclmi~is
tratie van de stedebouw en van de rmmtelijke ordening. Ret college is slechts in
twee gevallen door dit advies gebonden :
in de eerste plaats, wanneer de gemachtigde ambtenaar in e~n behoorlij_k ~et
redenen omkleed advws tot wergermg
van de vergtmning besluit, en, in de
tweede plaats wanneer diezelfde amb.tenaar van oordeel is dat de vergtmnmg
verleend kan worden n1.aar dat de afgifte
ervan afhankelijk gesteld moet. worden
van voorwaarden tot waarborg1ng van
een toekomstige plaatselijke aanleg ; in
deze tweede onderstelling, is het het college verboden de vergunning onder minder stipte voorwaarden te verlenen. (Wet
van 29 maart 1962, art. 45.)
6 oktober 1966.

158

2 . - Wet van 29 maart 1962.- Bouwvergu:nning. - Vm·lening aan pa7·ticulier·en. Bevoegde en VM'antwoordelijke
over·heid. - Onder de beperkingen voorzien bij artikel 45 van de wet van
29 maart 1962, hangt de afgifte van de
bouwvergunning volledig af van de beslissing van het schepencollege, waarvan de verantwoordelijkheid onderscheiden en onafhm1kelijk is van die van de
gemachtigde ambtenaar van de administratie van de stedebouw. (Wet van
29 maart 1962, artt. 44 en volg.)
6 oktober 1966.

158

3. - Wet van 29 maart 1962.
Gemachtigde ambtenaa7' van de administTatie van de stedebouw en van de 7'uimtelijlce or·dening. - .lJ!lacht van deze ambtenam· de ajg1jte van een bouwver·gunning
afhanlcelijk te stellen van zelce?'e voor·waarden « desnoods, dam· af te wijlcen van alle
bcstacmde ve·ro?·clenencle voo?·schr·iften "· Betekenis van deze woorclen. - Rieruit
dat de gemachtigde ambtenaar van de
administratie van de stedebouw en de
ruimtelijke ordening het schepencollege
kan voorschrijven de afgifte van een
bouwvergmming van voorwaarden ter
waarborging van een behoorlijke plaatselijke aanleg afhankelijk te stellen en
daarbij, desnoods, van aile.. verordenende voorschriften kan afWIJken, kan
niet worden afgeleid dat het eveneens in
de macht van deze ambtenaar ligt om
van de wetten af te wijken of om de bur-

gerlijke rechten van derden te benadelen.
(Wet van 29 maart 1962, art. 45, lid 2.)
158
6 oktober 1966.
4. - Uit~>oer·en of ·in stand houden van
weTlcen met ove•·tr·eding van de voor·sclwiften van de wet van 29 maar·t 1962.
H er·stelling van de plaats in de vm·ige toestand. - H er·stelling in de voTige toestand die moet bevolen woTden « indien
daart~e (J1'0nd bestaat "·.- Betelce?~is van
die termen. - De bepalmg van arhkel 65
van de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordeni:r:g
en van de stedebouw, volgens welke, Ill
geval van uitvoering of van instandhouding van bepaalde werken met overt-reeling van de voorschriften van gezegde
wet de rechtbank, buiten de straf, de
her;telling van de plaats in de vorige
toestand beveelt, « indien daartoe grond
bestaat ,, moet uitgelegd worden in die
zin dat de rechter verplicht is de herst.~l
ling te bevelen, zodra de~e noodzakehJk
is om de gevolgen van de mbreuk te doen
verdwijnen.
17 oktober 1966.
225

5. TVer·lcen aan een voor·afgaandelijlce vM·gunning onde_?'WO?'pen. -:- Opslag?·uimte van geb1·u~lcte voe?·tu~gen of
van sch1·oot. Voo?·waarden. Ret
aanleggen van opslagruimten van g~
bruikte voertuigen of van schroot IS
enkel aan een voorafgaandelijke vergunninO' van het schepencollege onderworpenb wanneer de opslagruin:iten ten
minste tien gebruikte voertuigen of ten
minste tien ton schroot bedragen. (Wet
van 20 maart 1962, art. 44, lid 2.)
225
17 oktober 1966.
6. - Bebottwing zondeT toelating. Recht van de bevoegde ove1·heid om het
hM·stellen van de plaats in de vor·iqe staat
te belcomen. - Speciflelc lcm·akter. - Ret
recht aan de bevoegde overheid toegekend om het herstellen van de plaats in
de vorige staat te bekomen, w~nneer een
gebouw zonder bouwvergunnmg <_Jpgericht werd is vreemd aan de bepalmgen
van het B~rgerlijk Wetboek die de verhoudingen tussen naburige eigenaars beheersen. (Besluitwet van 2 december
1946, betreffende de stedebouw, art. 27,
lid 3.)
31 oktober 1966.
297

7. - Bouwen, afbnke?1 o:f. her·bouw~n
zonder· voo?'gaande, schriftehJlce en u~t
d'/'1.tlckelijlce verg1.mning van het college van

STRAF
buTgemeMte?· en schepenen. - Wet van
29 maaTt 1962, aTtikelen 44 en 64. __:.
OveTtTeding. - Beg1•ip. - Begaat een
overtreding · voorzien bij artikel 64 van
de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening
en van de stedebouw hij die zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke
vergunning van het college van burgemeester en schepenen onder 1neer een
bestaand gebouw afbreekt, herbouwt of
er de bij artikel 44 van bedoelde wet
vastgestelde verbouwingen aanbrengt,
zelfs al bestaat .er voor de plaats waar de
inbreuk gepleegd werd, geeil bijzonder
plan van aanleg. (Wet van 29 maart 1962,
art. 44 en 64.)
16 januari 1967.
594

8. - VeTvolging wegens misd1·ijj tegen
de m·tikelen 44 en 64 van de wet van
29 maa1·t 1962. - Beklaagde die betoogt
dat hij de weTken mocht aanvangen bij toepassing van m·tikel 54. van deze wet. Beslissing van ve1'001'deling die het betoog niet passend beantwoordt. - Beslissing niet 1·egelmatig met 1·edenen omkleed.
- Is niet regelmatig met redenen omkleed de besliEsing van veroordeling die
geen passend antwoord verstrekt op de
conclusie van de beklaagde, die vervolgd
wordt wegens misdrijf tegen de artikelen 44 en 64 van de wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedehouw, en
op omstandige wijze hetoogt dat hij de
werken mocht aanvangen hij toepassing
van artikel 54 van bedoelde wet. (Grondwet, art. 97.)
30 januari 1967.
669
9. Ve1·volging we gens ove1't1·eding
van de m·tikelen 44 en 64 van de wet van
29 maart 1962. - Beklaagde die bouwwm·ken liet opt1·elcken niettegenstaande de
weigering van de bouwve1·gunning.- Belclaagde, die ven10lgens een nieuwe aanV1'aag om bomvvergunning indiende voor
de reeds opgetTokken we1·ken. - NieH.we
aanv1·aag onbeantwoo1·d gelaten. Beklaagde die bewee1·t dat hij met de bottwWe1·ken leon aanvangen ove1·eenkomstig a1·tikel 54 van evenbedoelde wet. - Be8lissing
van veToo1·deling om de plaats in z1'jn
VTOegM'e toestand te he1·stellen, omdat vastgesteld is dat de zonde1• botHVVe1•gunning
uitgevoe1·de we1·ken late1' niet goedgekeu1·d
W ettig ge1·echtvaa1·digde bewm·den. slissing. - Is wettelijk gerechtvaardigd
de heslissing, waarhij de heklaagde veroordeeld wordt wegens overtreding van
de artikelen 44 en 64 van de wet van
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29 maart 1962 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en van de stedehouw, rlie bijgevolg het herRtellen in de
vroegere toestand hevolen heeft, en die in
antwoord op de conclusie van beklaagde
die heweerde dat hij de werken n:10cht
uitvoeren overeenkomstig artikel 54 van
evenhedoelde wet, omdat er niet hinnen
de 7 5 dagen van de tweede aanvraag om
houwvergunning werd geantwoord, erop
wijst dat de werken reeds uitgevoerd
waren zonder vergunning, niettegenstaande de eerste aanvraag om houwvergunning werd geweigerd, en dat zij
evenmin nadien goedgekem·d werden.
13 fehruari. 1967.
736

10. - Beslttitwet van 2 december 194.6.
- OptTekken van een gebomv zonder ve1··
gunning.- HeTstel van de overtreding.Ten laste van de dader, ze~fs zo hij geen
eigenaar meeT is van het gebouw.- Wanneer een persoon veroordeeld wordt om
met overtreding van artikel 18 van de
besluitwet van 2 december 1946 betreffende de stedebouw een gebouw te hehhen opgericht zonder de bij deze hepaling gestelde vergmming te hehben bekomen en wanneer de Minister van openhare werken het herstel van de overtreding heeft gevraagd, moet dit herstel worden hevolen op de kosten van
de dader van de overtreding zelfs al is
hij, op de datum van het vom<is, geen
eigenaar meer van het gebouw. (Besluitwet van 2 december 1946, art. 27.)
20 februari 1967.
769

STRAF.

1. - JJ!IateTiele samenloop van wanbed1·ijven. - Samen opgelegde stm.fjen die
het maximum van de zwaarste stTaj te
boven gaan. - Ve1-plichte herleiding tot
deze omvang. - W anneer het totaal der
wegens samenlopende wanhedrijven uitgesproken straffen bet duhhele van het
maxin<um van de zwaarste straf te hoven
gaat, moet dit totaal verplicht tot deze
omvang herleid worden, zelfs indien de
wanhedrijven jachtmisdrijven uitmaken.
(Strafwetboek, art. 60 en 100.)
12 september 1966.
40
2. - Eendaadse samenloop van misd1·ijven. - Zwaarste stmj. - GecontTa·
ventionalisee1·d wanbed1'ijj van onopzettelijke ve1·wondingen en ove1't1·edingen van
de we geode. - Stmj, wellce de ove1•treding
van de wegcode beteugelt, alleen dienende
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te worden uitgespToken. - In geval van
eendaadse samenloop tussen een gecontraventionaliseerd wanbedrijf van onopzettelijke verwondingen en misdrijven
tegen de wegcode, is de zwaarste straf,
welke aileen dient uitgesproken te worden, die welke de misdrijven tegen de
wegcodo heteugelt. (Strafwethoek, artikel 65.) (Impliciete oplossing.)
12 septernb~r 1966.
42
3. - Bijzonder·e verbettnlve1·klaring. Vals gesch1·ijt geheel verzonden. - Zaak
die tt?:t het misd1·ijf van valsheid in gesch?·iften voo1·tkomt. Ve?·bettnlve1'!cla1'ing al is het gesch1·ift niet de eigendom
van de verom·deelde. - Beveelt wettelijk
de verbeurdverklaring van een vals geschrift, zonder dat het bovendien rnoet
vaststellen dat het verbeurdverklaarde
geschrift eigendom van de veroordeelde
is, het arrest dat vaststelt dat het valse
stuk geheel verzomlen is en derhalve een
zaak is die uit het misdrijf voortkomt.
10 oktober 1966.
183

4. - Bepaling van de stmf in verhouding tot de zwaaTte van het misdrijf. Soeve1·eine beo01·deling doo1· de feiten?'echter b·innen de bij de wet vastgestelde
g1·enzen. - De feitenrechter stelt soeverein binnen de grenzen van de wet de
straf vast in verhouding tot de zwaarte
van het misdrijf dat hij bewezen vorklaart.
17 oktober 1966, 6 maart en 29 mei
1967.
217, 846 en 1186

5. - VeTzachtende omstandigheden. 0Tirninele zaken.- Gevolg.- De rechter
die in criminele zaken verzachtende omstandigheden ammeemt, is verplicht een
minder zware straf uit te spreken dan
deze welke door de wet op de rnisdaad
is gesteld. (Strafwetb., art. 79 en 80.)
228
17 oktober 1966.
6.- Van een wanbedrijf ve1·dachte pe?·soon die nam· de politie1•echtbank ve1·wezen
Aanneming van vm·zachtende
wonlt. omstandigheden. - 001Tectionele stmf. Onwettelijkheid. - W anneer de persoon,
verdacht van wanhedrijf, naar de politierechtbank verwezen werd door een
heschikking van de raadkarner, die verzachtende omstandigheden aangeeft, kan
de politierechter hem, wegens dit misdrijf, geen correctionele straf opleggen.
(Wet van 4 oktober 1867, art. 4 en 5.)
19 december 1966.
506

7. - V ervangende gevangenisstraj. JYiisd1·ijf tegen een bijzondere wet.- Geen
met m·tikel 4.0 van het Stmjwetboek st?·ijdige bepalingen. - VeTplichting een ve?'·
vangende gevangen?:sstraf uit te sprelcen. De rechter die de beklaagde tot een geldboete veroordeelt wegens een misdrijf
gest,raft door een bijzondere wet die geen
met artikel 40 van het Strafwetboek
strijdigo bepaling bevat, moet de bij dit
artikel gestelde vervangende gevangenisstraf uitspreken. (Strafwetb., art. '.W
en 100.)
20 februari 1967.
779
8. - Jacht. - Ve1·zwarencle ornstandigheden ornschreven bij artilcel 15 van cle
wet van 28 feb?·uaTi 1882. - Alternatieve
vm·rnelcling van de ornstandigheden. Stmf ge1·echtvam·digd zo een de1' ornstancligheclen bewezen is. - Is wettelijk de
beslissing, waarbij beldaagde wordt veroordeeld om jagend te zijn aangetroffen
zonder een jachtverlof te kunnen voorleggen, onder de verzwarende omstandigheid dat de feiten in bende en bij nacht
gepleegd werden, zelfs zo uit de redenen
van de beslissing blijkt dat een der
ornstandigheden niet is bewezen, daar
artikel 15 van de wet van 28 februari
1882 een alternatieve verrnelding inhoudt van de verschillende omstandigheden die het laat gelden als verzwarende
omstandigheden, zoda.t de straf dientengevolge wettelijk is gerechtvaardigd door
een van de ten laste van beklaagde bewezen verklaarde omstandigheden.
6 lllaart 1967.
846

9. - Ve1·val van het 1'echt tot het bestm·en van een voeTtuig of een luchtschip
of tot het geleiclen van een 1•ijdier. - Bestanddeel van de hoofdstmf. - De straf
van verval van het recht tot het besturen van een voertuig of een luchtschip of tot het geleiden van een rijdier,
welke wordt gesteld in artikel 2-7 van
de wet van 1 augustus 1899, is geen van
de hoofdstraf onderscheiden straf doch
een bestanddeel ervan.
991
17 april 1967.
10. Ve?·beu?·clve?·klm·ing.
Geen
vaststelling van cle bij de wet veTeiste voo?'·
wam·den. N1:e.t met redenen omlclede
beslissing. - Is niet lllet redenen omkleed de beslissing die in strafzaken een
verbeurdverklaring uitspreekt, zonder het
bestaan vast te stollen van de door de
wet vereiste voorwaarden.
1342
24 augustus 1967.

STRAFVORDERING.- TAAL (GEBR. VAN DE NEDERL EN FRANSE.)

- VeTzet doende sch~ddeise1·s. - Afleve1'ing van een legaat door de e1jgenaam
ondanks clit ve1'zet. - GTove tekoTtkoming
in het behee1• van de goedeTen van de nalatenschap. - SoeveTeine beooTdeling doo1•
de 1·echter. -De rechter oordeelt in feite,
en derhalve soeverein, of de erfgenaam
die onder voorrecht van boedelbef!chrijving heeft aanvaard en die een legaat
afgeleverd heeft zonder artikel 808 van
het Burgerlijk W etboek na te komen,
aldus in het beheer van de goederen van
de nalatenschap waarmede hij belast is
een grove tekortkoming heeft begaan
waarvoor hij luidens artikel 804 van gezegd wetboek aansprakelijk is.

STRAFVORDERING.
1. - Instellen. - Rechtst1·eekse dagvaa?·ding van de btt1'ge1'lijlce pm·tij. Ontvanlcelijlcheid.
Voorwam·den.
De door de burgerlijke partij tegen de
beklaagde gegeven rechtstreekse dagvaarding stelt de strafvordering in beweging
ten aanzien van het misdrijf waarop zij
is gegrond en maakt dit misdrijf bij het
strafgerecht aanhangig, van 't ogenblik
dat bedoelde dagvaarding ontvankelijk
is, zelfs zo de burgerlijke rechtsvordering nadien niet gegrond wordt verldaard. (Wetb. van strafv., art. 63, 145
en 182.)
10 april 1967.
954

13 januari 1967.

2. - Te niet gaan doo1· de betaling van
een som geld. - Starting van de doo1· het
openbaa1· ministerie vastgestelcle som, binnen de bepaalcle te1'mijn. - Verval van
de stmjvoTdering. - I n de bij a.rtikel 166
van het W etboek va11 strafvordering bedoelde gevallen vervalt de strafvordering met de storting binnen de vastgestelde termijn van de door het openbaar
ministerie vastgestelde som geld.
10 april 1967.
971

577

2. - Voo1'1'echt van bo~delbeschrijving.
- Gevolg wat bet1·ejt de betaling van de
sclndden van de nalatenschap dooT de
e1jgenaam. - Het gevolg van het voorrecht van boedelbeschrijving, wat betreft de betaling van de schulden van de
nalatenschap, is aan de erfgenaam het
voordeel te verlenen er niet verder toe
gehouden te zijn dan tot het bedrag van
de waarde van de goederen die hij verkregen heeft. (Burgeri. Wetb., art. 804.)

SUCCESSIERECHTEN.

1. -
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13 januari 1967.

V oon·echt van boedelbeschTijving.

577

T

T AAL
(GEBRUIK
DUITSE).

DE

TAAL
(GEBRUIK VAN DE
NEDERLANDSE EN FRANSE).

Rechtspleging voo1· het Hoj van cassatie. - Best1·eden beslissing en cassat~e
vooTziening in de Duitse taal. - Bevelschr~ft van de Ee1·ste vooTzitte1' de taal van
de 1·echtspleging bepalende. - Wanneer
de voorziening tegen· een, in strafzaken,
in de Duitse taal gewezen beslissing in
dezelfde taal opgesteld is, bepaalt de
Eerste voorzitter van het Hof van cassatie, bij bevelschrift, de taal waarin de
rechtspleging voor het Hof vanaf de
terechtzitting zal worden voortgezet.
(Wetten van 15 juni 1935, art. 27bis, ~ 2,
en 10 juni 1953, art. 9.)

1. - Strajzalcen. - Rechtspleging vom·
de Correctionele Rechtbanlc te B1·ussel, die
in het Nededands geschiedt bet1·efjende
twee beklaagden welke, de ene het Fmns,
de ande1·e het Nede1·lands gekozen hebben.
- Eerste beklaagde die aan de ?'echtbanlc
gevmagd heejt dat de 1·echtspleging in het
F1·ans zou wm·den voortgezet. - Instem1m:ng van de tweede beklaagde. - Rechtbank die beslist dat de 1·echtspleging in het
Fmns zal geschieden. - W ettelijlcheid. W anneer de rechtspleging, voor de Correctionele Rechtbank te Brussel, in het
Nederlands geschiedt betreffende twee
beldaagden die, de ene het Frans, de
andere het Nederlands gekozen hebben,
en dat de eerste beklaagde, met instem.

VAN

12 september 1966. (twee arresten) en
24 mei 1967.
37, 47 en 1165
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1ning van de tweede, aan de reebtbank
vraagt dat bet Frans zou gebrnikt worden, mag de recbtbank wettelijk beslissen dat de rechtspleging in het Frans zal
geschieden. (Wet van 15 juni 1935,
artt. 16 en 21.)
26 september 1966.
112
2. ~ Stmfzaken. ~ Nietigheid vom·tvloeiemde uit schending van de wet van
15 jun,i 1935. - Late1• ct'l"''est op tegensp1'aak gewezen en niet lmtte1· vooTbe?·eidend. ~ Gedekte nietigheicl. ~De nietigheid voortv lot>iende uit de schending
van de wet van 15 juni 1935 op bet
gebruik der talen in gerechtszaken is
gedekt door het htter arrest, niet. louter
voorbereidend, op tegenspraak gewezen
en hetwelk niet zelf is aangetast door enige nietigheid, voortvloeiende uit «chending van bedoelde wet. (vVet van
15 juni 1935, art. 40, lid 2.)
26 septe1nber 1966.
112

3. ~ Ve1·dachte ve1'Volgcl V001' een eentalige C01"1'ectionele 1'echtbank. ~ Venoijzing naaT de Techtbank waarvan de zetel
het dichtstbij gelegen is en die de anclm·e
nationa1e taal als voeTtaal heeft. ~ Oo1'1'ectionele Techtbanlc het dichtstbij gelegen
die als voe1·taal heeft het Fmns en het
NedeTlands. ~ Vm·wijzing nacu· die 1'echtbanlc. ~In de gevallen voorzien bij artikel 23, lid 3, van de wet van 15 juni 1935
op bet gebruik der talen in gerechtszaken, is het gerecbt van dezelfde rang bet
dichtstbij gelegen waarnaar de zaak
client te worden verwezen, dit waarvan
de voertaal of waarvan een der voertalen
de door de verdachte gewenste taal is.
26 september 1966.
126
4. ~ Voo1·ziening tegen een in het Nede1'lands getcezen beslissing. ~ In het
F1·ans opgestelde memo1·ie. ~ Nietigheid
van de menw1·ie. ~ Is nietig de in bet
Frans opgestelde menwrie tot staving
van een in het Nederlands gewezen beslissing.
24 august.us 1967.
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RadioveTbindingen. ~ Opstelling, geln'1lik of we1'7cing zonde1· machtiging, van
een zend- of ontvangtoestel voo1· 1'adiove1'bindingen. ~ DooT de ee1•ste Techter n,iet,
maar door het ho.f van b~Toep bevolen ve1'beunlve?·klcw·ing. ~ VeTeiste eenparigheid

~

TUSSENKOMST

van stemmen. - Het bof van beroep,
dat de verbeurdverklaring beveelt van
een zend- of ontvanvtoestel voor radioverbindingen dat zonder machtiging opgesteld of gebruikt werd of gewerkt heeft,
wanneer die verbeurdverldaring niet door
de eerste recbter bevolen werd, n1oet
vaststellen dat, het met eenparigheid van
stemmen nitspraak doet. (Wet van
18 juni 1869, art. 140, gewijzigd bij de
wet van 4 september 1891, art. 2, wet
van 14 mei 1930, art. 6, gewijzigd bij de
wet van 18 decen1ber 1962, art. 2.)
19 december 1966.
500

TUSSENKOMST.
1. - Burgm·lijlce zaken. ~ Oproeping
in gemeenverklaring van het vonnis. ~
.JU1'1:di8ch lcaTalctM' ten opzichte van de
diverse pa1't1:jen in de zaak. - De oproeping, door de eiRer ten principals, in
gemeenverklaring van het vonnis is ten
opzichte van de verweerder ten principale slechts een tussengeschil in het geding, hoewel de tussenkomende partij
dezelfde rechten van verdediging en van
beroep heeft als een verweerder ten prin<'ipa.le. (vVet van 25 rnaart 1876 betreffende de bevoegdheid, art. 38, aangevuld door de wet van 15 ma.art 1932,
art. 10.)
6 oktober 1966.
158

2. ~ Stmfzalcen. -'---- Verplichte aanspmkelijlcheidsvm·zelce?·ing inzalce moto1'1'ijtttigen. ~ BuTgedijke rechtsvorde1·ing
tot herstelling van de dam• een moto1Tijtuig ve1'001'zaakte schade. ~ Leiding vcvn
het geding dam· de vm·zekeTaa1· van de veTooJ·deelde enlcel in em·ste aanleg op zich genomen. ~ Vnjwillige tttssenkomst van de
ve1·zeke1·aa1· voo1· de eeTste maal in het gecling 1:n hogM' beToep. ~ Ontvankel~jlcheid.
~ De omstandigheid dat in eerste aanleg
de verzekeraar van de burgerhjke aansprakelijkheid, overeenkomstig artikel 9
van de wet va.n 1 juli 1956 betreffende de
verplichte aansprakeli jkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen, in feite de leiding
van het geding van zijn verzekerde op
zich heeft genomen, heeft hem niet tot
partij in de za.ak gem.aakt, en ontneemt
hem niet het recht om voor de eerste
ma.al in het geding in boger beroep tussen
te komen.
10 oktober 1966.
178
3.

~

Directe belastingen.

Oasscttie.

TUSSENKOMST
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Oproeping in t·ussenkomst van een
partij die in de zaalc voor het Hoj van be1'oep geen partij is geweest. - Op1·oeping
in tussenlcomst niet ontvankelijlc. - Is
niet ontvankelijk voor het Hof van cassatie, in zaken van directe belastingen,
de oproeping in tussenkomst van een
partij die in de zaak voor het Hof van
beroep geen partij is geweest, hetzij als
hoofdpartij, hetzij als in tussenkomst
opgeroepen partij.
11 oktober 1966.
196

op te mepen. - \Vanneer de Minister van
openbare werken voor het strafgerecht
het herstel vervolgt van een overtreding
van artikel 18 van de besluitwet van
2 december 1946 betreffende de stedebouw, begaan door een beklaagde die
geen eigenaar meer is van het onwettelijk opgetrokken gebouw, is hij niet ertoe
verplicht de huidige eigenaar in de zaak
op te roepen. (Besluitwet van 2 december 1946, art. 27.)
20 februari 1967.
769

4. - Geding in cassatie. - Bw·geTlijlce
zaken. - Eis tot bindendve1·lclaring van
het ar1·est door eise1· in cassatie ingesteld.
- Fe1'We1·ping van de voo1·ziening. - E·is
zonder bestaans1·eden. - De verwerping
van de voorziening ontneemt elke bestaansreden aan de door eiser in cassatie
ingestelde eis tot bindendverklaring.
4 en 10 november en 1 december 1966,
13 januari en 30 maart 1967.
316,
428, 577 en 917

8. - BzwgM·lijlce zalcen.
Geding in
cassatie. V1·ijwillige tussenlcomst. Belang. Begrip. Wanneer een
partij, die door verweerder in cassatie
gedagvaard was om zich hoofdelijk met
een andere partij te horen veroordelen,
door de feitenrechter buiten de zaak is
gesteld, heeft zij geen belang erbij om
voor het Hof tussen te komen ten einde
het arrest, dat uitspraak zal doen op de
voorziening van de partij, die door de
feitenrechter werd veroordeeld, tegen
verweerder, voor haar bindend te horen
verldaren.
10 maart 1967.
866

5. - Burgedijke zalcen. - V01·de1·ing
tot gemeenvedclct?·ing van het vonnis. Ontvankelijkheid. - Voorwaa1·de. - De
vordering tot gemeenverklaring van het
vonnis is, in burgerlijke zaken, ontvankelijk wanneer de eiser tot tussenkomst
er belang bij heeft de op de hoofdvordering uit te spreken befllissing tegenstelbaar te maken aan de in tussenkmnst
gedwongen partij, dit wil zeggen dat die
beslissing, ook ten opzichte van deze
laatste, het gezag van het gewijsde zal
hebben.
18 november 1966.
381
6. - BurgeTlijke zalcen.
Geding in
cassatie. - Op1·oeping tot bindendve1·kla1'ing van het ct1'1'est door eiser in cassatie.
- OntvankeliJ7cheid. Voorwaarde. De vordering tot bindendverklaring van
het arrest, door eiser in cassatie ingesteld, is niet ontvankelijk wanneer deze
niet laat blijken dat hij er belang bij
heeft het arrest aan de opgeroepen partij
gemeen te doen verklaren.
17 februari 1967.
764

7. - Strajzalcen. - Burgm·lijlce rechtsvm·de?'ing. - Stedebouw. - Ove1't1·eding
van de besluitwet van 2 december 1946. Herstel van de doo1· de Minister van openba?'e we1·lcen vervolgde ovm·treding. Dade1• van de ove1·treding die geen eigenaa1' meer is van het onwettelijlc opgetrolclcen gebmtw. Geen wettelijlce verplichting de huidige eigenaa·r in de zaalc

9. - Ve1-plichte aanspralcelijlcheidsvm·zelcering inzalce mot01'1'ijtuigen. - Aanleg
in hoge1· beroep.- In het geding bet·rekken
van de 1)e1·zelceraar. - V oorwe1-p en grenzen. - Het in de zaak betreldmn van de
verzekeraar voorzien bij artikel 9, lid 4,
van de wet van 1 juli 1956, betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen, dat slecht'l in hoger beroep gedaan wordt is slechts ontvankelijk in zover het tot doel heeft de
te vellen beslissing bindend te doen verklaren.
1089
8 mei 1967.
10. - VeTplichte aanspralcelijkheidsverzelcm·ing inzalce moto1'1'ijtzt·igen. - Aanleg
in hoge1· beroep. - Benadeelde partij die
concludeert tot de veroordeling van de verzekeraa?' om de betaling de1· vm·goedingen
waartoe de belclaagde tegenove1· haar veroordeeld is te wam·borgen. - Nieuwe eis.
- Niet-ontvankelijlcheid. - Het in de
zaak betrekken van de verzekeraar voorzien bij artikel 9, lid 4, van de wet van
1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen laat de benadeelde partij niet
toe in hoger beroep een nieuwe vordering in te stellen die ertoe strekt de verzekeraar te doen veroordelen om de
betaling der vergoedingen waartoe de
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beklaagde tegenover haar veroordeeld is
te waarborgen.
S mei 1967.
1089

W anneer de beklaagcle of de verzekeraar, voor het strafgerecbt tot tussenkomst opgeroepen, zich voorzien hebben
tegen de beslissing, waarbij zij veroordeeld worden tot vergoeding van de door
een verkeersongeval benadeelde personen, is bet Gemeenschappelijk Waarborgfonds, dat vrijwillig voor de feitemecbter
tussengekomen was, ontvankelijk om in
bet. geding in cassatie tussen te komen en
een memorie van antwoord op de voorziening neer te leggon, van 't ogenblik rlat
het belang erbij heeft; in geval van verwerping van de voorziening vallen de
kosten van deze memorie eiser ten laste.
22 n1.ei 1967.
1139

11. - Btmjzaken. - B7wge1·Ujke 1'echtsvonle1·ing.- Aanleg in cassatie.- Voo1'ziening van de belclaagcl3 of van cle vM·zelceraar, tot t7tssenlcomst opgeroepen, tegen
de beslissing wam·bij zij vm·oo1·cleeld worden tot ve1·goecling van de doo1• een vedcee1'songeval benacleelcle partijen. - Tegen cle
benacleelcle partijen (JM'ichte voo1·ziening.
- Tussenlcomst van het Gemeenschappelijlc Waa1·bm·gjoncls, clat 1·eecls 1wijwillig
voor de jeitem·echteJ' is tussengelcomen. Ontvanlcelijlcheicl.
Voonvam·clen.

u
gestane 7titlevering. - Omstctndigheid die
zonclm· invloecl is op de geldigheid van de
beslissing van ve1·ooJ'deling. - De omstancligbeid dat de uitlevering van beklaagde door de vreemde Staat onregelmatig wordt toegestaan is zonder invloed op de geldigheid van de beslissing
tot veroordeling.

UITKERING TOT ONDERHOUD.
Zie :

LEVENSONDERHOUD.

UITLEVERING.
Doo1· de V1'eemcle Btaat on1·egelmatig toe-

16 januari 1967.

595

v
VALSE EED.
Aa1~vullencle
valshe~cl van de

eecl. Be7m;js van de
eed. - De valsheid van
een aanvullende eed mag aileen bewezen
worden overeenkomstig artikel 16 van
de wet van 17 april 1878. (Impliciete
oplossing.)
12 september 1966.
50

VALSHEID EN GEBRUIK
VALSE GESCHRIFTEN.

VALS GETUIGENIS.
Burgerlijlce zalcen. Vedeiding van
get7tige. - Begrip. - Is schuldig aan
verleiding van getuige bij die aan het
vals getuigenis deelneemt door het om
op het even welke wijze te veroorzaken.
(Strafwetb., art. 228.)
891
20 maart 1967.
VALSE NAAM.
Algemeen opzet ve1·eist. -

Het bij artikel 231 van het Strafwetboek
beoogde wanbedrijf vereist niet dat de
dader de bedoeling heeft gehad zijn identiteit te verbergen ; het volstaat .dat hij
de wil heeft te doen of te laten geloven
dat de valse naam werkelijk de zijne is.
6 februari 1967.
695

Begrip. -

VAN

1. - Bchijnakte. - Mogelijkheid van
nacleel.- Btrajba1·e valsheicl. - Verdicbting in een overeenkon1.st kan een strafbare valsheid opleveren, wanneer zij,
gepleegd in een akte met bedrieglijk
opzet of met het oogmerk on1. te schaden,
op het tijdstip van bet plegen van de
valsbeid, aan de openbare of particuliere belangen nadeel kon veroorzaken
door het gebruik dat eventueel ervan
zou worden gemaakt. (Strafwetb., artikelen 193, 196 en 197.)
95
26 september 1966.

VENNOOTSCHAPPEN
2. - Bed1·ieglijk opzet. - Beg1·ip. Ret bedrieglijk opzet, vereist voor het
bestaan van de va,lsheid of van het gebruik van valsheid, bestaat in het opzet
om zich zelf of een ander een ongeoorloofd nut of voordeel te verschaffen.
(Strafwetb., art. 193 en 213.)
558
9 januari 1967.

VENNOOTSCHAPPEN.

1. - TTennootschap in deelneming.
Oonventionele ajwijking van de 1·egel de1·
ver·deling in evenredigheid met het maatschappelijk aandeel van ieden> 1Jennoot. W ettelijlcheid. - AI is, in een vennootschap in deelneming, de regel dat de
winsten verdeeld worden in evenredigheid met het maatschappelijk aandeel
van iedere vennoot, mogen deze vennoten' overeenkomen hi8l·van af t.e wijken.
7 september 1966.
17
2. Handelsvennootschap.
Ver·efjening.- Ver·deling van de maatschappelijke boedel. - Uitwe?·ksel. - De verdeling tussen de vennoten van de hoedel
van een handelsvem1ootschap in vereffening heeft tot doel in het vermogen
van iedere vennoot de onverdeelde eigendom van de gehele onverdeelde boedel te
vervangen door de uitsluitende eigendom
van het hem toegekende aandeel.
7 september 1966.
21

3. - Handelsvennootschap.
Opslorping van een vennootschap door· een ander·e
vennootschap. - Begr·ip. - De opslorc
ping van een handelsvennootschap door
een andere veronderstelt, principieel, dat
de aandeelhouders van de opgeslorpte
vennootschap hun rechten van vennoten
naar evenredigheid in de opslorpende
vennootschap zouden behouden en dat,
daartoe, hlm inbreng in die laatste vennootschap zon vergoed worden mits toekenning van aandelen die het kapitaal
van de opslorpende vem1ootschap vertegenwoordigen.
16 november 1966.
365

4. - Handelsvennootschap.
Aar·d
van de 1·echten van de vennoot ingevolge
de besUssing van de algemene vergader·ing
die het bedmg van het dividend vaststelt
en de uitkering ervan bes!ist. - Zo de
aandeelhouder van een naamloze vennootschap een vorderingsrecht heeft vanaf het tijdstip waarop de algemene verga-
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dering de uitkering van een dividend
heeft beslist, is dit dividend slechts een
aan de mobilienbelasting ouderworpen
inkomen vanaf het tijdstip waarop, ter
beschikking gesteld van de aandcelhouder, het dadelijk kan gei'nd worden.
7 februari 1967.
707

5. - Handelsvennootschap.
Algemene ver·gadering die de datt<m niet heejt
vastgesteld waa1·op het dividend betaalbaar is. - Besli8sing van de raad van
beheer·. - Wettelijlcheid. - Wanneer de
algemene vergadering de datum niet zclf
heeft vastgesteld waarop het div1dend
betaalbaar is en het bepalen van deze
datum aan de zorg van de raad van beheer heeft overgelaten, is het inkomen
aan de aandeelhouder op die datum verkregen en is op die datum de mobilicnbelasting verschuldigd.
7 februari 1967.
707
6. Per·sonenvennootschap met beperlcte aanspmkelijklwid. Overdmcht
van deelbm1•ijzen door· een vennoot. Rechtsstelsel waar·aan rleze over·dracht is
onder·worpen. - De artikelen 125 tot 128
van de gecoi:irdineerde wetten op de
handelsvennootschappen onderwerpen de
overdracht van de aandelen door de vennoot van een personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid aan een eigen
stelsel, dat verschilt van dat welke de
wet voor de overdracht van de aandelen
in een namnloze vennootschap voorschrijft.
18 april 1967.
1001

7. - Naamloze vennootschap. - Afvaar·diging voor· het dagelijlcs beheer toever·tr·ouwd aan een directeur·. - Aancluiding van de d1:1•ecteur• in de statnten. Wettelijlcheid. De directeur, zaakvoerder of andere agent aan wie het dagelijks beheer van de zaken van een naamloze vennootschap wordt toevertrouwd
mag met name in de statuten worden
aangewezen en deze aanwijzing kan gewijzigd worden in de vormen bepaald
voor de verwijzing van de statuten. (Gecoi:irdineerde wetten op de handelsvennootschappen, art. 63.)
18 mei 1967.
1114
8. - F'eitelijlce vennootschap. Ver·gunning van een autobusd·ien8t aan een
van de vennoten. - Omstandigheicl die
niet t<itsluit dat deze vennoot de vergunning in de feitelijlce vennootschap heeft
ingebmcht. - De omstandigheid dat een
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vergunning van een autobusdienst door
de N ationale maatschappij van Belgische
spoorwegen aan een bepaalde persoon,
en aan deze aileen is verleend, sluit. niet
uit dat deze vergunning door de conceflsiehouder kan ingebracht zijn in een feitelijke vennootschap die hijzelf met een
andere persoon vormt en da.t zij dientengevolge in de betrekldngen tussen de
feitelijke vennoten een element van de
handelszaak van de vennootschap is.
23 juni 1967.
1297

VERBINTENIS.
1. - Recht dat volgens ove1•eenkomst
vctstgestelcl wm·clt ten voMclele van een
gemeente en har:t?' imvone?'s. - Recht clat
ove?·eengelcomen wo1·dt in het algemeen
belang. - Recht dat niet onve1·eenstemt
met een zakelijlc ?'echt cloch met een per80onlijlce ve1·bintenis waarvan de vom·wctwrclen doo?' de ove1·eenlcomst zijn bepaalcl. - Wanneer een recht volgens
overeenkomst vastgesteld wordt, niet
ten behoeve van een erf of een bepaalde
persoon, doch van een gemeente en haar
inwoners, en dit i:q het algemeen belang,
is het geen zakelijk recht, doch stemt het
overeen met een persoonlijke verbintenis, waarvan de voorwaarden in de
tussen partijen gesloten overeenkomst
bepaald zijn.
16 september 1966.
67
2. - Natutwlijke ve1·bintenis.
Omzetting in een burgM·lijke verbintenis. Voonvaa?·clen. - Uit de enkele omstandigheid dat een werkgever ten aanzien
van sommige leden van zijn personeel,
een natuurlijke verbintenis in een burgerlijke verbintenis omgezet heeft, vermag de rechter niet wettelijk af te lei den
dat de werkgever ook ten aanzien van
een ander lid van zijn personeel, al bevond zich dit lid in een analoge toestand,
het bestaan van een natuurlijke verbintenis erkend heeft en deze in een burgerlijke verbintenis heeft omgezet.
22 september 1966.
85

VERJARING.
HooFDSTUK I. -

Btwgedijlce zaken.

HooDFSTUK II. -

Belastingzalcen.

HooFDSTUK III. -

8tmjzalcen.

HOOFDSTUK I.
BURGERLIJKE ZAKEN.

1. Bttrgerlijlce zalcen. Vervoe1•
,van wagens toebehm·encl aan een pa?·ticuUer of met som·tgelijlce wagens. - Ve?'voe?' behee1·st dom· cle C.I.M. en cle R.I.P.
- Rechtsvm·dering tot vergoecling van de
aan de spoo?'weg ten gevolge van cle ontspm·ing van wagens geleclen schacle.- Verjm·ingste?·mijn. - Aangezien de rechtsvordering tot vergoeding van de schade
berokkend aan de spoorweg ten gevolge
van de ontsporing van ledige of beladen
wagens welke toehehoren aan een particulier voor rekening van wie het vervoer verricht wordt onder het stelsel van
de Internationale overeenkomst betreffende het goederenvervoer per spoorweg
(C.I.M.) en het Internationaal reglement
betreffende het vervoer van particuliere
wagens (R.I.P.), goedgekeurd door de
wet van 23 april 1955, een rechtsvordering is welke voortgesproten is uit de
vervoerovereenkomst, verjaart zij na
een jaar. (C.I.M., artt. 46 en 59; R.I.P.,
art. 1.)
29 september 1966.
133

2. - Bu1·gerlijlce zalcen. - 8tuiting. Erlcenning van het 1'echt van hem tegen,
wie de ve1-ja1'ing loopt. - Begrip. - De
erkenning van het recht van hem tegen
wie de verjaring loopt, die de verjaring
stuit, kan uitgemaakt worden door de
erkem1ing die slechts het beginsel van
het recht bedoelt. (Burgeri. Wetb.,
art. 2248.) (Impliciete oplossing.)
10 november 1966.
346
3. - B1.wge?·lijke zalcen. - 8chorsing.
- 8cho1'sing bepaald door artilcel 55, § 2,
van titel II van het vom·afgaand boelc van
het Wetboelc van btt1'[Je1·lijlce ?'echtspleging.
- Toepassingsgebiecl. - Artikel 55, § 2,
in titel II van het voorafgaand boek van
het Wetboek van burgerlijke rechtspleging ingelast bij de wet van 7 augustus
1961, is toepasselijk in aile gevailen
waarin het geschil, naar keuze van de
eisende partij, wettelijk kon worden gebracht voor de Kongolese rechtbanken
of voor de Belgische rechtbanken, om
het even of deze dubbele bevoegdheid
uit artikel 55, § 1, of uit een andere wetsbepaling, of nog uit een contractuele bepaling volgt.
24 november 1966.
404

4. -

Btwgedijlce zalcen. -

8clmlcl1!0T-

VERJARING

de1·ing tegen de Staat. - Vijjjarige verja1·ing. - Voo1'tvaa1·den vm·eist om de toepassing e1·van te beletten. - Aanvm.ag
geadresseerd tot de bevoegde administratieve ovm·heid. - De toepassing van de
vijfjarige verjaring van de schuldvorderingen tegen de Staat, ingesteld b1j artikel 34 van de wet van 15 mei 1846 op de
Rijkscomptabiliteit, wordt belet en de
dertigjarige verjaring is toepasselijk, onder meer wanneer de schuldvordering
binnen de bij dit artikel bepaalde termijn het voorwerp heeft uitgemaakt van
een aanvraag tot de bevoegde administratieve overheid gericht met in voorkomend geval overlegging van bewijsstukken. (Wet van 15 mei 1846, art. 35.)
9 maart 1967.
862

5. - Bu1'ffe1'lijke zaken. - Pensioenen
de1· zeJ:fstandigen. - InvordM"ing van de
kmchtens de wetten van 30 juni 1956 en
28 maa1't 1960 veTschuldigde bijdmgen. Bij de wet van 12 ap1·il 1965 ingestelde
vijjja1·ige vm'ja1·ing. - Uitgangspunt en
toepassingssjem· van deze ve1'ja?·ing. De vijfjarige verjaring van de invordering van de bijdragen verschuldigd krachtens de wetten van 30 juni 1956 en
28 maart 1960 betreffende het ouderdomspensioen der zelfstandigen, ingesteld bij de wet van 12 april 1965, gaat
in op de 1 e januari volgend op het jaar
waarvoor de bijdragen zijn verschuldigd
en is toepasselijk op aile schuldvorderingen, behalve op die welke op de datum
van haar inwerkingtreding het voorwerp
hebben uitgemaakt van beslissingen
waartegen geen gewoon rechtsmiddel of
voorziening in cassatie meer openstaat.
(Wet van 12 april 1965, art. 2 en 2.)
864
9 n~aart 1967.

6. - B1t1'ffe1·lijke zaken. - Pensioenen
voo1• zeljstandigen. Bij de wet van
12 april 1965 ingestelde vijjjm·ige ve?jaJ•ing. - Stuiting van de ve1ja1'ing. Toepassing van de 1'egels van het gemeen
1·echt. - De wetgeving betreffende het
ouderclomspensioen voor zelfstandigen
bevat geen enkele bepaling betreffende
de stuiting van de verjaring van de invordering der bijdragen; weshalve zijn
de regels van het gemeen recht waa.raan
de stuiting van de vernietigende verjaring is onderworpen, toepasselijk op de
vijfjarige verjaring van de invordering
van de krachtens de wetten van 30 juni
1956 en 28 maart 1960 verschuldigde
bijdragen, ingesteld bij de wet van
12 april 1965. (Wet van 30 juni 1956,
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art. 8; wet van 28 maart 1960, art. 56;
wet van 12 april 1965, al. I.)
9 maart 1967.
864

7.- B1wge1·lijlce zalcen.- Actio judicati ingesteld doo?' de ve1·zelcemm· van de

b1trger?'echtelijlce aansp1·alcelijkheid tot betaling van de bijd1·age waartoe de mededade?'s van de schade zijn ve?'OO?'deeld. De1.tigja1·ige ve1'jm·ing. - De actio j1trlicatt welke de verzekera.ar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, die aan
de getroffene het bed.rag van de veroordeling heeft betaald, tegen de mededaders van het ongeval uitoefent is niet
onderworpen aan de in de artikelen 21
en volgende van de wet van 17 april 1878
bepaalde voorschriften, doch wei aan de
bij artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde dertigjarige verjaring.
17 maart 1967.
885

HOOFDSTUK II.
BELASTINGZAKEN.

HOOFDSTUK III.
STRAFZAKEN,

8. - Stmjzalcen.- lVIeenle?'e venlachte.n. - Daden van onde1·zoek of van ve?'·
volging ten aanzien van een van hen. Stuitend gevolg van de ve1ja1·ing ten opzichte van de ande1·en. - Voonvam·den. De daden van onclerzoek of van vervolging ten aanzien van een van de verdachten stuiten de verjaring van de
publieke vordering ten opzichte van de
anderen, op voorws.arde dat het 01n hetzelfde feit gaat, of om feiten die met
elkaar in nauw verband staan, door banden van een innerlijke samenhang.
7 november 1966.
317

9. - Stmjzalcen. - Mee1·dere misclrijven die de 1titvom·ing van een zeljde delict1teus inzicht uitmalcen. - Ve1ja1·ing die
slechts een aanvang neemt vancif het
laatste delictueus jeit. - W anneer meerdere misdrijven de uitvoering uitmaken
van een zelfde delictueus inzicht, en
aldus slechts een enkel wanbedrijf uitn1aken, · gaat de verjaring van de publieke vordering, ten aanzien van de
algeheelheid van de feiten, pas vanaf
het laatste feit in.
7 november 1966.
317
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10.- Stmjzaken.- Strajvo1·de1·ing.van de ve1ja1·ing. - Daad van
onde1·zoek.- Beg1·ip. ____:_ Maakt een daad
van onderzoek uit, die de verjari:ng van
de strafvordering stuit, elke daad uitgaande van een dam·toe bevoegde overheid en hebbende tot voorwerp bewijzen
te verzamelen of de zaak in staat te stellen om gevonnist te worden. (Wet van
17 april 1878, gewijzigd door de wet van
30 mei 1961, art. 22.)
7 november 1966.
319
St~~iting

11. - Stmjzaken. - Stmjvordering. van de P1·omw·et~1· des Konings
die de gerechtelijke politie met het hervatten van het onde1·zoelc gelast. - Daad
van onde1·zoelc die de vmjm·ing st~tit. J{antscM~ft

Maakt een daad van onderzoek nit die
de verjaring van de strafvordering stuit,
het kantschrift door de Procureur des
Konings aan de connnissaris voor gerechtelijke opdrachten bij zijn parket
gericht, ten einde het onderzoek betreffende een wanbedrijf te hervatten.
7 november 1966.
319

12.- Stmjzalcen.- Stmjv01•dering.Overt1·eding van het ver·lceers1·eglement. V e1ja1·ingste1·mijn. - De nit een overtreding van het verkeersreglement volgende st.rafvordering is verjaard na een
jaar vanaf de dag waarop de overtreding
is gepleegd, behoudens stuiting of schorsing van de verjaring te bekwamer tijd.
(Wet van 1 augustus 1899, art. 7; wet
van 17 april 1878, gewijzigd bij de wet
van 30 mei 1961, art. 22 tot 25.)
23 januari, 21 februari en 6 maart 1967.
623, 787 en 843
13. -Stmjzaken.- Vordering van het
openbaar· ministe1·ie tot bevestiging vcm de
beschilclcing die de voo1·lopige hechtenis
handhaaft. - Stuiting van de verjaring
van de strajvorde1·ing. - De vordering
van de procureur-generaaJ voor de kamer
van inbeschuldigingstelling strekkende
tot bevestiging van de beschikking die
de voorlopige hechtenis van verdachte
handhaaft is een stuitende daad van de
verjaring van de strafvordering.
30 januari 1967.
670

14.- Stmjzalcen.- St1·ajvo1·dering.Gecontmventionalisee1·d wanbecb·ijj.
Tennijn. De strafvordering spruitende nit een gecontraventionaliseerd
wanbedrijf is verjaard, bij ontstentenis
van een reden tot schorsing van de verjaring, wanneer een jaar verlopen is

vanaf de laatste daad van onderzoek of
van vervolging gedaan binnen het jaar
te rekenen van de dag van de feiten. (Wet
van 17 apri11878, art. 21 en 22, vervangen bij artikel 1 van de wet van 30 mei
1961.)
787
21 februari 1967.

15.- Strajzalcen.- Burgerlijlce rechtsvordM·ing. - St1·ajvo1·dering ve1jam·d en
ve1·nietiging van de ove1· die vordering gewezen beslissing. - Verm:etiging zonder
gevolg ten opzichte van de v66r de ve1ja1·ing
van de st1·ajvordm·ing ingestelde burge1'·
lijlce 1'echtsv01•dering. - Ret verval van
de strafvordering door verjaring en de
vernietiging welke het meebrengt zijn
zonder gevolg ten opzichte van de v66r
de verjaring van de strafvordering ingestelde burgerlijke rechtsvordering. (Wet
van 17 april 1878, art. 26 en 27, vervangen hij art. 1 van de wet van 30 mei 1961.)
(Impliciete oplossing.)
21 februari 1967.
787
16.- Str·ajza.ken.- Stmjvo1·dM·ing.Misd1·ijj tegen m·tilcel 4, 2°, van de wet
van 26 janum·i 1951 bet1·efjende de vereenvoudiging de1· docttmenten waarvan
het bijhouden doo1• de sociale wetgeving
opgelegd1:s. - Te1·mijn. -De strafvordering die voortvloeit nit een misdri.i! tege~
artikel 4, 2°, van de wet van 26 Januan
1951, betreffende de vereenvoudiging der
documenten waarvan het bijhouden door
de sociale wetgeving opgelegd is, verjaart na drie jaar te rekenen van de
datum waarop het misdrijf is gepleegd.
(Wet van 26 januari 1951, art. 9, lid 3.)
20 1naart 1967.
900

17. - Stmfzaken. - Strafvordering. -:Misdrijven tegen de bepalingen van art~
lcel 4 1o en 3°, van de wet van 26 januari
195l bet1·efjende de ve1·eenvoudiging de1•
documenten wam·van het bijhouden do01•
de sociale wetgeving opgelegd is. - Terrnijn. - De strafvordering die voortvloeit nit de misdrijven tegen de bepalingen van artikel 4, 1° en 3°, van de
wet van 26 januari 1951, betreffende de
vereenvoudiging der docmnenten waarvan het bijhouden door de sociale wetgeving opgelegd is, verjaart na verloop
van een jaar te rekenen van de dag
waarop de onregelmatigheid heeft opgehouden of van de heeindiging van het
diensthuurcontract, zelfs zo, omwille van
de verzachtende omstandigheden, politiestraffen worden uitgesproken. (Wet
van 26 januari 1951, art. 8 en 9, lid 2;
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wet van 17 april 1878, art. 21, lid 2,
vervangen door artikel 1 van de wet van
30 mei 1961.)
20 rnaart 1967.
900

18.- Strafzaken.- StrafvO?·dering.Wanbedrijf. - Stuitende daad die ve?'richt is minder dan drie jaa?' sinds de dag
wam·op het misdrijf is gepleegd en v66r
de eindbeslissing. - Niet ve?jaa?·de stmfvm·de·ring. ~De op grond van een wanbedrijf ingestelde strafvordering verjaart
niet als een stuitende daad verricht is
minder dan drie jaar sinds het plegen
van het misdrijf en minder dan drie jaar
v66r de eindbeslissing. (Wet van 17 april
1878, art. 21 tot 23, gewijzigd bij de
wet van 30 mei 1961, art. 12.)
1069
3 mei 1967.
19. - St?'afzaken. - Bu1·gerl~jke recl;tsvo?·dering. - · Ve?'oo?·delende beslissing. Stmfvo?·de~·ing doo1· ve1jaring vervallen
verklaa1·d. Onmogelijkheid om na te
gaan of de bu?·ge1·lijke ?'echtsvorde?·ing tijdig is ingesteld.- Vernietiging.- Wanneer noch de vaststellingen van de bestreden beslissing, waarbij beklaagde op
de burgerlijke rechtsvordering veroordeeld wordt, noch de processtukken,
waarop het Hof acht vermag te slaan,
het Hof de mogelijkheid bieden om na
te gaan of de burgerlijke rechtsvordering
al dan niet is ingesteld v66r het door
bedoelde beslissing vastgestelde verval
van de strafvordering door verjaring,
vernietigt het Hof deze beslissing op
het door beklaagde uit dien hoofde voorgedragen middel is zover zij rechtdoet
over de burgerlijke rechtsvordering. (Wet
van 17 april 1878, gewijzigd bij die van
30 mei 1961, art. 26 en 27.)
1337
24 augustus 1967.
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1. - Echtgenoot die zich v1·ijwillig geheel of ten dele ontt?·elct aan de gevolgen
van de machtiging doo?' de ?'echte?' ve?'leend
lcmchtens artikel 218 van het B~t?'gerlijk
Wetboelc. - Misdt·ijf bepaald bij artikel 391bis, lid 3, van het Stmfwetboek. Vroegere ve~·oo?'deling tot het betalen van
een uitkering tot onde1·houd. ~ Voorwaarde niet ve?·eist. - De veroordeling
wegens het misdrijf bepaald bij artikel 391bis, lid 3, van het Strafwetboek,
hetwelk het feit beteugelt zich vrijwillig
geheel of ten dele onttrokken te hebben
aan de gevolgen van de machtiging door
de rechter verleend krachtens artikel 218
van het Burgerlijk Wetboek, is niet
ondergeschikt aan het bestaan van een
veroordeling tot het betalen van een uitkering tot onderhoud, welke v66r de
rnachtiging zou uitgesproken zijn.
21 november 1966.
3 86
2.- Misd1·ijven bij artilcel 391bis van
het Stmfwetboelc bepaald. - Opmeping
van de pa?·tijen voo?' de vrederechte?'. Artilcel 391ter van het Strafwetboelc. Facultatieve formalitelt. - De oproeping
voor de vrederechter van de persoon,
die meer dan twee maanden in gebreke
is gebleven te voldoen aan een van de
verplichtingen op de niet-nakoming waarvan bij artikel 391bis van het Strafwetboek straf is gesteld, is facultatief. (Artikel 39lter van het Strafwetboek zoals
het in dat Wetboek werd ingelast bij
artikel 2 van de wet van 5 juli 1963.)
21 november 1966.
386

3.- Verzuim de te1·mijnen van een uitlce?·ing tot onde1·houd te lcwijten. - V?·ijwillig in geb1·elce blijven. - 8oeve1·eine
beoordeling doo1· de feitenrechte?'. - De
20.- Stmfzalcen.- Stmj.- V?·ijwillige betaling van een gedeelte van de geld- rechter beoordeelt soeverein in feite of
boete.- Stuiting van de .ve?jaring.- De de schuldenaar van de uitkering tot
door de veroordeelde verrichte vrijwil- onderhoud meer dan twee maanden vrijlirre betaling van een gedeelte van de willig in gebreke is gebleven de termijnen
g~ldboete stuit de verjaring van deze ervan te kwijten. (Strafwetboek, artikel 391bis.)
straf.
27 februari 1967.
815
1340.
24 augustus 1967.
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4. - Vemordeling tot het betalen van
een uitlcering tot onde?'lwud. - Beslissing waartegen geen verzet noch hoge?· be?'oep mee?' openstaat. - V1·ijwillig in gebrelce blijven gedtt?'ende mee?' dan twee
maanden. - JJ!Iisd?·ijj tegen a1·tilcel 391bis
van het St?·afwetboelc. - Indiening van
een eis tot ve?·minde?'ing van de uitlce?'ing
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tot onderhoud. - Omstandigheid die zande?' gevolg is op de verplichting de ~titke1'ing tot onderhoud te betalen en op het misd?·iif. - Begaat een misdrijf tegen artikel 391bis van het Strafwetboek hij die,
wanneer hij door een rechterlijke beslissing waartegen geen verzet noch
hager beroep meer openstaat veroordeeld is tot betaling van een uitkering
tot onderhoud aan de door deze bepaling bedoelde personen, vrijwillig n1.eer
dan twee maanden in gebreke blijft de
termijnen ervan te kwijten; de omstandigheid dat hij een eis kon indienen of
dat heeft gedaan met het oog op het
bekomen van een vermindering van de
uitkering tot onderhoud stelt hem niet
vrij van de verplichting de beslissing die
het bedrag ervan heeft vastgesteld vcrder na te komen.
27 februari 1967.
815

VEROORDELING MET UITSTEL
EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING.
HooFDSTUK

I. -

Gewoon uitstel.

HooFDSTUK

II. -

P1·obat?'mtitstel.

HooFDSTUK

III. -

Gewone opscho1·t·ing.

HooFDSTUK

IV. -

Probatieopscho·rt·i·ng.

HOOFDSTUK I.

werd. (Wet van 29 jtmi 1964, art. 8.)
(Impliciete oplossing.)
5 december 1966.
443
2. - Gewoon ~titstel. -Door de 1'echtM'
verleend ~titstel. - Tennijn minde1· dan
een jam·. - Onwettelijlcheid. - Is onwettelijk de beslissing van een vonnis dat
een termijn van minder dan een jaar
vaststelt voor het aan de veroordeelde
verleende uitstel van tenuitvoerlegging
van de straf. (Wet van 29 jtmi 1964,
art. 8, § 1, lid 2.)
26 juni 1967.
1308
3. - Gewoon uitstel.
Vroege1·e ve?'ooTdeling tot een criminele straf of tot een
hoofdgevangenisstmf van mee1• dan zes
maanden. ll!fisdrijf nadien do01• de
vemonleelde gepleegd. - Bewijs van de
m·oege1·e ve1'007'deling 1·egelmatig ove1·gelegd. - Nieuwe veroo1·deling met uitstel.
- Onwettelijlcheicl. - W anneer een beklaagde, die reeds veroordeeld is tot een
criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes 1naanden,
een misdrijf heeft gepleegd nadat deze
veroordeling in kracht van gewijsde is
gegaan, kan de rechter waarbij deze
nieuwe vervolging aanhangig is en aan
wie regelmatig het bewijs van deze vroegere veroordeling is overgelegd, niet bevelen dat de tenuitvoerlegging van zijn
vonnis of van geheel of een gedeelte van
de hoofdgevangeniRstraffen of de aanvullende straffen die hij aan deze beklaagde oplegt zal worden uitgesteld.
(Wet van 29 jtmi 1964, art. 8.)
20 juli 1967.
1321
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1.- Uitstel van de temtitvoerlegging.Vo1·ige ve1·oordeling tot een criminele stmf
of tot een gevangenisst1·af van meer dan
zes maanden. VeT001'deling die niet
in kracht van gewijsde is gegaan wanneer
de veroo1·deelde een nieuw misd1·ijf heeft
gepleegd. - Vem01·deling uit hoofde van
deze laatste, met ~t#stel, tot een stmf ~vellce
d1·ie jaar niet overt1'eft. - TVettelijlcheid. Het toestaan door de rechter van een
. uitstel van de tenuitvoerlegging van de
straf welke drie jaar niet overtreft opgelegd aan een verdachte vroeger tot een
criminele straf of een gevangenisstraf van
meer dan zes maanden veroordeeld · is
niet onwettelijk indien de vroegere veroordeling nog niet in kracht van gewijsde is gegaan, wanneer het nieuw
misdrijf, hetwelk tot een nieuwe vervolging aanleiding heeft gegeven, gepleegd

HOOFDSTUK II.
PROBATIEUITSTET"'

HOOFDSTUK III.
GEWONE OPSOHORTING.

4. - Opsch01·ting van de uitspraalc doo1•
de beklaagde te1· te1·echtzitting van het vonnisge1·echt gevorde1·d. - Openbaar ministeTie dat Teeds ave?' de zaak ten g1•onde gevo7·denl heeft. Geen ve1'PUchting het
openbaa1· ministe1·ie opnieuw te ho1·en met
betrelclcing tot deze maat1·egel. - W anneer
beklaagde ter terechtzitting van het vonnisgerecht en nadat het openbaar ministerie over de zaak ten grande heeft gevorderd, om de opschorting van de uitspraak van de veroordeling verzoekt,
Inoet het openbaar ministerie niet nood-

VERVOEROVEREENKOMST. zakelijk opnieuw worden gehoord met
betrekking tot deze maatregel. (Wet van
29 juni 1964, art. 3.)
20 maart 1967.
898

5. - Opscho1·ting van de ve1·oo1·deling.
- V erzoek dat st1·ekt tot het bekomen van
die opscho1·ting. - Ve1·we1ping van het
verzoelc door de eerste 1'echter. Belclaagde die zijn ve1•zoelc voo1· het hof van
beroep niet lweft herniettwd. - Hoj van
be1·oep niet ve1plicht zich ove1· dit punt
bijzonde1• uit te sp1·eken. - Daar de wet
van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie aan de
rechter geen enkele verpliching oplegt,
doch hem het vermogen toekent de opschorting te bevelen zo de door de wet
bepaalde voorwaarden vervuld zijn, is
het hof van beroep niet verplicht zich
over dit punt bijzonder uit te spreken
wanneer geen verzoek dienaangaande aai1.
het hof van beroep werd gericl:lt, zelfs
indien een verzoek bij de eerste rechter
werd ingediend en door hem verworpen.
(Wet van 29 juni 1964, art. 3.)
5 juni 1967.
1208
HOOFDSTUK IV.
PROBATIEOPSCHORTING.

VERVOEROVEREENKOMST.

A1·tilcel 4 van de wet van 25 augustus
1891. - V1·eemde oo1·zaak. - BegTip.De vreemde oorzaak, waarvan artikel 4
van de wet van 25 augustus 1891 het
bewijs aan de vervoerder oplegt om het
vermoeden van schuld ter zijde te stellen
dat op hem weegt in geval van averij
of van verlies van de goederen, omvat
niet aileen de gevallen van toestel of van
overmacht, maar tevens de daad hetzij
van een derde, hetzij van de afzender of
van de geadresseerde.
9 september 1966.
30
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samenlopende wanbedrijven uitgesproken gevangenisstraffen niet herleid heeft,
overeenkomt:tig artikel 60 van het Straf.
wetboek, is beperkt tot deze beschikking,
maar geschiedt met verwijzing.
12 september 1966.
40

2. - Bevel van de JJ1inister van justitie. - Ve1·nietiging van een beschilclcing
van de madkame1· wam·bij de belclaagde
naaT de C01'1'ectionele nchtbanlc venvezen
wo1·dt en van de eTuit volgende veT001'delingen op de publielce vo1·de1•ing. - Verwijzing naa1· de 1·aadlcamer ande1·s samengesteld. - V\Tanneer op de voorziening
door de procureur-generaal ingesteld op
bevel van de Minister van juc:titie, het
Hof een beschikking van de raadkamer
en de eruitvolgende veroordelingen op de
publieke vordering vernietigt, wordt er
verwezen naar de raadkamer, anders
samengesteld.
26 september 1966.
123
3. - Stmjzalcen. - Bm·gerlijke 1'echts·
voTdering. - Vonnis waaTtegen hogeT be1'oep veTnietigd omdat de 1•echte1· in hager
be1·oep kennis heeft genomen van een zaak
die niet bij hem aanhangig was gemaakt.
- Cassatie zonder verwijzing. - Wanneer een vonnis, gewezen op hoger beroep, vernietigd wordt in zover de rechter in hager beroep kem1.is heeft genomen
van een burgerlijke vordering die hij hem
niet aanhangig was gemaakt, wordt de
vernietiging zonder verwijzing uitgesproken.
7 november en 12 december 1966 en
10 april 196'i.
323, 464 en 962
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4. - St1·ajzaken.
Vo01·ziening door
het openbam· ministe1·ie. - Cassatie geg1'0nd him·op dat de i·echte1· geen veTvangende gevangenisst1·aj heejt tdtgesp1'0ken.
Ve1·wijzing bepeTlct tot dit punt. W anneer het Hof, op de voorziening door
het openbaar ministerie, een beslissing
vernietigt omdat de rechter onwettelijk
verzuimd heeft een voor de opgelegde
boete vervangende gevangemsstraf nit te
spreken, zijn de vernietiging en de verwijzing tot dit punt beperkt.
20 februari 1967.
779

1. - Stmfzalcen. - Vemietiging van
een beslissing in zovm· deze niet de uitgesproken st1·atJen he1·leid heejt, overeenkomstig m·tikel 60 van het Stmjwetboek.Gedeeltelijlce vemietiging met ve1wijzing.
- De vernietiging uitgesproken in zover
een beslissing het totaal van de wegens

5. -'- 8t1·ajzaken. - Vernietiging omdat
de stmjv01·de1·ing vervallen is. - Kosten
van die vo1·de1·ing ten laste van de Staat.
Vemietiging zonde1· veTwijzing. Wanneer de beslissing op de strafvordering vernietigd wordt omdat deze vordering is verjaard, en wanneer de kosten
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van die vordering ten laste van de Staat Bevoegdheid van de rechtet· op verrwtJz~ng.
blijven, geschiedt de vernietiging zonder - W anneer op de voorziening van de
verwijzing.
· burgerlijke partij de beslissing die de vordering van deze partij afwijst vernietigd
21 februari en 6 maart 1967.
is, bee.ft de rechter op verwijzing de be737 en 843
voegdheid om, niettegenRtaande het feit
6. - DiTecte belastingen. - Hoj van dat de vrijspraak van beklaagdo definibet·oep op ve1·wijzing dat client kennis te tief is geworden, na t.e gaan of deze de
nemen van de zactk dam· een VM'zoekschTijt daacl heeft gepleegd die ten gTondElag
van de belanghebbende. - Betekenis van ligt aan de burgeTlijke rechtsvordering
deze laatste tet·m. - De belanghebbende en of deze daad een misdrijf uitmaakt.
(Wetb. van strafv., art.. 172, 177, 202,
die naar luid van artikel 16 van de wet
216 en 373.)
van 6 september 1895 betreffende de
6 Ina art 1967.
fiscale aanslagen inzake directe belastin844
gen, zoals het is vervangen door artikel 1
van de wet van 23 juli 1953, na een
10. - Stmfzalcen. - Onw?ttez.ijkc, VM'arrest van vernietiging de zaak door een be7wdvet·klarin g. Gedeeltelijlce cassatie
verzoekschrift bij het hof van beroep zonder verwijzing.- vVanneer een gedeelvan verwijzing aanhangig maakt, is elke telijke vernietiging uitgesproken wordt
partij in het proces die er belang bij
on1.dat de rechter veroorcleeld heeft tot
l1eeft het geschil te onderwerpen aan het een verbecrrdverklaring welke de wet
Techtscollege waarnaar de zaak is ver- hem niet todiet te bevelen, bestaat er
wezen.
geen grand tot verwijzing.
2 maart 1967.
825
6 n1.aaTt 1967.
846
7. - Dit·ecte belastingen.
Toestcmd
van de pat·tijen voot• de t'echtM' op vet·wijzing. - De niet beperkte vernietiging
1net verwijzing van een inzake direct.e
behstingen gewezen arrest van het hof
van beroep, brengt de partijen terug in
de toestand waaTin ze zich bevonden
voor de rechtel' waarvan de heslissing is
vernietigd.
2 maart 1967.
825

8. - DiTecte belastingen.
Geen belanghebbende maakt de zaak aanhangig bij
het hof van bet•oep op venvijzing val gens de
op straffe van veTval vom·gescht·even vor·rnen en binnen de op stTafje van VM'Val
vooTgesclweven terrni,jn. - Gevolg. - Als
na een arrest van vernietiging van een
inzake d irecte belastingen gewezen arrest
van het hof van beroep geen belanghebbende de zaak aanhangig maakt bij het
hof op verwijzing volgens de vormen en
binnen de termijn voorgeschreven op
straffe van verval door artikel 16 van de
wet van 6 september 1895 betreffende de
fiscale aanslagen inzake dirE·cte belastingen, zoals bet is vervangen door artikel 1 van de wet van 23 juli 1953, herkrijgt de beslissing van de dirocteur der
directe belastingen al haar kracht.
2 maart 1967.
825

9. - Stmjzaken. - Vemietiging van
de beslissing · op de but·get·lijke Techtsvor·det·ing. - Vt·~jspmak van beklaagde op de
stmfvonlet·ing die definitief is geworden. -

11 . - Strafzalcen. - Oassat·ie omdat de
?'echtet• in hogm· beroep kennis genomen
heejt van de stmjvoTdet'1:ng d1:e bij hern
niet aanhangig was en die definitief bencht was. - Oassat1:e zonder vet·wijzing.
- W anneer een heslissing wordt. vernietigd in zo\Ter de rechter in hager beroep
kennis heeft genomen van de Rtrafvordering die bij hem niet aanhangig was en
die definitief berecht wai", wordt de vermetiging zonder verwij>~ing uitgesproken.
17 april 1967.
997
12. - Burg.3rlijlce zalcen. - Sententie
van h3t vonnisvellend bureau van een
wedcrechters?Ycad. - Oct8satie. - V envijzing naar de bevoegde learner van een
Zo de senandet•e wet•lct·echtet·sraad. tentie van het verzoeningsbcrreau van
een werkrechtersraad, als vonnisvellend
bureau rechtdoende, vernietigd wordt,
wordt de zaak verwezen naar de bevoegde kamer van een andere werkrechtersraad.
11 mei 1967.
1103
13. Stmfzaken. Bevel van cle
JYiinistet· van justitie. - V et•nietiging van
een vonnis van de politierechtbank waat·bij
een mincletjarige beneclen de leejtijd van
achttien J'am· wordt vet·oordeeld. V m·wijzing nam· de pTocttt·eut• des Konings.Als het Hof op de voorziening van de
procureur-generaal op bevel van de Minister van justitie, een vonnis van de
politierechtbank vernietigt, waarbij een

VERWIJZ. VAN EEN RECHTB. NAAR EEN ANDERE. 1r1inderjarige beneden de leeftijd van
achttien jaar wordt veroordeeld wegens
een als 1nisdrijf omschreven feit, wordt
de zaak verwezen naar de procureur des
Konings. (Wetb. van strafv., art. 445;
wet van 8 april 1965, art. 36, 4°.)
12 juni 1967.
1250

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE.
1. - Gewettigde verdenking. - Stmjzctken. - Aanvmag van de belclaagde ge1'icht tegen de cwrectionele 1'echtbanlc waa1'bij de ve1·volgingen aanhangig zijn. Aanvmag niet gericht tegen de 1'echtbanlc,
dod~ tegen drie van haa1· leden. Nietontvankelijlcheid. - Is niet ontvankelijk
de aanvraag van de beklaagde tot verwijzing wegens gewettigde verdenking,
gericht tegen de correctionele rechtbank
waarbij vervolgingen te zijnen laste aanhangig zijn en die gegrond is op feiten
die niet tegen de rechtbank, cloch tegen
drie van haar leden worden aangevoerd.
24 mei 1967.
1170
2. - Gewettigde ve1·denlcing. - Stmjzalcen. - Aanvraag van de belclaagde gegmnd op jeiten die tegen het openbaar
ministe1·ie w01·den aangevoe1·d. Nietontvanlcelijkheid. - Is niet ontvankelijk
de aanvraag van een beklaagde tot verwijzing wegens gewettigcle verdenking
en gegrond op feiten die tegen het openbaar ministerie en niet tegen een rechtscollege worden aangevoerd.
24 mei 1967.
1170
VERZEKERINGEN.
1. Ve1'Plichte aanspmlcelijlcheidsverzelcm·ing inzalce moto1'1'ijtttigen. - In het
vedcee1· brengen van een niet regelmatig
t•m·zelcerd moto1'1'ijtuig do01• een pe1·soon
ander dan de bestutt1·de1· van het 1·ijtttig. Ove1·treding van ar~ilcel 18, § 1, van de
wet van 1 jttli 1956. - Voorwaarden. Het in het verkeer brengen, op de openbare weg en op de ermede gelijkgestelcle
terreinen, van een niet regelmatig verzekerd motorrijtuig door een ander persoon dan de bestuurder van dit rijtuig
is slechts dan een overtreding van artikel 18, § 1, van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
wanneer dit in het verkeer brengen de
daad is van de eigenaar van het voertuig,
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weze hij een physische persoon of een
rechtspersoon.
12 september 1966.
49
2. - Ve1'Plichte aanspralcelijlcheidsve1'zelce1·ing inzalce motorrijtuigen. - Eigen
1'echt van cle benadeelde tegen de vm·ze.ke1'aar.- Voonvaa1·de.- Opsch01'sing van
de ve1'Zelceringsove1'eenlcomst v661· het schadegeval. Gevolgen op de 1'echtst1·eelcse
1'echtsvo1·de1'ing, tegen de Ve?'zelcemar, van
de bij het schadegeval benadeelde pm·soon.
- Aangezien het eigen recht tegen de
verzekeraar, dat artikel 6 van de wet van
1 juli 1956 aan de benadeelde toekent,
afhankelijk gesteld wordt van het bestaan van een verzekering, mag de verzekeraar, tegen wie de benadeelde een rechtstreekse rechtsvordering instelt, hem
tegenwerpen dat de overeenkomst reeds
v66r het schadegeval geschorst is krachtens de bedingen van de polis, met het
voorbehoud evenwel, wanneer artikel 13
van de wet van 1 juli 1956 in werking
zal zijn getreden, van de vervulling van
de voorgeschreven formaliteiten en van
het verstrijken van de in die bepaling
gestelde termijn.
10 oktober 1966.
179

3. - Landverzelce1·ingen.
Gemeenschappelijlce ve1·zelce1·ing tegen ongevallen. Aa1·d.
Vedwal lcrachtens
indeplaatsstelling tegen de de1·de aansprakelijk voo1' het ongeval. -.Vo01·waarden.De gerneenschappelijke verzekering tegen de ongevallen 1naakt nit, naar gelang
de door de verzekeraar werkelijk aangegane verbintenissen, ofwel een verzekering van smnmen die in geval van betaling van de verzekerde som geen aanleiding geeft tot subrogatoir verhaal van
de verzekeraar tegen de derde aansprakelijk voor het ongeval, hetzij een indemnitaire verzekering die aanleiding geeft
tot zulkdanig verhaal. .(Wet van 11 juni
1874, art. 22.) (Impliciete oplossing.)
31 oktober 1966.
294

4. Landverzelcm·ingen.
Ve1':<elcering van sommen, - Beg1·ip. -Deverzekering van sommen is deze welke de
risico's dekt bepaald ten belope van een
bij voorbaat vastgesteld bedrag, on·
geacht de werkelijk geleden schade.
31 oktober 1966.
294

5. - Landve1·zelce1'ingen.
Indemnitaire ve1'zekering. - De indemnitaire verzekering is deze wellm tot voorwerp heeft
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de werkelijk geleden schade te dekken
al weze het slechts een gedeelte ervan.
31 oktober 1966.
294

6. - V e1plichte aanspmlcelijlcheidsvet·zekeTing inzalce moto1'1'ijtuigen. - Ontlasting van de ve1·:oelcema1' jegens de verze!ce1·de. - GTove fottt van de veTzelcenle. Beg1·ip. - De grove font welke, volgens
artikel 16 van de wet van ll juni 18 74
en artikel 25 van het modelcontract van
de verplichte aan::;prakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de verzekeraar, jegens de verzekerde, van de last
van de schade outlast, is een fout die kan
gelijkgesteld worden met een opzettelijk feit en waarvan de verzckerde zich
bewust was of had 1noeten zijn dat zij
een verzwaring van het gedekte risico
medebracht.
12 januari 1967.
568
7. - Ve1plichte aanspmlcelijkheidsve1'zelcering inzalce moto1'1'ijttdgen. - A1·tilcel 18, § 1, lid 2. - Vennootschap. Zaalcvoenle1·. - Begrip. - Het hof van
beroep, dat vaststelt dat beklaagde belast is met het dagelijks beheer van een
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kan wettelijk eruit afleiden dat beklaagde aldus de hoedanigheid van zaakvoerder van deze vennootschap had, in de zin van artikel 18, § 1,
lid 2, van de wet van 1 juli 1956 op de
verplicht0 aansprakclijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen.
6 maart 1967.
839

8.- Landverzelce1'ingen.- Ve1'zeke1·aa1·
van de btwget1'echtdijlce aanspmlcelijlcheicl
die aan de get1·otJene de cloo1· zijn ve1'Zeke1'cle vemo1·zaalcte schade betaalcl he~ft. Wet van 11 jttni 187 4, a1'tikel 22. - Indeplaatsstelling van cle veTzelcemar. - De
verzekeraar van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid, die, ter uitvoering
van de overeenkomst waardoor hij jegens zijn verzekerde is gebonden, aan de
getr:offene de door hen1 veroorzaakte
schade betaalt, heeft, in de zin van artikel 22 van de wet van ll juni 1874, de
schade betaald en is dientengevolge bij
toepassing van deze wetsbepaling gesubrogeerd in alle rechten van de verzekerde
jegens de derde, nit hoofde van doze
schade.
17 maart 1967.
885
9. - LanclvM·zelcetingen. - 1¥et van
11 juni 1874, a1·tilcel 22. - Indeplaatsstelling van de ve1·zelcemar, clie cle schade

heejt betnalcl, in alle 1·echten van cle ve?'zelcerde. - G1·ens van cleze incleplaatsstelling. - De bij artikel 22 van de wet van
ll jtmi 1874 vastgestelde indeplaatsstelling ten voordele van de verzekeraar die
de door de verzekering gedekte schade
heeft betaald, heeft tot gevolg dat aan
de verzekeraar, tot beloop van deze vergoeding, de schuldvordering zelve van de
verzekerde jegens de derde aansprakelijke, met al haar bestanddelen en toebehoren, wordt overgedragen.
17 maart 1967.
885

10. V e1plichte ve1·zelce1·ing van cle
btwgM'1'echtelijlce aanspmlcelijlcheicl inzalce
motor1'ijtttigen. Eigen techt van cle
benacleelcle pe1·soon tegen cle ve1·zelce1·aa1'. Voo1·waarcle. - Ontbincling of schoriJing
van het ve1·zelce1'ingscont1'act v661· het ongeval. - Gevolgen op cle di1·ecte techtsvorcle1'ing, tegen cle verzeke1·aa1', van cle cloot het
ongeval benctcleelcle pe1·soon. ---' Het eigen
recht tegen de verzekeraar, dat ingevoerd is door artikel 6 van de wet van
1 juli 1956 ten voordele van de benadeelde persoon, hangt af van het bestaan van een verzekering op het ogenblik van het ongeval, doch de verzekeraar kan, zolang artikel 13 van bedoelde
wet niet van kracht is, aan de benacleelde persoon die een rechtstreekse vordering instelt slechts tegenwerpen dat het
contract ontbonden of geschorst werd
voordat het ongeval plaatshad, op voorwaarde dat deze ontbinding of schorsing
blijkt ofwel nit een akkoord met de verzekerde, ofwel uit een rechterlijke beslissing ; het akkoord met de verzekerde
kan blijken uit een bepaling van het verzekeringscontract zelf.
3 mei 1967.
1073
11. Ve1·zeke1·ing inzake vergoecling
van cle schacle voo1•tsp1't£itencle uit de a1'beidsongevallen. - Polis waa1'in beclongen wo1·clt clat cle ve1·zwijging clie cle c~jje1's
tvaatop cle p1·emie is veTschulcligcl Jean
wijzigen voo1· de ve?·zelcercle het vedies van
al zijn 1·echten mecleb1·engt. At1·est
waa1·bij beslist wonlt clat de alcltts bedoelcle ve1·zwij ging enlcel voortvloeit uit
een gewilcl ve1·zuim. UWegging geg1·oncl op het geheel van het beding en de
wil van cle partijen. Geen schending
van cle bewijslc1·acht van cle verzelce?·ingspolis. - Schendt de bewijskracht niet
van een verzekeringspolis inzake vergoecling van de schade voortspruitende
uit arbeidsongevaUen waarbij wordt bedongen dat de verzwijging die de cijfers
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waarop de premie verschuldigd is kan
wijzigen voor de verzekerde het verlies
van al zijn rechten medebrengt, het
arrest dat, gegrond op het geheel van
het beding en op de wil van de partijen,
beslist dat de aldus bedoelde verzwijging
enkel die is welke voortvloeit nit een gewild verzuin1.
1121
19 mei 1967.
12. - Verplichte aanspmkelijkheidsvc1'zeke1·ing inzake mot01'1'ijtttigen. - Exc.epties die door de ve1·zelcemm· aan de benadeelde persoon niet kunnen worden tegengewo?pen. - Beg1•ip. - De excepties
voortvloeiende nit het verzekeringscontract die naar luid van artikel 11 van
de wet van 1 juli 1956 betreffende de
verplicbte aansprakelijkheidsverzekering
inzake 1notorrijtuigen door de verzekeraar aan de benadeelde persoon niet mogen worden tegengeworpen zijn excepties die door de verzekeraar kunnen worden ontleend aan een bestaand contract
om zich van zijn verplichtingen tegenover
de verzekerde te bevrijden, en niet die
welke het bestaan zelf van het contract,
de draagwijdtfl ervan of de clekking van
het risico tot voorwerp hebben.
22 1nei 1967.
1124
13. Ve1plichte aanspmlcelijkheidsve1·zelce1ing inzake motorri.ftuigen. - Eigen 1·echt van de benadeelde pe1·soon tegen
de verzeke1·aar. Voorwaa1·de. Gevolgen wat bet?'eft de 1·echtstreelcse vm·de1·ing
van de benadeelde pm·soon tegen de verzekema1'. - Aangezien het persoonlijk
recht tegen de verzekeraar van de bm·gerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, door artikel 6 van de wet
van 1 juli 1956 ingevoerd ten voordele
van de benadeelde persoon, afhankelijk
is van het bestaan van een verzekering,
mag de verzekeraar, tegen wie de benadeelde persoon een rechtstreekse vorrlering instelt, hem tegenwerpen dat het
contract waarop hij zijn vordering grondt
het litigieuze risico niet dekt. (Wet van
1 juli 1956, art. 9 en 11.)
1124
22 mei 1967.
14. - Ve1plichte aanspmlcelijkheidsverVerzekering inzake moto1·rijtuigen. zekemar voo1• het strafge?'echt in de zaak
opgemepen door de eigenaar, de houder of
de besttttwder van een moto1Tijtuig. Stmfge?·echt dat geen 1titspmalc lean doen
" ove1· de 1'echten welke de verzelce1·aar tegen
de verzelcerde of de verzekeringneme1· kan
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doen gelden "· - Begrip. - Het strafgerecht dat be&list of een verzekeraar,
dit ontkent de burgerrechtelijke aansprakelijkheid te dekken, al dan niet
krachtens artikel 9 van de wet van 1 juli
1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen in de zaak kan worden opgeroepen
door de eigenaar, de houder of de bestuurder van een motorrijtuig, tegen wie
een bm·gerlijke rechtsvordering wordt
ingesteld, doet geen uitspraak " over de
rechten welke de verzekeraar kan doen
gelden tegenover de verzekerde of de
verzekeringnern.er ,, in de zin van bedoeld artikel.
22 mei 1967.
1139

15. - Ve1plichte aanspmkelijkheidsve1'zekering inzake rnoto1'1'ijtuigen. - Tegen
de ve1·zekerde voo1• het stmfgerecht ingestelde btwge1'lijke 1'echtsvo1·dering. - Op1'oeping tot tttssenkomst van de verzekeBeslissing
ma1' door de verzeke1·de. waarbij de ve1·zeke1·de en de verzekeraaT
ve1·oordeeld worden tot ve1·goeding van de
bu1·ge1·lijlce partij. - Beslissing die door
de ve1·zekerde aan de verzekeraa1· tegenstelbaa1' is. Wanneer een bm·gerlijke
rechtsvorde1·ing tot vergoeding van een
door een motorrijtuig veroorzaakte
schade voor het strafgerecht wordt ingesteld en de verzekeraar van de beklaagde
door hem tot tussenkornst wordt opgeroepen, is de beslissing, waarbij de verzekeraar met de verzekerde wordt veroordeeld tot vergoecling van de burgerlijke partij, noodzakelijk door de verzekerde tegenstelbaar aan de verzekeraar.
(Wet van 1 juli 1956, art. 9.)
1139
22 mei 1967.
16. - Ve1plichte aanspmkelijkheidsve1'zeke1·ing inzalce rnoto1Tijtuigen. - Benadeelde pet•soon die zich in ee1·ste aanleg
tegen de ve1·zeke1·am· burge1·lijlce pa1·tij gesteld heeft. - V e1·oordeling van de ve1'Zelcema1' tot veTgoeding van de doo1· de ve1'zekenle ve1·oorzaalcte schade. - W ettelijlcheid. - W anneer de persoon, benadeeld
door het misdrijf gepleegd door een beklaagde, wiens burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake rnotorrijtuigen gedekt wordt door een bij de wet van
1 juli 1956 voorgeschreven verzekering,
zich regelmatig burgerlijke partij gesteld
heeft voor de eerste rechter tegen de verzekeraar van bedoelde aansprakelijkheid, veroordeelt het strafgerecht wettelijk deze verzekeraar tot vergoeding van
de uit dit rnisdrijf voortvloeiende schade,
zelfs zo hij door de verzekcrde aileen in
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de zaak is opgeroepen. (Wet van 1 juli
1956, art. 6 en 9.)
22 mei 1967.
1139

voering ervan toegestane opschorting
intrekt.
28 november 1966.
413

17. - V e1-plichte aanspmkelijkheidsveJ'zekering. - Ve1·zeke1'aa1' 1·egelmatig doo1·
de verzekenle in de zaak opge1·oepen. Stelling van bm·geJ·lijke JJartij van de
benadeelde persoon tegen de ve1·zekeraa1·.
Wettelijkheicl. Wanneer de beklaagde, wiens burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen gedekt wordt door een bij de wet van
1 juli 1956 voorgeschreven verzekering,
regelmatig de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de
zaak heeft opgeroepen, stelt de benadeelde persoon zich regelmatig burgerlijke partij tegen de verzekeraar, zonder
hem anders in de zaak te moeten betrekken. (Wet van 1 juli 1956, art. 9.)
22 mei 1967.
1139

2. - 8t1·ajzalcen. - Ve1·stelcvonnis waa1··
tegen het openbaa1· ministe1'ie geen hoge1'
be1·oep instelt. - Beslissing uitgesp1'07cen
over het doo1· het openbaa1· ministerie ingesteld hoge1· beroep tegen het vonnis op ve1'zet. - V e1·zwa1'ing van de bij ve1·stelc ttitgesp1·olcen stmj. Onwettelijlcheid. W anneer tegen een verstekvonnis door
het openbaar ministerie geen hager beroep wordt ingesteld, kan de rechter in
hager beroep, die uitspraak doet over het
door het openbaar ministerie ingesteld
hoger beroep tegen het vonnis dat gewezen is op het verzet van beklaagde, de
door het verstekvonnis uitgesproken straf
niet verzwaren. (Wetb. van strafv.,
art. 187, 188, 202 [wet van 1 mei 1849,
art. 7] en 203.)
20 februari 1967.
783

18. - LandveJ'ZekeJ·ingen.
Wet van
11 juni 1874, a1·tilcel l6. - G1·ove schulcl
van de veJ•zelceJ'cle. - Beg1·ip. - In artikel 16 van de wet van 11 juni 1874
op de verzekeringen, betekenen de woorden << grove sclmld van de verzekerde "
<< schuld van de verzekerde die gelijkstaat met een opzettelijke daad "·
2 juni 1967.
1206

19. - Landverzekeringen.
V1·,ijstelling van de ve1·zelcema1' bij een opzettelijlce
daad of een g1·ove schuld van de VeJ'ZelceJ·de.
- Bepaling van openba1·e o1·de. - Artikel 16 van de wet van ll juni 1874
op de verzekeringen, krachtens hetwelk
geen verlies of schade, veroorzaakt door
de opzettelijke daad of door de met een
opzettelijke daad gelijkstaande grove
schuld van de verzekerde, ten laste van
de verzekeraar komt, is een bepaling die
de openbare orde aanbelangt, waarvan
dientengevolge in de overeenkomst niet
kan worden afgeweken.
2 j1.mi 1967.
1206

3. - Stmjzalcen. - Ve1·oo1·delend ve1'stelca1'1'est. - Belclaagde die ve1·zet aantelcent hoewel hij ve1;schenen is op de in de
alcte van ve1·zet ve1'1nelde te1·echtzitting. Zaalc tot een late1·e te1·echtzitting ve1·daagd.
- Belclaagde die op deze terechtzitting
verschenen is. - A1·1·est waa1·bij het verzet
ongeclaan wo1·dt ve1·lclaa1·d. Onwettelijlce beslissing.- Het rechtscollege waarbij aanhangig is een verzet tegen een bij
verstek gewezen beslissing mag bedoeld
verzet niet ongedaan verklaren wanneer
de eiser in verzet die verschenen is op de
eerste dienende terechtzitting niet meer
verschijnt op een latere terechtzitting
waarop de zaak verdaagd is.
24 april 1967.
1032

VERZUIMSINTERESTEN.
Zie :

INTERESTEN.

VOEDINGSWAREN.
VERZET.
1. - Stmjzalcen. - Beslissing op het
ve1·zet die de st1·aj verminclert doch de opschorting intrelct welke doo1' de 1·echter die
bij verstelc gewezen heeft we1'Cl toegestaan.
- Beslissing die de bij VeJ'stelc toegepaste
straj niet ve1·hoogt. - Verhoogt de bij
verstek toegepaste straf niet, de beslissing die ze op het verzet van de veroordeelde vermindert doch de voor de uit-

V m·valsing van voor de voeding bestemde waren en dranlcen. - Vlees. Ove1't1·eding van a1·tilcel 500 van het Stmjwetboelc en niet van de bepalingen van de
wet van 5 septembe1' 1952 bet1·efjende de
vleeslcetwing en de vleeshandel. - TV ettelijlcheid. - De vervalsing van voor de
voeding bestemde waren en dranken,
namelijk vlees, valt onder de toepassing
van artikel 500 van het Strafwetboek
waarbij de vervalsing zelf strafbaar wordt
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gesteld, en niet onder de toepassing van
de bepalingen van de wet van 5 september 1952 en van het besluit van 23 maart
1961, genomen ter uitvoering van deze
wet, die tot doel hebben de vleeshandel
te reglementeren en de vervalsing te
voorkmnen.
1212
5 juni 1967.
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1. - Btw·gerlijke zalcen. - Beschilclcend
gedeelte. - Begrip. - Elke beslissing
van de rechter betreffencle een betwist
punt maakt een beschikkend gedeelte
"Liit, onverschillig de plaats waar deze
beslissing in de tekst van het vonnis
voorkmnt.
248
21 oktober 1966.
2. - Beslissing van de Techte?' die het
pe1·soonlijlc verschijnen van de paTtijen
beveelt om over de jeiten van de zaalc te
wo1·den verhoo1·d. - Beslissing genomen
kTachtens wetsbepalingen die de inrichting van cle ?'echteTlijlce instellingen gebiedencl 1·egelen. - Openbm·e o1·cle. - Het
verbod voor de rechter, die de partijen
beveelt persoonlijk te verschijnen, te
bevelen dat een derde, die geen partij
in het geding is za1 verschijnen om over
de feiten ervan te worden verhoord, volgt
nit wetsbepalingen die de inrichting van
de rechterlijke instellingen gebieclend
regelen en raakt de openbare orde.
26 januari 1967.
651
3. - Bu?·ge?'lijlce zalcen. - Einclvonnis
op fttssengeschil. - Begrip .. - In burgerlijke zaken is een eindbeslissing op
tussengesehil waartegen derhalve onmiddellijk hoger beroep kan worden ingesteld, de beslissing waarbij de eerste
rechter ter verwerping van de conclusie
waarin een partij betwistte clat een onclerzoeksmaatregel wettelijk mocht worden
bevolen, deze maatregel beveelt. (vVetb.
van burgeri. rechtsv., art. 31, 451 en 452.)
27 april 1967.
1046

4. - Btt1'(Je1'lijlce zalcen. - A1'1'est dat
beslist dat een vonnis moet geacht wm·den
als op tegensp1·aalc te zijn ttitgesp1·olcen en
derhalve niet voor ve1·zet vatbam· is omdat
het is gewezen op een henlaging ove?·eenkomstirt aTtilcel i 53 van het W etboelc van
bu?·ge?'lijlce ?'echtsvordm·ing. OpniettW
gedagvaarde paTtij die tot staving van haa1·
ve1·zet bewee1·t dat het exploot tot henlaging
nietig was omdat het niet ove1·eenlcornstig
CASSATIE,

1967. -

49
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a1·tilcel 69, 6°, van hetzelfde wetboek we1•d
betekend, - A1·1'est dat zich ertoe bepe1·lct
vast te stellen dat de door bedoelcl artilcel i 53 vereiste voonvam·den wm·en vm·enigd. - A1·1·est niet 1·egelmatig met ?'edenen omlcleecl. - Is niet regelmatig met
redenen omkleed het arrest dat, om te
beslissen dat een op herdaging gewezen
vonnis in het bij artikel 153 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering bepaalde geval geacht wordt op
tegenspraak te zijn gewezen en dat
dientengevolge het vonnis niet voor verzet vatbaar is, steunt op de enkele overweging dat de door dit artikel vereiste
voorwaarden verenigd waren, hoewel de
opnieuw gedagvaarde partij die tegen dit
vonnis verzet heeft aangetekend bij conclusie betoogde dat het exploot van herdaging nietig was omdat het niet overeenkomstig artikel 69, 6°, van hetzelfde
wetboek betekend werd.
12 mei 1967.
1106

5. - Directe belastingen. - Deslcundigenverslag.- Omstandige betwisting. Beg1·ip. - Om omstandig te zijn moet
een in conclusie aangevoerde betwisting
nauwkeurige kritieken en stellige grieven
doen gelden ; voert derhalve dergelijke
betwisting omtrent een deslumdigenverslag niet aan de conclusie die zich
ertoe beperkt gewag te maken van algelnene en niet precieze beschouwingen.
25 oktober 1966.
273
6. - Di1·ecte belastingen.
Mededeling aan het openbaar rninisterie. - A1·tilcel 84 van het clecn~et van 30 rnaa1·t 1808.
- Geen sttbstantiiile noch op stmfje van
nietigheid voo1·gesclweven V01'11W001'sch1·ijten. - De bij artikel 84 van het decreet
van 30 maart 1808 bij de mededeling
van de zaak aan het openbaar ministerie
voorgeschreven vormvoorschriften zijn
noch substantieel noch op straffe van
nietigheid van het vonnis voorgeschreven.
27 juni 1967.
1312
7. - Stmjzalcen. - Getttigen doo1· cle
Rechtbanlc van politie gehoonl. - Eecl cle
wam·heicl te zeggen, niets dan de waa1·heicl.
- Eecl wellce niet met cle voo?·sclw·ijten van
cle, wet ove1·eenstemt. - Nietigheicl van het
vonnis van de Oo?'?'ectionele Rechtbanlc dat
deze nietigheicl oveTgenomen heeft.- Wanneer, volgens de vermeldingen van het
proces-verbaal van do terechtzitting, de
Rechtbank van politie getuigen gehoord
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heeft die slechts de eed afgelegd hebben
de waarheid te zeggen, niets dan de waarheicl, is nietig het vonnis van de Correctionele Rechtbank, hetwelk op de rechtspleging voor de eerste rechter stecmencle,
de nietigheid overgenornen heeft door de
onwett.ig ontvangen getuigenissen niet te
weren. (vVetb. van strafv., art. 155.)
47
12 septen1ber 1966.
8. Stmfzaken. JJI[icldel aanvoer·ende dat een get~dge ontzet was van het
?'echt om in Techte te get~tigen. - JJI[iddel
dat geen stettn vinclt in de p1·ocesstukken.
Middel clat jeitelijke g?·ondslag mist. Mist feitelijke gTonclslag het rniddel dat
aanvoert dat een onder ede gehoorde
getuige ontzet was van het recht om in
rechte te getuigen, wam1eer die aanvoering geen stmm vindt noch in de bestreden beslissing noch in de processtuldmn
waarop het hof vermag acht te slaan.
12 september 1966.
54
9. - StTajzalcen. - Hogm· beToep.
Beklaagcle die slechts clan de laatste het
woonl moet hebben wannee1' hij het vTaagt.
- Voor de rechter in hoger beroep, moot
de beklaagde slechts dan de laatste het
woord hebben, wanneer hij het vraagt.
(Wetb. van strafv., art. 210, gewijzigd
bij art. 4 van het koninklijk besluit
nr 258 van 24 maart 1936.)
10 on 31 oktober 1966.
190 en 306

10. - Stmfzaken. - Ve1·gissing in de
aanchticling van de wet die een stmj stelt
vom· het ten laste van beklaagde gelegcl jeit.
- Uitgesp1·olcen wettelijke stmf. - Geen
nietigheicl. - Vergissing in de aanduiding van de wet welke een straf stelt
voor het ten laste van beklaagde gelegde
feit leidt niet tot de nietigheid van de
beslissing zo de uitgesproken straf deze
is welke door de vvet voorzien wordt.
(Wetb. van strafv., art. 411 en 414.)
24 oktober 1966 en 20 maart 1967.
257 en 894
11. - Stmfzalcen. - PolitieTechtbank.
- P1·oces-ve?·baal van de te1·echtzitting tijdens welke het ondeTzoek van de zaak plaatsvond zonde1' de handtelcening van de voo?'zitter of die van de gTijfieT. - V onnis wellc
niet alle vaststellingen inhouclt die veTeist
zijn om de ?'egelmatigheid van de rechtspleging vast te stellen. - Nietigheid. Is nietig het door een politierechtbank
gewezen vonnis, wanneer het proces-verbaal van de terechtzitting waarop het
onderzoek van de zaak plaatsvond niet

de hancltekening van de voorzitter of
die van de griffier clraagt, en dat het
vonnis niet alle vaststellingen inhouclt
die vereist zijn om de wettelijld1eid van
de rechtspleging vast te stollen.
7 november 1966.
331
12. - St1·ajzaken. - Be?"oepen vonnis
nietig. Beslissing van de 1·echter in
hoge?' beToep die zich deze nietigheid toeiiigent. - Nietigheicl van de beslissing in
hager beroep. - Is nietig de beslissing
van de rechter in hoger beroep die zich
de nietigheid toeeigent waarcloor het beroepen vonnis aangetast is.
7 november 1966 (twee arresten) en
10 april 1967.
331, 333 en 968
13. - Strajza!cen. - Politie?·echtbanlc.
- Geen p1·oces-vm·baal van een begeving
Ze1· plaatse doo1· de ?'echtbank. - V onnis
dat niet alle bevinclingen inhoudt die ver·eist zijn om de wettelij!cheid van de ?'echtspleging tijclens die begeving ter plaatse
vast te stellen. - Nietigheid. -De afwezigheid, in de bundel van de rechtspleging, van een regelmatig proces-verbaal
van de begeving door de rechtbank ter
plaatse van het misclrijf brengt met zich
de nietigheid van het vonnis, wanneer dit
laatste niet alle bevindingen inhoudt die
vereist zijn om de wettelijkheid van de
rechtspleging tijdens die begeving ter
plaatse vast te stollen en er niet uit
blijkt dat de rechter de gedurencle die
begeving ter plaatse gedane vaststellingen verwijclerd heeft uit de bestanddelen
die tot zijn overtuiging hebben meclegewerkt.
333
7 november 1966.
14. - St?·ajzalcen. - Politie1·echter·. Getuige ottder clan vijftien jaar·. - Eedaflegging veTpl·icht op stmtfe ·van nietigheid. - Een getuige die onder is clan
vijftien jaar, die niet ontzet is van het
recht om in rechte te getuigen en clie
door de politierechter onderhoord wordt,
moet, op straffe van nietigheid onder eed
gehoord worden.
21 ·november 1966.
388

15. - Stmfzaken. - Zaalc aanhangig
voo1· het 'l.'onnisge,·echt. - Ver·slag opgemaakt dam· een deshtndige die dooT de
Procureur des Konings U'e?'cl opget,or·clenl.
Des!cunclige die de cleskoundigeneecl
aflegt zonder· ertoe gehouden te zijn. Ver'8lag dat geen ger·echtel~jlc cleskuncligenverslag 1~itmaakt. - Ve?'OO?'dPling op clat
?Je?·slag gegr·ond.- Wettelijkheid.- Wan-
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neer de rechter niet. verplicht is een bijzonder bewijsmidd·3l aan te wenden, kan
hij wettelijk zijn beslissing steunen op
het verslag opgemaakt door een desktmdige die door de Procm·eur des Konings werd opgevorderd wanneer de zaak
reeds bij het vonnisgerecht aaDhangig
was, zelfs indien die deskundige de deslnmdigeneed afiegt zonder ertoe gehouden te zijn en indien hij zijn verslag deskundigenverslag noemt, hoewel gezegd
verslag geen gerechtelijk deskundigenYerslag uitmaakt, doch slechts een aanvullend element van vooronderzoek.
19 december 1966.
503

16. - 8tmjzctken. - Ge.tuigen. - Eed
" de gehele waarheid te zeggen " doch niet
"niets clan de wam·heicl te zeggen "· Nietig a?'?'est. - Is nietig het arrest dat
in correctionele zaken gewezen worclt na
het onderzoek ter terechtzitting tijdcms
welke de getuigen de eed hebben afgelegd " de gehele waarheid te zeggen »,
doch niet "niets dan cle waarheid te zeggen "· (vVetb. van strafv., art. 155.)
23 januari 1967.
621

17. - Stmfzaken.
Omegelma.tige
aanwezigheid van de bw·ge1·lijlce part~j. Geen invloed op het stmjgeding. - De
aanwezigheid van de burgerlijkpe partij
op de debat.ten voor het voDnisgerecht,
al was deze partij onregelmatig opgeroepen door het openbaar ministerie, heeft
geen invloed op de wettelijkheid van de
heslissing op de tegen de beklaagde
ingestelde strafvordering.
648
25 januari 1967.
18. - StJ"Cf;fzaken. - Ve1·zoek om een
bijlcomend onderzoelc ge1·icht tot de proctt1'em·-genemal bij het hof van be1·oep en
niet tot clit hoj. - Hoj van be1·oep niet
e1·toe verplicht over dit ve1·zoelc ttitspntrtk te
cloen. - Ret hof van beroep, waarbij
een vonnis van de correctionele rechtbank aanhangig is gemaakt, is niet ertoe
verplicht uitspraak te doen over een verzoek om een bijkomend onderzoek gericht tot de procureur-generaal. (Impliciete beslissing.)
30 januari 19(.',7.
669
19. - Stmfzaken. - Tolle te?' te?'echtzitting genomen onde1· de gehtigen. Nietigheid van het vonnis. -De tolk die
in strafzaken tij dens het onderzoek ter
terechtzitting aangeduid wordt kan, op
straffe van nietigheid, niet worden genmnen onder de getuigen, zelfs niet met
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de toestennning van de beldaagde en
van het openbaar ministerie. (vVetb.
van strafv., art. 332.)
743
13 februari 1967.
20. - Stmjzaken. - Stukken door een
pa1·t(j aan cle 'Techter gezonclen na het
sluiten van de clebatten. - Eventttele he1'opening van de debatten. - Soeve1·eine
beoo?"deling van de jeitenrechte1·. - Ve?'we?·ping van cle stukken zo de clebatten niet
hempencl wo1·clen. - De partij die, in
strafzaken, na de sluiting van de debatten. stukken wenst over te leggen, kan
daartoe slechts de heropening van de
debatten vragen, maatregel waaTvan de
rechter soeverein de geschiktheid beoordeelt. W ordt dit niet aangevraagd, dan
kan de rechter, die oordeelt dat de debatten niet dienen te worden 'heropend,
zich ertoe beperken uit de rechtspleging
de stukken welke hem tijdens de beraadslaging toegekomen zijn te verwijderen,
zonder zich op dat punt nader dienen
uit te spreken.
13 februari 1967.
744

21.- Stm:fzaken.- Proces-ve1·bactl van
de terechtzitting. - Ve1·schillencle terechtzittingen. - Opmaken van een enlcel ]J1'0ces-ve?·baal. Wettelijkheicl. - vVanneer het vonnisgerecht verschillend.e
terechtzittingen aan de rechtspleging en
aan het vonnis van een strafzaak heeft
gewijd, behoeven er niet noodzakelijk
voor elke terechtzitting onderscheiden
processen-verbaal te worden opgemaakt.
(Wet van 1 mei 1849, art. 10.)
10 april 1967.
960
22. - Strqfzaken. Oncle?·zoek van
een zaalc doo1· cle rechter in hoge?' bemep.Beg?'ip. -De rechter in hager beroep is
tot het onderzoek van een strafzaak overgegaan wanneer verslag is uitgebracht
door een der rechters, het openbaar ministerie in zijn vorderingen en de partijen
in hun pleidooien zijn gehoord. (Wetb.
van strafv., art. 209, 210 en 211.)
10 april 1967.
962

23.- St1·ajzalcen.- Bu1•gerlijke ?'echtsvo?·cle?·ing. - Rechtscollege in hogm· be1'oep. - Appellant die geen nauwlcettrige
g1•iej inbrengt tegen de beslissing welke
gewezen is op de doo1' een de?' gedaagclen
in hoge1· be1·oep tegen hem ingestelcle vorde?·ing.- Geclaagde in hogeT beroep ?'egelmatig te1· terechtzitting ve1•tegenwoonligd
en die niet orn zijn ve1'lwo1· heeft getwaagd.
- Bevestiging van de beslis8ing zonde1·
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clat hij ve?'lwonl is. - W ettelijlce beslissing.
vVanneer appellant geen grief nitbrengt tegen de beslissing gewezen op de
vordering welke voor de strafgerechten
tegen hem ingesteld is door een der gedaagden in hoger beroep die, regelmatig
op de -terechJ,zitting vertegenwoordigd,
van het voordeol van de door de eerste
rechter gewezen beslissing niet heeft
afgezien noch hoger beroep ingesteld
heeft tegen deze beslissing, behoeft deze
gedaagde in hoger beroep, tenzij hij
erom verzoekt, niet to worden verhoord.
8 mei 1967.
1089
24. St?'afzalcen.
Oo?Tectionele
?'echtbanlc. - Getuige die zonclm· eecl vm·hoorcl is op zijn ve1·lcla1'ing clat hij geen
eecl mocht afleggen. - Op cleze vm·Jclaring
gegroncl vonnis. - Nietigheicl wat bet1·ejt
de g1·ond. - W am1eer de correctionele
rechtbank zonder eed een minstens vijftien jaar oude getuige heeft verhoord,
terwijl geen element bewijst dat bet hem
verboden was in rechte te getuigen, en
de loutere door deze getuige afgelegde
verklt'tring dat hij geen eed mocht
afleggen hiertoe niet volstaat, is het op
deze verldaring gegrond vonnis nietig.
22 mei 1967.
1133
25. - Stnifzaken. Vonnis van de
co?Tectionele 1'echtbanlc nietig wegens het
on?·egelmatig ·verhoo?' van een getttige. Hof van beroep clctt dit getuigenis niet heeft
verwo?pen. - Nietigheicl van het op het
hoge1· be1·oep gewezen ar1·est. Wanneer een vonnis van de correctionele
rechtbank nietig is om.dat een getuige
zonder eedaflegging is verhoord, is het
op het hoger beroep gewezen arrest, dat
de nietigheid overneemt door h.et onwettelijk ontvangen getuigenis niet te verwerpen, zelf nietig.
22 mei 1967.
1133
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27.- Strafzaken.- 0o1'?'ect·ionele ?'echtbanlc. - Getuige die ve1'!claa?'cl heeft van
zijn btwgedijke rechten te z1"jn ontzet. Ontzetting die n·iet blijlct ttit de stttlclcen
van de ?'echtspleging. - Get-wige die onder
ede is gehoonl. - Wettelijlcheid. - De
correctionele rechtbank verhoort. wettelijk eon getuige die ten m.inste vijftien
jaar oud is, wanneer uit geen element
blijkt dat die getuige ontzet was van het
recht om. in rechte te getuigen ; zijn
loutere verklaring ter terechtzitting dat
hij uit zijn burgerrechten ontzet was
volstaat dienaangaande niet.
5 juni 1967.
1211
28.- Stmfzalcen.- Ve1·lenen vcvn voorbehottd door een vonnis of a?'1'est. - Gevolg. - Het verlenen van een voorbehoud door een vonnis of een arrest staat
niet gelijk met een veroordeling en h.ierdoor wordt geen recht vastgesteld noch
toegekend.
19 juni 1967.
1270
29. - Tuchtzalcen. - Verzoelc om de
clebatten opnimtw te openen. - Soevm·eine
beoo1·cleling doO?' de rechter van de oppO?'·
tnniteit van deze maatTegel. - Indien na
de sluiting van de debatten, een partij
nog vermag, bij voorkomend geval, de
rechter verzoeken de debatten opnieuw
te openen, beh.oort het doze soeverein
over de opportunitett van zulke maatregel te oordelen, .zonder dat hij verplicht is dit oordeel te rechtvaardigen.
12 september 1966.
35

VOORZIENING IN CASSATIE.
Voorziening in het belang
van de wet. (Zie CASSATIE.)

INLEIDING. -

I. - Pm·sonen bevoegd om
zich in casscttie te voo1·zien of tegen wie
een casscttiebe?·oep lean of moet wo1·den
ingesteld. Gevolgen van de nietontvankelijlcheid van de voorziening
van een van cle eisers of tegen een van
de Ve1'Wee?·de?'S.

HooFDSTUK

26. - St?'afzaken. - Door de G01'?'ectionele ?'echtbank o1wegelmatig zoncle?' eed
gehoorde getuige. - H of van beroep clat
clit getttigenis niet heeft venuorpen. Nietigheicl van het a1'1'est clat op het hogm·
beroep is gewezen. - Als de correctionele
rechtbank onregelmatig zonder eed een
getuige heeft gehoord, is het op het hoger
beroep gewezen arrest, dat deze nietigheid overnee1nt wegens het niet verwerpen van de onwettelijk ingewonnen verklaring, nietig, zelfs zo clit arrest het beroepen vonnis wijzigt.
24 mei 1967.
1162

II. - Termijnen waarin een
vo01·ziening moet worden ingesteld of
betelcend. - Beslissingen waa1·tegen
onmicldellijlc een cassatievoo?·ziening
lean w01·den ingesteld. - Voorzieningen die niet ontvanlcelijk zijn, daar
te V?'oeg ingestelcl.

HooFDSTUK

VOORZIENING IN CASSATIE
Vo1·m van de voo1·ziening. - Ve1·melding van de geschonden wetten. - Opgave van het middel. - fVanneeT is e1· V001'Ziening ? · Dmagwijdte van de vooTziening. Bij te voegen stttklcen. - N eeTlegging
vcm nwuw1·ies. - G1·onden van nietontvankelijlcheid.
OnsplitsbaTe
zalcen. - Erlcenning dom· de pw·tijen.

HooFDSTUK III. -

§ 1 er,

Algemene regel.
Burgerlijke zaken of zaken van
koophandel.
3. - V erldezingszaken.
4. - Belastingzaken.
5. - Dienstplichtzaken.
6. Strafzaken (Geestl'ijke clranken,
Douanen en accijnzen inbegrepen).
7 . - Tuchtzaken.
-

§ 2. -

§
§
§

§

Beslissingen waa1'tegen een cassatiebe1·oep lean of waartegen zttllc be1'0ep niet kan wm·den ingestelcl. - Beslissingen in feite; beslissingen in 1·echte. Toepassing
van de 1·egel : « Pourvoi su1· potwvoi
ne vattt "· VooTzieningen die niet
ontvanlcelijlc zijn gewoTden wegens
gem is aan bestaansTeden of belang.

HooFDSTUK IV.

Allerlei.
Burgerlijke zaken of zaken van
koophandel.
§ 3. - Verkiezingszaken.
§ 4.,- Belastingzaken.
§ 5. - Dienstplichtzaken.
6 . - Strafzaken (Geestl'ijke dranken,
Douanen en accijnzen inbegrepen).
7. - Tuchtzaken.

§ 1. -

§ 2. -

Afstand.

HooFDSTUK V. -

HooFDSTUK VI.

-

voo1·zieningen. -

Registmtie van de
Zegel.

INLEIDING.
VOORZIENING IN RET BELANG
VAN DE WET.

(Zie Oassatie.)

HOOFDSTUK
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VOORZIENING VAN EEN VAN DE EISERS
OF TEGEN EEN VAN DE VERWEERDERS.

1. - Stmfzalcen. - A1"1'est van buitenvm·volgingstelling. - VooTziening van de
bttrge1'lijke paTtij. - Draagwijdte. - De
burgerlijke partij is enkel ontvankelijk
zich te voorzien tegen een arrest van
buitenvervolgingstelling in zover ze erdoor veroordeeld wordb tot schadevergoeding, in de kosten van de publieke vordering en in deze van de burgerlijke vordering. (Wetb. van strafv., art. 216
en 373.)
17 oktober 1966.
211
2. - Personen tegen dewelke men een
cassatiebe1'0ep kan instellen. Strafzalcen. - V m·zelcema1· die 1:n de zaak bet1·olcken woTdt of die m·ijwillig tussengelcomen is, en niet ve1·oonleeld is tot kosten
jegens de openba1'e partij. - Voo·rziening
tegen het openbaa1• ministe1'ie. Nietontvankelijlcheid. - De verzekeraar van
de aansprakelijkheid van beklaagde die
in de zaak betrokken of vrijwillig tussengekomen is in de vordering van de bnrgerlijke partijen is niot ontvankelijk mn
een cassatieheroep tegen het openbaar
ministerie in te stellen, wanneer hij niet
in kosten jegens de openbare partij is
veroordeeld.
24 oktober 1966.
250
3. - PeTsonen tegen dewellce men een
cassatiebe1'0ep kan inste.llen. Stmfzalcen. - Ve1·zelcema1' van de btw·gm'1'echtelijke aansprakelijlcheid van belclaagde die
m·ijwill-ig t·ussengelcomen is. Geen geschil tttssen hem en belclaagde, noah een
ve1·oordeling tegen hem ttitgesprolcen ten
voordele van belclaagde. V oo1·ziening
tegen belclaagde. - Niet-ontvankelijlcheid.
-De verzekeraar van de aansprakelijkheid van beklaagde die vrijwillig tussengekomen is in de vordering van de burgerlijke partij is niet ontvankelijk om
een cassatieberoep in te stellen tegen de
beldaagde wanneer er tussen hen geen
gesohil bestaat en het arrest geen veroordeling van de verzekeraar ten voordele
van beklaagde uitspreekt.
24 oktober 1966.
250

I.

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE
TE VOORZIEN OF TEGEN \VIE EEN CASSATIEBEROEP RAN OF MOET WORDEN
INGESTELD. GEVOLGEN VAN DE
NIET-ONTVANKELIJKHEID
VAN
DE

4. - Pe1·so1wn bevoegcl om zich te voo1'zien. - V ooTziening tegen een a1·1·est van
de Raacl van State. - Gassatiebe1•oep ingediencl bij 1'equest van cle belanghebbende
pa1·tij. - Belanghebbende pa1'tij. - Beg1·ip. - Is. geen belanghebbende partij,
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in de zin van artikel 20, § 1, lid 2, van
de wet van 23 december 1946 tot inrichting van een Raad van State, en heeft
bijgevolg geen hoedanigheid om zich
in cassatie te voorzien tegen een arrest
van de afdeling administratie van die
Raad, dat afwijzend beschikt op de declinatoire exceptio gesteund op de grand
dat de eis tot de bevoegc1heid van de
rechterlijke overheden behoort, de partij
die, voor de Raad van State, tot verwerping van die declinatoire exceptio
heeft geconcludeerd.
10 november 1966.
341

5.- Pe?'Bonen die bevoegd z1jn om zich
te voorzien. - St1·ajzcdcen. - Vom·ziening
van de bu1'(J<3rlijke pm·tij tegen de OVe?' de
st1'ajvonle1·ing gewezen beslissing. - B~<1'
gerlijke pm·tij die niet in lcosten van deze
vonle1·ing is veroo1·cleeld. - Niet ontvanDe burgerlijke
lcelijke voo1·ziening. partij die niet in kosten van de strafvordering veroordeeld is, is niet ontvankelijk om zich tegen de over de strafvordering gewezen besliosing te voorzien.
19 december 1966 en 9 januari 1967.
497 en 552
6. - Pe1·sonen die bevoegd zijn om zich
te voo1·zien. - St1·ajzaken. - Voo1·ziening
van een belclaagde tegen de beslissing over·
de doo1· het openbaa1· ministe1·ie tegen een
medebeklaagde ingestelde vo1·de1·ing.
Niet ontvankelijlcheicl. - Een beklaagde
is niet bevoegd orrr zich te voorzien tegen
de beslissing gewezen over de door het
openbaar n-:rinisterie tegen eon medebeldaagde ingestelde vordering.
9 januari 1967.
552

7. - Personen tegen wie men zich lean
voorzien. - Bu1'(JB1'lijlce zctlcen. - Geen
gecling tussen eiser en venuee1'de1· voo1· de
jeitmwechte1·. - Voo1·ziening niet ontvanlcel?jlc. - Is niet ontvankelijk de voorziening ingesteld tegen een partij tegen wie
eiser voor de rechter die over de zaak zelf
oordeelt niet geconcludeerd heeft en ten
bate van wie de bestreden beslissing geen
veroordeling ten laste van eiser uitspreekt.
13 januari 1967.
577
8. - Pe1·sonen tegen wie men een voo1'ziening mag instellen. - Strajzalcen. Bu1·ge1'lijlce rechtsvonle1·ing. Geen gecling aanhangig voo1· de jeitem·echte1· tussen
eism· en ve1'tuee1·de1·. - Geen veroonleling
van eise1' ten voonlele van ve1·weerde1'. -

Onontvanlcelijlce voo1•ziening. Is niet
ontvankelijk de voorziening door een
beklaagde ingesteld tegen een burgerlijke partij tegen wie hij geen geding
aanhangig heeft gemaakt voor de feitenrechter en ten voordele van wie de bestreden beslissing geen veroorcleling nitspreekt ten laste van eiscr.
6 februari 1967.

701

9. - Pe1·sonen be.voegd om zich te voorzien. - Stmjzaken. - StrqfvordeTing en
btw·ge1'lijlce rechtsvm·de1'ing. Vom·ziening van de btt1'ge1·lijk aanspmkelijke
pcwtij. - Late1· ove1'lijclen van deze. H erneming door de m·fgenamen 1xtn het
geding ove1· de st1'ctjvo1·de1·ing. - Pe1'ken.
- De erfgenarnen van de burgerlijk aansprakelijke partij, eiseres in cassatie,
kunnen, na haar dood, het geding hernen-:ren in zover de voorziening van hun
rechtsvoorganger gericht is tegon de beslissing gewezen over de strafvordering
tegen hem ingesteld in zijn hoedanigheid
van burgerlijk aansprakelijke partij voor
beklaagde en tegen de beslissingen gewezen over de tegen hem gerichte en tevens
door hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen.
13 februari 1967.
729

10. - Pe1·sone11 bevoegcl om een voo1'ziening in te stellen. - Stnifzalcen. V ooTziening van een belclctagde en vcm
de bttrge1'lijlc aanspmkelijlce pa1·tij tegen
de beslissing gewezen ove1· de cloo1· het
openbact1' ministe1'ie tegen een meclebelclaagde en tegen de voo1· hem buTge1·lijlc
aanspmlcelijlce rJm·tij ingestelde vonleringen. - Onontvanlceli}lcheid. - Een beklaagde en de burgerlijk aansprakelijke
partij zijn niet bevoegcl om een voorziening in te stellen tegen de beslissing
gewezen over de door het openbaar Ininisterie tegen een medebeklaagde en
tegen de voor hem burgerlijk aansprakelijke partij ingestelde vorderingen.
13 februari 1967.
729

11. - Pe1·sonen bevoegd om een V001'ziening in te stellen. - V oo-rzienh1g van
de b1wgerlijlce pa1·tij. - Voo?'ziening ge1'icht tegen de beslissing ovm· de strafvorcle1·ing. Ontvanlcelijlcheid bepe1·kt tot
het. beschiklcend gecleelte bet1•e fjende cle
kosten van deze vo1'cle1·ing. - De voorziening van de burgerlijke partij tegen
de over de strafvordering gewezen beslissing is slechts ontvankelijk in zover
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zij de veroordeling van deze partij in de
kosten van die vordering betreft.
13 februari 1967.

729

1~.

- Pe1·sonen tegen wie een voo?·ziening kan wonlen ingesteld. - Btwge1·lijke
zalcen.- Voo1·ziening gericht tegen de pensioens- en gezinstoelagenkas t•oo1' de wedcnemeTs van Belgisch-J(ongo en RuanclaU?·undi. - Wet van 17 juli 1963. - Ontbincling van bedoelcle leas. - Dienst voo1·
de ove?'zeese sociale zelcedwid die in de
plaats gesteld wonlt van de leas. - InweTkingtreding van de wet voor de betelcening van de voo?'ziening. - Niet-ontvanleelijlce voo1·ziening. - Vennits luachtens
de wet van 17 juli 1963 betreffende de
overzeese sociale zekerheid de pensioensen gezinstoels.genkas voor de werkneTTters van Belgisch-Kongo en RuandaUnmdi ontbonden werd en de Dienst
voor de overzeese sociale zekerneid opgericht werd, die deze in haar rechten en
verplichtingen opvolgt, is de voorziening
gericht tegen bedoelde kas en niet tegen
de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid niet ontvankelijk, nu de wet van
17 juli 1963 in werking is getreden v66r
de betekening van bedoelde voorziening.
24 februari 1967.

807

13.- Pm·sonen bevoegd om een cassatieberoep in te stellen. - Stmfzaken. - Bu1'ge1·lijlce 1'echtsv01·dering. Voo1·ziening
in wssatie van een bw·ge1·lijke pa1'tij tegen
de beslissing gewezen op de btw·gm·lijlce
1'echtsvo1'cle1·ing, wellee doo1· een ancle1·e
btt1'ge1'lijlce pa1·tij ingesteld is tegen cle belclaagde-veTweercle?'. - Geen gecling hangencle t-ussen die burgedijlee paTtijen. Niet ontvanleelijk cassatiebemep. - Niet
ontvankelijk is het cassatieberoep door
een burgerlijke partij ingesteld tegen een
andere burgerlijke partij waarmede zij
geen geding hangende had voor de feitmuechter en te wier voordele de bestreden beslissing geen enkele veroordeling
ten laste van de eisende partij uitspreekt.
3 april 1967.

930

14. - Pe1·sonen die bevoegcl zijn om zich
te voo1·zien. - Dienstplicht. - Beslissing
van cle Hoge JJiilitiemacl. - Voo1·ziening
in haaT eigen naam ingest6ld clo01• cle rnoedeT van de dienstplichtige. - Onontvanlcelijlcheid. - Niet ontvankelijk is de voorziening tegen een beslissing van de Hoge
Militieraad door de moeder van de dienstplichtige in haar eigen naam ingesteld.

1543

(Dienstplichtwetten, gecoordineerd op
30 april 1962, art. 51.)
10 april 1967.
952

15.- St1·ajzaken.- Arrest van buitenve?·volgingstelling. - Voorziening van de
btwge1·lijlce pm·tij. - Draagwijdte. - De
burgerlijke partij is enkel ontvankelijk
mn zich te voorzien tegen een arrest van
buitenvervolgingstelling in zover het
haar veroordeelt tot de betaling van
schadevergoeding, in de kosten van
de strafvordering of van de burgerlijke
rechtsvordering.
24 april 1987.
1029
16. - Pe1·sonen die bevoegd zijn om
zich te voo1·zien. - St1'ajzaken. - A1Test
van buitenve1·volgingstelling. Voorziening van de bw·ge1·lijlce pa1'tij. - Valsheid en geb1~uilc van valsheid. - An·est
waa1·bij cle bij a1·tileel 463 van het W etboelc
van st1·ajv01·dm·ing voorgesclweven maat1'egel niet bevolen we1·d. Voo1·ziening
wellce dit ve1·zuim aanlelaagt. - Niet ontvanlcel·ijke voo1·ziening. - De burgerlijke
partij is niet ontvankelijk orn. zich te
voorzien tegen een arrest van buitenvervolgingstelling in zover het onwettelijk verzuimd zou hebben de bij artikel 483 van het Wetboek van strafvordering omschTeven maatregel toe te passen, de akte die het voorwerp was van
de vervolging materieel vals zijnde.
(Impliciete oplossing.)
24 apTil 1967.
1029
17.- Personen tegen wie een cassatiebemep lean ingesteld wo1·den. - Stmfzaken. - Ve1'zelce1·aa1' cUe tot tttssenleomst
is opgeroepen of V1'ijwillig is tussengekomen. - Voo1·ziening tegen het openbacw
ministe1·ie. Geen ve?'oonleling van de
ve1·zeke1·aar in de lcosten jegens de openbare pm·tij. - Niet-ontvanleelijleheid. De veTzekeraaT van de burgenechtelijke
aansprakelijlrneid inzake motonijtuigen,
die tot tussenkomst is opgeroepen of
vrijwillig is tussengekomen voor een
stTafgeTecht, is niet bevoegd om een
cassatieberoep in te stellen tegen het
openbaar ministerie, indien hij niet veroordeeld werd in de kosten jegens de
openbare partij.
3 mei 1967.
1073

18. - Personen tegen wie een cassatiebe?'oep lean wo1·den ingesteld. - Stmjzalcen. - Btwgedijlce nchtsvordering. Geen geding aanhangig bij de jeiten1'echte1' tussen eise·r en ve1'weerde1·. - Geen
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ve1·om·deling van e1:ser ten voordele van
ve1·wem·de?'. - N1:et ontvankelijke voo?·ziening. - Is niet ontvankelijk de voorziening die de heldaagde ingesteld heeft
tegen een burgerlijke partij waarmee hij
geen geding aanhangig had voor de feitenrechter en ten voordele van wie de
hestreden beslissing geen veroordeling
tegen eiser uitspreekt.
19 juni 1967.

1270

19. - Stmjzaken.
Voo1·ziening van
het openbaw· minister1:e. Voo1·ziening
bepm·lct tot een bestcmclcleel van cle em:ge
ten laste van cle belclaagcle 1titgesp1'0ken
stmj. - Dmagwijclte. - De voorziening
van het openbaar ministerie, al is ze beperkt tot een enkel bestanddeel van de
straf uitgesproken ten laste van de beklaagde, legt aan het Hof het volledig
onderzoek voor van de wettelijkheid van
de beslissing gewezen op de tegen de
beldaagde ingestelcle strafvordering.
20 juli 1967.

1321

20. - Pe1'so1wn tegen 1vie men een cassatiebe?·oep lean instellen. - St1·ajzaken. V e?'zekemw· die in de zaak bet?·olclcen of
v1·ijwillig t1tssengelcomen is en die niet in
de lcosten jegens cle openba1·e pw·tij we1·d
veToonleeld.- Voo1·ziening tegen het openbam· rninistM"ie. - Niet-ontvctnlcelijkheid.
- De verzekeraar van de burgel'l'echtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde
die in de zaak betrokken of vrijwillig
tussengekomen is in de vordering van de
burgerlijke partij, is niet ontvankelijk
on1 een cassatioberoep in te stollen tegen
het openbaar ministerie, als hij niet in de
kosten jogens de openbaro partij is veroorcleelcl.
20 juli 1967.

1326

21. - Pm·sonen tegen wie een cassatiebe?·oep lean wonlen ingestelcl. - Bu?·ge?'lijlce lcm·tij die doo?' hacw voogcl vertegentooo?·cligd wo1·clt en overleden is tijclens het
geding voo1· de jeitem·echte1·. Gecling
he1·nomen cloo1· de e?j(tenamen voo1• de feitem·echter. - Geen vm·oonleling ten voo?'dele vctn de voo gel en ten lctste vctn de eism·.
Voo1·ziening tegen de voogcl. - Nietontvctnlcel?:jlcheid. Als de burgerlijke
partij, vertegen·woordigd door haar
voogd, overleden is en het geding door
haar erfgenan'len voor de vrederechter
hernomen wordt en geen veroordeling
uitgesproken is ten voordele van de
voogd, is de voorziening die tegen deze

laatste is gericht niet ontvankelijk, wegens gemis aan belang.
20 juli 1967.
1326

22. - Personen tegen wie een cctssat?:ebe1'0ep lean tuo1·den ingesteld. ----:-- Stmjzctlcen. - Ve1·zelcemctr vcm de burge?'1'echtelijlce aanspmkelijkheicl van cle beklaagde,
tot t?tssenlcornst opge1·oepen. Geen geschil t1tssen hem en de belclactgcle en de
voo1· deze pm·ti.i burge1'1'echtel'ijlc a.ctnspmkelijke, noch ve1·oonleling ttitgesprolcen te
zijnen laste en ten voonlele van cleze lacttsten. - Voo1·z1:ening tegen de belclaagcle en
de b?t?'[Je1'1'echtel?:jlc aanspi·alcelijlce pcutij.
- Niet-ontvanlcelijlcheicl. -- De verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde, die door de
burgerlijke partij in de zaak is betrokken, iR niet ontvankelijk on'l een cassatieberoep in te stollen tegen de beklaagde
en tegen de voor deze partij burgerlijk
aansprakelijke, zo er tussen hen geen
geschil bestaat en het arrest to hunnen
voordele geen veroorcleling uitspreekt.
20 juli 1967.
1326

23. - Pe1·sonen bevoegcl om een voo?'ziening in cctssatie in te stellen. - Voo1'ziening van het openbact1' minis!e1·ie tegen
een op de b1trge1'lijke ·rechtsvo1·clering gewezen beslissing. N iet -ontvankel?:jlcheicl. - Ret openbaar ministerie is in
de regel onbevoegd on1 een cassatieberoep in te stollen tegen oen op de burgerlijke rcchtsvordering gewe:wn boslissing.
20 juli 1967.
1330

HOOFDSTUK II.
TERMIJNEN WAARIN EEN VOORZIENING
llfOET W'ORDEN INGESTELD OF BETEKEND. BESLISSINGEN WAARTEGEN
ON1\UDDELLIJK EEN OASSATIEVOORZIENING KAN 'WORDEN INOESTELD. VOORZIENINGEN DIE NIET ONTYANKELIJK ZIJN, DAAR TE VROEG INGESTELD.

24. Tm·mijn. Stn~fzalcen. A1·rest vctn de lcctme?' van inbesclmld?:gingstelling clat het be1·oep vctn de venlachte
tegen het bevelsclw·ijt van venvijzing nacw
cle co1'1'ectionele ?'echtbcmlc niet ontvankelijlc vm·klact?'t. A1·1·est dat niet beslist
ovm· een geschil bet1·efjende de bevoegdheicl
van cle onclerzoelcsrechtmachten. - Voo1'ziening van de venlctchte voo1' de e?:nclbeslissing. Niet-ontvanlcelijkheicl. - Is
niet ontvankelijk de voorziening door de
verdachte ingesteld v66r de eindbeslissing, tegen het arrest van de kamer van
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inbeschuldigingstelling, hetwelk, zonder
te beslissen over een geschil betreffende
de bevoegdheid van de onderzoeksrechts~machten, het beroep van, de verdachte
tegen het bevelschrift van verwijzing
naar de correctionele rechtbank niet ontvankelijk verklaart. (Wetb. van st.rafv.,
art. 416.)
5 september 196fl.
10

beroep van de Orde der apothekers is
de termijn voorzien bij artikel 37 3 van
het Wetboek van strafvordering; hij
begint te lopen de dag nadat de uitspraak
aan de belanghebbende bij een aangetekend schrijven betekend werd. (Wet van
19 mei 1949, art. 12; vVetb. van strafv.,
art. 373 .)
17 oktober 1966.
217

25.- Tem~ijn.- Stmjzaken.- T1o01'·
ziening tegen een definitief en op tegenspmak gewezen cm·est. - Buiten het ge-

29.- Termijn.- Stmjzalcen.- Voorzicning ingecliencl na het ve1·st1·~jlcen van de
door a1·tilcel 373 van het W etboelc van stmjvonlering vo01·gesch1·even termijn.- Voorziening niet ontvctnlcelijk, behmtclens OVB?'·
macht. - Buiten het geval voorzien bij

val voorzien door artikel 1 van de wet
van 8 maart 1948, is laattijdig en derhalve niet ontvankelijk de voorziening
ingestelrl, in strafzaken, tegen een definitief en op tegenspraak gewezen arrest,
buiten de door artikel 373 van het Wetbock van strafvordering voorziene termijn.
5 september 1966.
11

26.- Termijn.- Stmjzaken.- Bu1'·
ge1'lijke vordering. - Arrest dat ove1• geen
bevoegdheidsge.sr.hil ttitspraak doet en zich
m·toe bepe1·kt een p1·ovi8ionele ve1·goeding
toe te kennen en een desktmdig onderzoek
te bevelen. - T1oo1·ziening voo1· de eindbesl?:ssing. - ]'liet-ontvankel~jkhcid. - Is
niet ontvankelijk de voorzieding gericht voor de eindbeslissing tegen een
arrest dat., betreffende de burgerlijke vordering, over geen bevoegdheidsgeschil beslist en zich ertoe beperkt een provisionele vergoeding toe te kennen en een
deskundig onderzoek te bevelen. (Artikel 416 van het Wetboek van strafvordering.)
26 8eptember, 24 oktober en 5 decen1ber 1966.
115, 250 en 440

27.- Te1·m·ijn.- Stmjzaken.- T1e1'·
oonlelend an·est bij ve1·stelc gewezen. Voo1·ziening van de beklaagde tijdens de
gewone terniijn van verzet. - Niet-ontvanlcelijkheicl. - Niet ontvankelijk is de
vomziening welke beklaagde tijdens de
gewone tenn.ijn van verzet heeft ingesteld, tegen een arrest dat hem bij verstek veroordeelt.
17 oktober 1966, 20 maart en 24 april
1967.
217, 906 en 1032
28. Termijn. - Zalcen van fttcht?'echt. - 01·de der apothelcm·s. - Voorziening tegen een op tegenspraak gewezen
beslissing van de gemengde Raad van be?'oep. - Ve1·trekpttnt van de te1·mijn. ,De tennijn om zich in cassatie te voorzien tegen een op tegenspraak gewezen
beslissing van de gemengde Raad van

artikel 1 van de wet van 8 maart 1948,
is te laat en derhalve niet ontvankelijk
de voorziening welke in strafzaken ingediend wordt tegen een definitief en op
tegenspraak gewezen arrest, na het verstrijken van de termijn voorgeschreven
door artikel 373 van het vVetboek van
strafvordering, behoudens bewijs van
een geval van overn1.acht.
227
17 oktober 1966.
30.- Te1'1nijn.- Stmjzalcen.- Voo?'ziem:ng tegen een in hoge1' beroep op tegemspmalc geweze~• eindbeslissing. - Buiten
het geval voorzi_en bij artikel 1 van de
wet van 8 maart 1948, is niet tijdig en
derhalve niet ontvankelijk de voor?iening ingesteld, in strafzaken, tegen een
in hoger beroep en op tegenspraak gewezen eindbeslissing, na het verstrijken
van de termijn voorzien bij artikel 373
van het Wetboek van strafvordering.
31 oktober 1966.
301

31.- Zalcen van directe belastingen. TeTmijn. - Kennisgeving van het w·rest
door de g1·itfie1· van het Ho.f van be?'oep.Kennisgeving venvezenl1:jlct cloo1' het aanbieden van de te1· post aangetelcencle brief
te1· woonplaats in het a?Test opgegeven. De kennisgeving van het arrest van het
hof van beroep zoals bepaald bij artikel 14 van de wet van 6 september 1895,
gewijzigd bij artikel 1 van de wet van
23 juli 1953, heeft plaats door bet aanbieden van de ter post aangetekende
brief ter woonplaats, in het arrest aangeduid, van de partij aan wie de betekening moet gedaan worden.
22 november 1966.
398
32.- Te1·mijn.- St·rafzalcen.- Vo01·ziening tegen een op tegensp1'aalc gewezen
eincla1'1'est. - Buiten het bij artikel 1
van de wet van 8 maart 1948 geregeld
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geval is te laat ingesteld en dienvolgens
niet ontvankelijk de voorziening in strafzaken tegen een op tegenspraak gewezen
eindarrest, ingediend na het verstrijken
van de bij artikel 373 van het Wetboek
van strafvordering vastgestelde termijn.
28 november 1966.
414

33. - TeTmijnen. - Di1·ecte belast?:ngen. - A1·tikel 416 van het Wetboek van
stmjvo1·deTing. Bepctling toepasselijk
in zalcen van di1·ecte belastingen. - Artikel 416 van het Wetboek van strafvordering is toepasselijk in zaken van directe
belastingen.
29 noven:1ber 1966.
422
34. - TeTmijnen. - Di1·ecte belast·ingen. - A?'Test dat niet een einde stelt aan
de betwisting. Voo?'Ziening ontvanlcelijlc binnen de te?·mijn van negentig m·ije
dagen vanaj de betelcem:ng vcm het definitiej arrest. - De voorziening in cassatie
tegen een in zaken van directe belastingen gewezen arrest van het hof van beroep, dat geen einde st.elt aan de betwisting, is slechts ontvankelijk na het sindarrest en bim1en een termijn van negentig vrije dagen vanaf de betekening van
dat arrest. (Wetb. van strafv., art. 416;
wet van 6 september 1895, art. 14, vervangen door artikel I van de wet van
23 juli 1953.)
29 november 1966.
422
35. - Tem~ijn. - Beslissingen waa?·tegen onmicldellijlc een cassatiebe?·oep lean
ingesteld wo1·den. - Btwge1'lijlce zalcen. Bevestiging in hoge1· be1·oep van een beslissing waarbij de ee1·ste ?'echter definitiej
ove1· een gmndbestanddeel van het geschil
tt.itspmalc heejt gedaa.n. - Onmiddellijlce
In burgervoo1·ziening ontvctnlcelijlc. lijke zaKen, wanneer de rechter in eerste
aanleg definitief over een grondbestanddeel van het geschil uitspraak heeft gedaan en deze beslissing door de rechter
in hager beroep is bevestigd, kan tegen
de beslissing van deze laatste onmiddellijk een cassatieberoep worden ingesteld.
(Decreet van 2 brumaire, jaar IV,
art. 14; Wetb. van burgeri. rechtsv.,
art. 31.)
26 januari 1967.
649

36.- Termijn.- Stmjzalcen. --- Btwge?'lijlce no,chtsvm·de1·ing. - Beslissing die
aan de bttrge?'lijlce padij slechts een gedeelte van ham· eis toelcent. - Beslissing
bij verstelc ten aanzien van deze part-ij.
V ooTziening van de belclaagde tegt.n de

btwgerlijlce partij 1JOO'I' het 1Je?'st1'ijken van
de ve1·zetstermijn. - Onontvanlcelijlcheid.
- Wanneer een bij verstek gewezen beslissing ten aanzien van de burgerlijlm
partij voor verzet van deze partij openstaat, omdat zij lmar slechts een gedeelte
van haar eis toekent, is de door beklaagde
tegen de burgerlijke partij tijdens de
verzetstermijn ingestelde voorziening niet
ontvankelijk. (Wetb. van strafv., artikel 413; wet van 9 maart 1908, art.. 3.)
6 februari 1967.
706
37. - Te1·rn1~jn. - Strafzalcen. - Bu1'gm·lijlce ?'echtsvonlering.
Beslissing
waarb1:j ctan de btt?'ge?·Ujke pm·tij slechts
een deel van haar eis wonlt toegewezPn. Be8lissing bij ve1·stelc ten opzichte vnn rleze
pm·tij. - Voo1·ziening van de belclaagde
tegen de lnt?'(f131'lijlce pa.rtij voo?' het ve?'st?·ijlcen vctn de verz<Jtste1'1m:fn. - Onontvankelijkheid.- Wanneer eon bij verstek
gewezen beslissing ten opzichte van de
bnrgerlijke partij voor verzet van harentwege vatbaar is, omclat zij haar enkel
Aen dee] van haar Ais toewijst, is de tegen
de hmgerlijke partij tijdens de verzetstermijn aangetekende voorziening niet
ontvankelijk. (Wetb. van strafv., artikel 413; wet van 9 maart 1908, arb. 3.)
20 1naart 1967.
896
38. - Te1·mijn. - Stnifzalcen. - Beschilclcing van de 1'actdlcame1', in lacttste
aanleg gewezen, wacwbij de belclaagde nacw
de coJTectionele ?'echtbanlc tvonlt venuezen.
- Voorzie-m:ng inqcsteld v66r de einclbeslissing. - Niet-ontvankelijlcheid. - Niet
ontvankelijk is de voorziening welke
v66r de eindbesissing is ingesteld tegen
een in Iaatste aanleg gewezen beschikking
van de raaclkamer, waarbij de beklaagde
naar de correctionele rechtbank wordt
verwezen. (vVetb. van strafv., art. 416.)
20 Inaart 1967.
904
39.- Termijn.- St'i'afzaken. - B1t1:ge1·lijlce ?'echtsvo1·dering. Schade ~U3
onde1·scheiden elernenten omvat. - Beshssing die uitspmalc doet ove1· een element
van de schade en voo?' het ove1·ige een
Voorzieonde?'zoelcsmaatregel beveelt. ning voo1· de eindbes~issing. - On~:·it'l:ct'l}'
kelijlcheid. Is met ontvankehJk, m
strafzaken de v66r de eindbeslissing
ingestelde 'voorziening tegen een be~lis
sing die, zonder over een bevoe~dheids
geschil recht te doen, slechts 1.utspraak
doet over een element van de schade en,
voor het overige, een onderzoeks1naat-
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regel beveelt. (Wetb. van strafv., artikel 416.)
959
10 april 1967.

. 4~.- Te1·mijn.- Strafzalcen.- Vom·z~emng van de belclaagde tegen een bij
ve1·stelc gewezen ve?'OO?'delende beslissing.Vert?·elcpunt van de termijn.- De termijn
waarover beklaagde beschikt om een
cassatieberoep in te stellen tegen een
tegen hem bij verstek gewezen veroordelende beslissing waartegen verzet openstaat, begint te lopen bij het verstrijken
van de gewon.e termijn van verzet, zelfs
~o de be.tekenmg van deze b(>slissing niet
1s geschied sprekende met zijn persoon.
24 april 1967.
1037

41.- Tennijn.- Strajzalcen.- Veroordeling bij ve?'stelc van de belclaagde en
vr:.n de btt?'ge?'?'echtelijlc aansp1·alcelijlce pcwt~J. ---;- Ve1·zet ..-:-In hogm· be?'Oep gewezen
vonms waa?'biJ het ve1·zet niet bestaande
wo1·dt verlclaa?·d. - Voo?·zieningen doo?' de
ve1'0onleelde en de bw·ge?'Techtelijlc aanspmlcelijlce pa1·tij ingesteld na Ve?'loop van
de termijn, bepaald bij a1·tilcel 373 van het
T<Vetboelc van strajvm·de1·ing en aanvang
nemend te relcenen van de betelcening van
het be.st1·~den vonnis. - N iet ontvanlcelijlce
voorz~~m~1g. Zijn niet ontvankelijk de
voorziernngen van de beklaagde en van
de burgerr:chtelijk aansprakelijke partij
tegen het m hoger beroep bewezen vonnis, waarbij wegens niet-verschijning
niet bestaande wordt verklaard het ver:
zet door heh gedaan tegen een vonnis
waarbij zij bij verstek worden veroor:
deeld, zo zij ingesteld zijn meer dan tien
dagen na de betokening van het bestreden vonnis.
1071
3 mei 196"1.
. 4~.- Tm·mijn.- Strajzalcen.- Voorz~en~ng van de belclaagde tegen een ve?'stelca?'?'est. - Ve1·stelcpunt van de termijn.
- De termijn bepaald bij artikel 373
van het vVetboek van strafvordering,
waarover de beklaagde beschikt om een
cassatieberoep in te stollen tegen een
tegen hem bij verstek gewezen arrest dat
voor verzet vatbaar is, neemt een aanvang bij het verstrijken van de gewone
termijn van verzet, zelfs zo de betokening v.~n deze beslissing niet gedaan is
aan ZIJn persoon. (Wetb. van straf.,
art. 187 .)
1088
8 mei 1967.
4~: gerl1Jlce

Tm·mijn; - .8trajznlcen. - Bttr?'echtsvonlering. Beslissing
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waarbij aan de burgm·lijke pm·tij slechts
een ~ee~ van _J~aa?' eis woTdt toegewezen.
Beshss~ng b1J verstelc gewezen ten aanzien
van deze pa1·tij. - Voo1·ziening van de
belclaagde .~egen de bm·gerlijlce pa1·tij, v661•
het ve1·stnjlcen van de ve1·zet8te1·mijn. N iet-ontvanlcelijlchwicl. W anneer een
b:slissing bij verstek is gewezen ten aanZien ;ran de burgerlijke partij en vatbaar IS voor verzet vanwege deze partij,
omdat haar slechts een deel van haar eis
wordt toegeweze~, is de voorziening van
de ~?k~~agde die tegen de burgerlijke
partiJ tiJdens de verzetstermijn incresteld
IS niet ontvankelijk. (vVetb. van ~'trafv.,
art. 413; wet van 9 maart 1908, art. 3.)
24 mei 1967.
1168
4~. opz~chte

Te?'?mjn. - St1·ajzalcen. - Ten
van de belclaagde bij V31'stelc gewezen arrest van ve?'Oordeling. - Ve1·zet.
---: A1·rest waaTb·ij het ve1·zet te laat inged~end wo1·dt verlclam·d. Voo1·ziening
tegen het ee1·ste a?'?'est na 1.1.itspmalc van
het tweed~: VooTziening ingesteld na
het .veTs,t?·vlcen van de tem1ijn bepa'l.Zd bij
a~·t~lcel 373 van het Wetboelc van 8tmjvo?'denng, aanvang nemend na het ver·stnjlcen
van de gewone te1·mijn van 1Je1·zet tegen het
ee1·ste a1'1'est. - Niet-ontvanlcelijlchwid. De beklaagde die, na een arrest waarbij hij bij verstek veroordeeld werd een
verzet heeft aangetekend dat do01: een
tweede arrest te laat ingediend wordt
verklaard, is niet meer ontvankelijk om
een cassatieberoep in te stollen tegen het
eerste arrest, zo de termijn bepaald bij
artikel 373 van het Wetb'oek van stra{
vordering ~n die een aanvang neemt bij
het verstnJken va;n de gewone termijn
van verzet tegen dit arrest, verstreken is.
8 mci en 29 mei 1967.
1088 en 1183
45.- Te1·mijn.- Stmjzaken.- A?'?'est
van d~ .lca?.ne?' van inbesclnddigingste!ling
waarb~J nwt ontvanlcelijlc wo1·dt veTlclaa?·d
het . ve1:.zet van de ve1·dachte tegen de besclnlclc~ng van de madlcamer die hem naa1·
de CO?'?'ectionele ?'echtbanlc ve?'wijst.
Geen bevo.egdhei~sg.eschil. - Voo?'ziening
vooT de e1mdbesl~ssmg. - Niet-ontvanlcel1:jlcheid. - Wanneer noch voor de raadkamer noch voor de kamer van inbeschuldigingstelling de bevoegdheid van
de onderzoeksrechter of van het onderzoeksgerecht betwist wordt is niet ontyankelijk de voorziening w~lke ingesteld
IS voor de eindbeslissing tegen het arrest
v:an de lm~er. van inbeschuldigingstelhng, waarbiJ met ontvankelijk verklaard
wordt he~ v~rzet van de verdachte tegen
de beschildnng van de raadkamer die
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hem, zonder uitspraak te doen over deze
bevoegdheid, verwijst naar de correctionele rechtbank wegens misdaden geconectionaliseerd op grand van verzachtende omstandigheden en wegens wanbedrijven. (Wetb. van strafv., art. 416.)
29 mei 1967.
1184
46. ~ Tennijn. ~ Dienstplicht. ~ Beslissing vctn de H oge JJ!I ilitiemacl. ~ Vo01·ziening van de clienstplichtige. ~ _fJI[em·
clan vijjtien clagen net de ontvctngst van de
betekening. -- Te laut ingecliencle 1!00?'Ziem:ng. ~ Is to laat ingediend en derhalve
niet ontvankelijk de voorziening van een
dienstplichtige tegen eon beslissing van
de Hoge .1\'Iilitieraacl, die aan de griffie
van het Hof van cassatie toegezonden is
n1eer dan vijftien dagen na de ontvangst
van de betokening van deze beslissing.
(Gecoordineerdc clienstplichtwetten, artikel 51.)
1333
24 augustus 1967.

HOOFDSTUK III.
VoRM: VAN DE VOORZIENING. ~ VERMELDING VAN DE GESCHONDEN \'\'ETTEN.~
0PGAVE VAN HET l\UDDEL. ~ vVANNEER IS ER VOORZIENINC+? ~ DRAAGWIJDTE VAN DE VOORZIENINC+. ~ BrJ
TE VOECEN STUKKEN. ~ NEERLEC+GINC+ VAN J\'IEJ\iORIES. ~ GRONDEN VAN
NIET-ONTVANKELIJK:EEID. ~ 0NSPLITSBATIE ZAKEN. ~ ERKEl\NINC+ DOOR DE
J'ARTIJEN.

§ 1. § 2.

Algemene regel.

Burgerlijke zaken of zaken
van koophandel.

47. ~ VomL ~ B1t1·ge1'l~jlce zaken. ~
Voorziening ingecliencl in nctam van een
nctamloze vennootschap. ~ Vennootschap
ve1·tegenwoonligcl doo1· hcta1· 1'actcl van behem·. ~ TV eglctt·ing in cle vooTziening van
cle naam, het be1'0ep en cle woonplaats van
een cleT beheeTclers. ~ Niet-ontvankelijkheicl. ~ Zelfs wctnnee1· een ancle1·e beheeTclm· bevoegd wa.s om, in een ande?'e hoedanigheid, de vennootschap in Techte te ve1·tegenwoo1·cligen. - Is niet-ontvankelijk de
voorziening, in burgerlijke zaken ingediend door een vem1.ootschap vertegenwoordigd door haar raad van beheer, die
verzuimt de naam, het beroep en de
woonplaats van een der beheerders te
vermelclen, Het doet er niet aan toe dat
een andere beheerder, waarvan de identiteit in de voorziening vmmeld is, vol-

gens de statuten bevoegd is om de vennootschap in rechte te vertegenwoordigen in zijn hoedanigheid van voorzitterdirecteur-generaal, vvanneer hij niet m
deze hoedanigheid maar als lid van de
raad van beheer gehandelcl heeft.
8 september 1966.
25

48. - Vo1·m. ~ Bu.?'ge?·lijke zalcen.
Voorziening ingecliencl clo01· een naamloze
vennootschap vertegenv•oonligcl cloo?' haar
Taarl vctn behee1·. ~ TVeglatinq, in cle vom·ziening en in het exploot va;~ betekening
en>an, van de nctam, het be'I'Oep en cle
woonplaats van een beheenleT benoemcl net
de bestreclen be8lis8ing mactr voor de betekening van de voo1·ziening. ~ Ei11encle
vennootsclwp die niet bewijst clrt.t deze
beheercle?' n·wt mee?' in j1tnrtie wet.< op de
dag van de betekening van de vno1·zir,ning.
V M'we?'encle JJa.rtij qeg1'0ncl de n·ietontvankelijkheicl van de voorziening op te
we?jJen. ~ 1VIiclclel van nict-ontvankelijlclwicl cla.t niet van ambtswege mag opqewo1'pen wonlen. ~ vVanneer de voorziening
in bnrgerlijke zaken ingecliend door een
naamloze vennootsohap, vertegenwoorcligcl door boHr raad va.n beheer, en het
e:xploot van betokening van die voorziening de naan'l, het beroep en de woonplaats van een der beheerders van de
vennootschap, die na de bestroden beslissing vvercl v66r de betekeninp van de
voorziening henoonld is, niet vermelclen,
en dat rle vennootsehap y,jet bewijst dat
die beheercler op de dag van de l~eteke
ning niet meer in fnnetie was, is de verwerende p>~rtij gegrond de niet-ontvankelijkheid van de voorziening op te werpen. Dit miclclel van niet-ontvankelijkheicl mag niet van amhtswege opgeworpen worden. (Impliciete oplossing.)
8 septenlbcr 1966.
25
49. J.l!I1:cldel van niet-ontvankel1'jlclwicl. -- B~tTge?'lijke zaken.' ~ JJ1iclclel van
nwt-onivankelijlcheicl cloo?' het openbaar
ministe'l"ie opgewoTpen. ~ Betekening. ~
Het openbaar 1ninisterie bij hot Hnf van
eassatie, clat van ambtswege een middel
van niet-ontvankelijkhcicl van een in
burgerlijke zaken ingedieude voorziening opwerpt, moet, vooraf, de arlvoeaten der partijen door eon bij de post
aa11getekeml schrijven verwittigen. C\Vet
van 25 februar1 1925, art. l7te1'.)
8 september 1966 en 13 ja.nuari 1967.
25 en 577
50. ~ VornL - Bu.1·ge1'lijke zaken. ~
On8plit8 baaTh eicl van het (jll8C h a tti88Cn de
partijen. ~ Niet ontvanlcelijlce voo?·zienin(f
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ten aanzien van een ve1·w.3enle1', - Voo1'ziening tegen de ande1·e ve1·wee1·de1· evenrm:n ontvankelijk.- In burgerlijke zaken,
wanneer, wegens de onsplitsbaarheid van
het geschil tussen alle partijen, de voorziening niet ontvankelijk is ten aanzien
van een verweerder, is zij evenmin ontvankelijk in zover zij desgevallend is gericht tegen de andere verweerder of de
andere verweerders.
8 septen1.ber 1966 en 24 februari 1967.
25 en 807
51. - Vom~. - BuTge1·l·ijke zalcen. Betelcening van de voo1'ziening. Afschrijt van het e:eploot niet onde1·telcend
dom· de instn.t.menteTencle ge?·echtsde~w
wacwcle?'. - N1:et-ontvanlcelijkheid van de
voorziening. - Is niet ontvankelijk de
voorziening betekend door een exploot
waarvan het aan de verweerrler afgegeven efschrift door de instrumenterende
gerechtsdeurwaarder niet. is ondertekend,
zelf'l indien het origineel zijn handtekening draagt. (vVet van 25 februari 1925,
art. 8.)
10 november 1966.
344

52. - Vorm. - Bm·ge1'l~j1ce zalcen. Geschil on8plitsbam· t~tssen alle pa1'tijen.
- VeTzoeksclwijt niet 1·egelmatig betekend
aan bepaalde ve1·wem·clers. - Voorz·iening
tegen cle andere ve1'We3rcle1's oak niet ontvanlceU.jlc. - In bm·gerlijke zaken, wanneer de betwisting onsplitsbaar is tussen
alle partijen en bet verzoekschrift van
eiser nicb regelmatig betekend werd aan
bepaalde verweerders, is de voorziening
ook niet ontvankclijk in ZO\· er zij gericht
wordt tegen andere verweerders.
10 november 1966.
344
53. - Nee1'legging van memo1·ies. JYiemo?'ie in m~t
Bu1·ge1'lijke zalcen. ~uoo1'd van ve1·wee1·de1'. 'I'e1'1nijn van
d1·ie maanden. Vrije te1·mijn. - De
termijn van drie rnaanden aan verweerder toegestaan voor het neerleggen
ter griffie van het Hof van zijn antwoord
op een voorziening in burgerlijke 7.aken
if' een uije termijn. (Wet van 25 februari 1925, art. 1 en 16.) (Impliciete
oplossing.)
8 december 1966.
450

54.- Vo1·m.- Bu1·gerlijlce zaken.Geen miclclel ingeToepen. - VooTziening
niet ontvanlcelijk. Is in burgerlijke
zaken niet ontvankelijk, de voorziening
die geen middel im·oept.
17 febnmri 1967.
764
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55. - Vo1·m. - B1trge1'lijlce zctlcen. Vom·ziening ingestelcl doo1' een naamloze
vennootschap. Vennootschap V61'tegenwoo1·digd dooT lwaT 1·aad van beheer. lVeglating in cle vooTziening van naam,
be1·oep en ~ooonplaats van een behee1·cle1'.
- Niet-ontvanlcelijlcheid. - Is niet ontvankelijk de voorziening die in burgerlijke zaken ingesteld wordt door een
naa1nloze vennootschap vertegenwoordigd door haar mad van beheer en
waarin de namn, het beroep en de woonplaats van een der beheerders niet wordt
aangeduid.
18 mei 1967.
1118
§ 3 . - Verkiezingszaken.

§ 4.- Belastingzaken.

56.- Vo1'1n.- Di?·ecte belastingen.A1·tilcel 67, lid 2, van de gecoi:i1·dinee1·de
wetten bet1·efjende de inlcomstenbelastingen.
- Bepaling die cle stilzwijgende lastgeving van een gevolmachtigcle om een be1'oep in te stellen voo1• het hof van be1·oep
aanvaa1·clt. - Bepaling m:et toepassel?:jlc
op cle vooTziening in cassatie. - De stilzwijgende lastgeving van de gevolmachtigde wordt, in zaken van directe bela'!tingen, door artikel 67, lid 2, van de gecoi:irdineerde wetten betrcffende de inkomstenbelastingen, enkel aanvaard voor
het instellen van een beroep voor het
hof van' beroep tegen de beslissing van
de directeur der belastingen. De Rtilzwijgencle lastgeving wordt derhalve niet
aanvaard voor de voorziening in cassatie
tegen bet arrest van het, hof van beroep.
(Wet van 6 september 1895, art. 7 en 14.)
6 septe111.ber 1966.
14

57.- Vom~.- Di?·ecte belastingen.ATtikel 41.7 van het TVetboek van stn~fvor
cle1'ing. - Bepaling ni3t toepassGlijlc in
zalcen van cli1·ecte bela.otin(fen. - Artikel 417 van bet vVetboek van strafvordering, gewijzigd bij artikel 5 van de
wet van 16 februari 19tH, clat bepaalt
dat de advocaat, houder der stukken, de
verklaring tot cassatie v oor de griffier
kan afleggen, is niet toepasselijk in de
zakcn welke door de bepalingen van de
wet van 6 september 1895 worden beheerst.
6 september 1966.
14
58. - Vom~. - Di1·ecte belastingen. Ve1·plichting voo1• de gevolmachtigde van
een bijzondere macht voo1·zien te zi}n. Elke gevolmachtigde, al is hij advocaat,
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houder der stukken, die een cassatieberoep in zaken van directe belastingen
instelt, moet daartoe van een bijzondere
macht voorzien zijn. (Impliciete oplossing.)
6 september 1966.
14

de verklaring, aan de partij waartegen
ze gericht is. (Wet van 22 januari 1849,
art. 4; wet van 22 jtmi 1865, art. 2;
wet van 22 juni 1877, art. 16.)
20 september en 4 oktober 1966.
81 en 155

59. ~, Verkee1·sbelasting op de autovoertuigen. ~ Voo1·ziening behem·st dooi·
artikel 67, lid 1, van de gecoonlineenle
wett6?~ betretfende de inkornstenbelastingen
en doo1· de m·tikelen 13 tot 16 van de wet
van 6 septernbe1· 1895. ~ Krachtens artikel 37 van de gecoordineerde wetten van
10 april 1951, betreffende de verkeersbelasting op de autovoertuigen, wordt het
cassatieberoep in deze zaken beheerst
door artikel 67, lid 1, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, dat onder meer verwijst
naar de artikelen 13 tot 16 van de wet
van 6 september 1895.
6 september 1966.
14

63. ~ Vonn. ~ Directe belastingen. ~
Geschonden wetsbepalingen. ~ Be]Jalingen die nattwlcetwig en j1.tist voor ellc middel dienen te wonlen acmgeduid. ~ Inzake
directe belastingen moet de voorziening
de nauwkeurige en juiste aanduiding
geven van de aangehaalde wetsbepalingen waarop elk middel betrekking heeft.
4 oktober 1966 en 20 jtmi 1967.
157 en 1284

60. ~ Vorm. ~ Verlcee?·sbelasting op de
atttove?·t·uigen. ~ V oo1·ziening doo1· gevolmacht'igde. ~ Verplichting doo?' de
gevolmachtigde van een bijzonde1·e macht
voo1·zien te zijn. ~ Elke gevolmachtigde,
al is hij advocaat, houder der stukken,
die een cassatieberoep inzake de verkeersbelasting op de autovoertuigen instelt moet daartoe van een bijzondere
macht voorzien zijn.
6 september 1966.
14

Vo1·m. ~ Di?·ecte gemeentelijlce
belastingen. ~ Voo1·ziening in cassatie
tegen een beslissing van de bestendige
deputctt-ie. ~ De voorziening in cassatie
tegen een beslissing van de bestendige
deputatie die uitspraak doet op een reclanmtie tegen een directe gemeentelijke
belasting bestaat nit een door de griffier
van de provincieraad opgestelde akte
waarin wordt vastgesteld dat deze de
verklaring van voorziening heeft ont-

61.

~

vangen.
13 december 1966.

473

62. -- Vorm. ~ Zaken van di1·ecte gemeentebelctstingen. ~ V oo1·ziening tegen
een beshtit van de bestendige deputatie. ~
Betelcening binnen de tien dagen. ~ Op
stratfe van ve1·val voorgesch1·even vo?·mvereiste. ~ De voorziening tegen een
besluit van de bestendige deputatie,
uitspraak doende in zaken van reclamatie tegen een directe gemeentebelasting, moet, op straffe van verval, betekend worden bimlen de tien dagen van

64. ~ Vo1·m. ~ Di1·ecte belastingen. ~
Exceptie van niet-ontvankel~jlcheid.
JJ!liddel en onde1·delen. ~ Beg1·ip. ~ Ka.n
niet ingewilligd worden de exceptie van
niet-ontvankelijkheid hieruit afgAleid dat
uit de tekst van het middel voorgesteld
tot staving van een voorziening in zaken
van directe belastingen blijkt dat het
drie onderscheiden grieven bevat zonder
dat de wetsbepalingen waarop elk van
die middelen betrekl<::ing hebben aangeduid werden, terwijl de onderscheiden
aangevoerde overwegingen tot hetzelfde
doel strekken en slechts een enkele grief
uitmaken.
25 oktober 1966.
268

65. ~ Directe belnstingen.
G1•oncl
van niet-ontvanlcelijlcheid door cle ve1'weerde?· tegen de vooTziening opgeworpen.
Merno1·ie van wedm·antwoo1'd doO?'
de eise?' nee1•gelegd. ~ Betelcening van die
mern01·ie aan de t'enuee?'cle?'. ~ Kosten van
die betelcening ten laste van de eise1·. ~
Wanneer de eiser, om te antwoorden
op een grond van niet-ontvankelijkheid
welke door de verweerder tegen een voorziening in zaken van directe belastingen
wordt opgeworpen, een 1nemorie van
wederantwoord neerlegt en die memorie
aan de verweerder doet betekenen, moeten de kosten van die betekening ten
laste van· de eiser blijven, zelfs indien de
grond van niet-ontvankelijkheid verworpen wordt.
398
22 noven1ber 1966.
66. ~ Vo1·m. ~ JJ!femorie.
Inlcomstenbelastingen. ~ lYiemorie van wede1'antwoo?·d. ~ Ontvankelijlcheid. ~ Voorwam·clen. ~ Een memorie van wederantwoord ingediend door de eiser in
zaken vaa inkomstenbelastingen is enkel
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ontvankelijk indien verweerder tegen de
voorziening een middel van niet-ontvankelijkheid opgeworpen ll8eft.
449
6 december 1966.

67. - Directe gemeentebelastingen. Betekening van de ve7'7clm·ing ·van vootziening. - Bewijs van deze betekening niet
ove1·gelegd. - VooTzienin(f niet ontvctnkelijk. - Is niet ontvankelijk de voorziening in cassatie tegen een besluit van de
bestendige deputatie van een provincials
raad, die uitspraak doet over- een recla,matie tegen een aanslag in een directe
gemeentebelasting, wanneer niet uit de
aan het Hof overgelegde stukken blijkt
dat de verklaring van voorziening binnen tien dagen betekend werd aan de
partij tegen wie de voorziening gericht is.
(Wet van 22 januari 1849, art. 4; vvet
van 22 juni 1865, art. 2, en ,wet van
22 juni 1877, art. 16.)
10 januari 1967.
568
68.- Vorm.- Directe belastingen.Tweede ve1·zoeksclwljt dat een niettw middel
aanvoeTt.
N iet-ontvankelijkheid.
Maakt een nienwe voorziening uit en is,
derhalve, niet ontvankelijk een tweede
verzoekschrift dat een nieuwe cassatie-·
middel inroept, al wordt dit verzoekschrift betiteld " bijvoegsel aan de voorziening in cassatie "· (Verordening van
28 juni 1738, 1e deel, titel IV, art. 39 ;
Wetb. van strafv., art. 438; wet van
6 september 1895, art. 14.)
17 januari 1967.
604

69. - Vo1·m. - JJ1emo1'ies. - Di1·ecte
belastingen. - JJ![ emo1·ie van antwo01'd. Ontvankelijlcheid.- Voo1·waa1·de.- Eiser
is slechts ontvankelijk, in zaken V!Hl
directe belastingcn, een memorie van
antwoord neer te leggen wanneer en
in zover de verwecrder de niet-ontvankylijkheid van de voorziening opwerpt.
(Wet van 6 september 1895, art. 14.)
17 januari 1967.
604
70. - Polderbelastingen.
Voo1·ziening niet betelcend. - N1:et-ontvanlcelijkheid. - Is niet ontvankelijk de voorziening in cassatie ingesteld tegen een beslissing van de bestendige deputatie van
de provincials raad rechtdoende over
een reclamatie in zaken van polderbelastingen, die niet betekend werd aan de
partij tegen wie zij is gericht. (\Vet van
3 juni 1957, art. 68; wet van 22 januari
1849, art. 4.)
610
17 januari 1967.
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71.- Vm·nL - Directe belastingen. Bij te voegen stttlcken. - Best1·eden a1Test
gewezen op verwijzing na cassatie. Uitgijte van het cassatiea7'7'est niet ove1·gelegd. V 001'We1'P en 1·edenen van het
at1·est van ve1·wijzing die noch ttit het best1·eden a1'1'est noch ttit ande1·e 1·egelmatig
nee1·gelegde stulclcen blijken. - Niet ontvankelijke voo1·ziening. - Is niet ontvankelijk de voorziening tegen een arrest
in zaken van directe belastingen gewezen
op verwijzing na cassatie, zo eiser de
uitgifte van het cassatiearrest niet heeft
overgelegd en het voorwerp en de redenen ervan noch uit het bestreden arrest
noch uit andere regelmatig aan het Hof
overgelegde stukken blijken.
31 januari 1967.
673
72.- Vo1·m.- Di1·ecte belastingen.Ve1·zoelcsch1·ijt in cassatie. - Handtelcening. ~ Daar de voorziening inzake
directe belastingen bij verzoekschrift
wordt ingesteld, moet zij noodzakelijk
door eiser of door zijn bijzondere gevolmachtigde worden getekend. (Wet van
6 september 1895, art. 14.)
15 februari 1967.
759
73.- Vorm.- Directe belastingen.Betelcening van het cassatieve1·zoelcschrijt.
- Geen vaststelling van de handtelcening
van het verzoelcsclwift. - Onontvankelijlclwid van de vooTziening. - Is ,niet ontvankelijk de voorziening inzake directe
belastingen, wanneer noch het afschrift
van het aan verweerder overgelegde verzoekschrift noch het exploot van betokening vaststelt dat het betekende verzoekschrift door eiser of door zijn bijzonder gevolmachtigde is getekend. (Wet
van 6 september 1895, art. 14.)
15 februari 1967.
759
74. - Directe belastingen.
Voo1·ziening die geen enlcel middel voo1•stelt. Voorziening niet ontvanlcelijlc. - Is niet
ontvankelijk de voorziening, inzake directs belastingen, die geen enkel middel
voorstelt. (Wetten van 6 september 1895,
art. 14, en 23 juli 1953, art. 1.)
21 februari 1967.
792
75. - Directe belastingen.
Stttlcken
die eise1' buiten de gestelde vo1·men en tM'mijn heeft overgelegd. ~ Stttlclcen V1'eemd
aan de ontvanlcelijlche,id van de vooTziening. - Stulclcen waa1·op het Hof geen
acht slaat. - Inzake directe belastingen
slaat het Hof van cassatie geen acht op
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stukken welke vreemd zijn aan de ontvankelijkheid van de voorziening of
andere stukken tenzij de akten van afstand, van gedingshervatting of van
pleitvergunningen, welke eiser niet in de
vormen en binnen de termijn gesteld bij
artikel 14 van de wet van 6 september
1895, vervangen door artikel l van de
wet van 23 juli 1953, heeft neergelegd.
14 n1aart 1967.
874
§ 5. -

Dienstplichtzaken.

76. - Vo1·m. - JJ!Iilitie. - Voo?·ziening die de geschonden wetsbepaling niet
aanhctctlt. Niet ontvankel?:jlce voo?"ziem:ng. - Is niet ontvankelijk de voorziening ingesteld tegen een beslissing van
de hoge militieraad, die de wetsbepaling
welke zou geschonden zijn niet aanduidt.
(Gecoordineerde dienstplichtwetten, artikel 51, §§ l en 4.)
816
27 februari 1967.
77. - Dienstplicht.
DienstJJlichtige
cUe om een ondeTzoelc V?"aayt ten einrlc vast
te stellen clat liet bedT,:jjsinlcomen van zijn
ongehnwcle zu8te1· niet tot het oncle1·houd
van het gezin bijdmagt. - VeTzoekscliT~ft
dat geen voo?'Z?:ening uitmaakt. - Maakt
geen voorziening in cassatie uit het verzoekschrift waarbij de dienstplichtige
mn een onderzoek vraagt ten einde vast
te stellen clat het bedrijfsinkomen van
zijn ongehuwde zuBter niet tot het onderhoucl van de familie bijdmagt.
6 maart 1967.
838
78. - V oTm. - Dienstplichtzalcen. Ve?·zoeksclwijt waaTbij om de he1·ziening
van de be8lissing van de Hoge JYiilitie?'aacl wonlt gevmagcl. VeTzoelcsch?-ijt
dat geen voo1'ziening vo1·mt. - Is geen
voorziening in cassatie het verzoekschrift waarbij een dienstplichtige verzoekt om de herziening van de beslissing
van de Hoge Militieraad.
3 april 1967.
927

79. - VoTm. - Dienstplicht. - Vm·zoelcsch?-ijt waa1·bij het Hof woTclt ve1'zocht 1·elcening te houden met de moeilijlce
toestand en de slechte gezondheid van de
moede?' van de dienstplichtige. Ve1'zoelcsch?·ijt dat geen cassatievoo1·zieniny
vo1·mt. - Maakt geen voorziening in cassatie uit het verzoekschrift, waarbij het
Hof wordt verzocht rekening te houden
met de moeilijke toestand en de slechte
gezondheid van de moeder van de dienst-

plichtige. (Dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 april 1962, art. 50 en 51.)
10 april 1967.
952
80. - Vo1·m. - Dienstplicht.
Verzoelcsclwijt waa?·bij om een nieuw onderzoelc van de aanvmag om vTijstelling of
vo'J1'lopige ajke?w·ing op een lichamelijlce
f!?'oncl wo1·dt ve?'Zocht. - VeTzoelcschT~ft dat
geen vom·ziening 1:s. - Is geen voorziening in cassatie het verzoekschrift waarbij een dienstplichtige, die het voorwerp
is geweest van een beslissing van de herkeuringsraad, een nieuw onderzoek van
zijn verzoek om vrijstelling of voorlopige
afkeming op lichamelijke grond vordert.
20 juli 1967.
1332
81. - Vm·m. - Dienstplicht. - Niet
getelcencle vooTziening. Niet-ontvanlcel1:jlcheicl. - Is niet ontvankelijk in dienstplichtzaken de voorziening die de handtekening van eiser niet draagt. (Dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 april
1962, art. 51, § 1.)
1332
24 augustus 1967.
§ 6. -

Strafzaken (Geestrijke clranken,
Douanen en accijnzen inbegrepen).

82. - Vo1•m. - Stm:fzalcen. - Bm·ge?'lijke 1'echtsvm·de1·ing. Voo1•ziening
van de c~watoT van het faillissement van cle
belclaagcle. - Voorziening niet betelcencl.
- Onontvanlcelijlcheicl. - I s niet ontvankelijk de voorziening ingesteld door de
curator van het faillissement van de beldaagde, veroordeeld in deze hoedanigheid terzelfdertijd als hijzelf jegens de
bmgerlijke partij, indien zij niet betekend werd aan de partij tegen welke zij
is gericht.
5 september 1966.
8
83. Vo?'m. - Stmfzalcen. - JJ1emoTie van eise?'. - Nee1·legg·ing te?' g1·i{fie
na het ve?'St?·ijlcen van cle bij artikel 53,
z.icl 2, van het besluit van 15 maart 1815
gestelde te1'mijn. - JJ![emoTie niet ontvanJcelijk. - I s niet ontvankelijk de memorie
neergelegd ter griffie van het Hof, tot
staving van een cassatievoorziening in
strafzaken, na het verstrijken van de termijn, gesteld bij artikel 53, lid 2, van het
besluit van 15 maart 1815, gewijzigd bij
artikel 6, § 1, van de wet van 20 juni
1953.
12 september en 7 november 1966 en
5 juni 1967.
49, 326 en 1209
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84. - Vorrn. - Stmjzaken. - Voorziening van de ve?·zekemar, tussenkomende
partij. Voo1·ziening niet betekend. Niet-ontvanlcelijkheid. - Is niet ontvan.
kelijk, indien zij niet betekend werd aan
de partijen waartegen zij wordt gericht,
de voorziening van de verzekeraar die
voor de repressieve rechtsmacht is tussen
gekomen.
26 september 1966.
101
85. - Nee?"legging van memories. St?·ajzalcen. Definitieve ve1·oordeling
over de strajvonle1·ing en niet de finitieve
beslissing ove?' de bw·ge?'lijke ?'echtsvonle?'ing. - V oo1·ziening van de belclc!agde tegen de ee1·ste beslissing. - JYiemorie van
antwoonl doo?' de btw·ge1·lijlce pa1·tij nee?'gelegd. - Ontvanlcelijke memO?·ie. - Kosten. - vVam·wer de beldaagde, definitief
veroordeeld op de strafvordering en provisioneel op de burgerlijke rechtsvordering, zich in cassatie voorzien heeft tegen
de eerste beslissing, is de burgerlijke
partij ontvankelijk om een memorie
van antwoord in te dienen ; in geval van
verwerping van de voorziening, vallen de
kosten van deze n1e1norie ten laste van
de eiser.
26 september 1966,

104

86. - VO?'?JL - Stmfzalcen.
Nee?'legging van rnemoTies en stulclcen. - Te?'mijnen. - In strafzaken, vermag het
Hof acht te slaan op de memories en op
de stukken neergelegd na het verstrijken
van de door artikel 53, lid 2, van bet
besluit van 15 maart 1815 voorziene termijn, zelfs indien bedoelde stuldmn andere zijn dan deze welke gezegde bepaling beoogt, wanneer de neerlegging niet
door de eiser wordt gedaan. (Besluit van
15 maart 1815, art. 53, lid 2; wet van
20 juni 1953, art, 6, § I.) (Impliciete oplossing.)
17 oktober 1966.

212

87. - Vorm. - Stmjzalcen.
Verzoelcsch?·ijt tot staving van de voo1·ziening
neeTgelegd op de gritfie van het ge1·echt
dat de best?·eden beslissing gewezen heejt.
- Nem·legging na het ve1·st?·ijken van de
cloo1· a?·tilcel 422 van het TVetboek van stmjvoTde?·ing voo?'ziene tennijn. - Hoj dat
niet vem~ag e?'Op acht te slam~. - In
strafzaken, vermag het Hof niet acht
te slaan op een verzoekschrift, dat op de
griffie van het gerecht dat de bestreden
beslissing gewezen heeft, na het verstrijken van de door artikel 422 van het
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Wetboek van strafvordering voorziene
termijn werd neergelegd.
17 oktober 1966.
216

88.- Vonn.- St?·ajzalcen.- VooTziening van de burge?'lijlce pa1·t·ij. - Exploot
van betekening te?' g?'itfie nee1·gelegcl na
het veTstTijken van de termijn voo?'Zien bij
artilcel 53, lid 2, van het besluit van
15 maaTt 1815. - Niet-ontvankelijlcheicl
vcm de vooTziening. - Is niet ontvankelijk de voorziening van de burgerlijke
partij, waarvan bet exploot van betokening aan verweerder ter griffie neergelegd is na het verstrijken van de termijn
voorzien bij artikel 53, lid 2, van het
besluit van 15 maart 1815, gewijzigd bij
artikel 6, § I, van de wet van 20 juni
1953.
24 oktober en 7 november 1966.
258 en 326
89.- Vo?'/1~.- Stntjzaken.- Voo?·ziening van de btwgeTlijke pa1·tij of van de
btwge?·lijk aanspTakel·ijlce pa?·tij. - Te1·
gTifjle van het Hoj van cassatie nee1·gelegde
N oodzalcelijlcheid van de
rnemorie. tussenlcornst van een advocaat bij het Hof
van cassatie. - Is niet ontvankelijk de
memorie van de burgerlijke partij of van
de burgerlijk aansprakelijke partij, eiseres in cassatie, neergelegd ter griffie van
het Hof van cassatie zonder de tussenkomst van een advocaat bij dit Hof.
(Wetb. van straf., art. 425; wet van
20 juni 1953, art. 6, § 2.)
31 oktober 1966 en 17 april 1967.
293 en 992
90. - Nee1·legging van memo1·ies. Stmjzaken. Einclbeslissing ove?' cle
stmjvoTde1·ing en geen eindbeslissing ove?'
de bw·ge?'lijlce ?'echtsvordeTing. VoO?'ziening van de beklaagcle tegen de eerste
beslissing. - JJI[ernon:e clooT cle bu1·ge1'·
lijlce pa1·tij neergelegd. - 111[ernoTie ontvanlcelijlc. -Kosten. - Wanneer de beklaagde, definitief veroordeeld op de
strafvordering en bij voorraad op de
burgerlijke rechtsvordering, zich in cassat.ie voorzien heeft tegen de eerste beslissing, is de burgerlijke partij ontvankelijk een memorie tot antwoord op de
voorziening neer te leggen ; in geval van
verwerping van deze, vallen de kosten
ervan t.en laste van de eiser.
303
31 oktober 1966.
91.- Vonn.- Stm,fzaken.- Bu?·gerlijke vorde1·ing. - V e?'Oo?'deling ten laste
van de wedttwe van cle venlachte, na he1·ne-

1554

VOORZIENING IN CASSATIE

ming van de instantie tegen deze laatste
Voor·ziening van de tveingesteld. duwe. - V oor·ziening die niet meer· moet
betelcencl wonlen. - De weduwe van de
verdachte die voorziening instelt tegen
de beslissing waarbij op de burgerlijke
vordering veroordeeld wercl, na herneming, door haar, van de tegen haar
echtgenoot ingediende instantie, moet
haar voorziening niet betekenen. (Impliciete oplossing.)
7 noven1.ber 1966.
326
92. Vor·m. - 8tr·ajzaken. -- Geschr-ijt tot staving vctn cle vom·ziening van
de beklactgcle. - Niet getekencl gesch?-ijt.
- Het Hoj slctat geen acht emp. - Het
Hof slaat geen acht op een tot staving
van de voorziening van de beklaagcle
neergelegd geschrift, wanneer dit geschrift van geen handtekening is voorzien.
5 december 1966 en 25 januari 1967.
443 en 664

93. - Vor·m. - 8tnifzalcen. - Vom·ziening van het besttttw cler· financien, vm•volgencle pm·tij. Geen betekening. Voor·ziening m:et ontvctnkelijlc. - Is niet
ontvankelijk de voorziening van het bestuur der financien, vervolgencle partij,
die niet werd betekend aan de partij
tegen welke zij gericht is. (Wetb. van
strafv., art. 418.)
9 januari 1967.
543
94. - Vor·m. - 8tr·ajzalcen. - Vom·:'dening van de in t~tssenlcomst opgemepen
veTzelcer·aaT. Niet betekencle voor·ziening. - Onontvanlcelijkheicl. - Is niet
ontvankelijk de voorziening, ingesteld
door de in tussenkomst voor het strafgerecht opgeroepen verzekeraar, die niet
betekend is aan de partij tegen wie zij
gericht is. (Wetb. van strafv., art. 418.)
23 januari 1967.
623

95.- Vor·m.- 8tmjzalcen.- Nee?'legging van memm·ies.- Gesclu·ijt clat alleen
ver·wijst nacw in sooTtgelijke zaken neeTgelegde memoTies. Geschrijt clat geen
memorie vor·rnt tot staving van de voor·ziening. - Is geen mmnorie, tot staving
van een voorziening in cassatie in st.rafzaken, het geschrift waarin de eisers
enkel verwijzen naar de in soortgelijke
zaken neergelegde memories.
30 januari 1967.
660
96. VoTm.
Str·ajzaken. - Memm·ie van eise1·, neergelegcl mincler clan

acht dagen vom· de ter·echtzitting. - Niet
ontvankelijke mMnor·ie. - Is niet ontvankelijk de memdrie door eiser tot staving
van een voorziening in strafzaken neergelegcl minder dan acht dagen voor de
terechtzitting. (Besluit van 15 maart
1815, art. 53, lid l ; wet van 20 juni 1953,
art. 6, § 1.)
13 februari 1967.
743
97.- Vor·m.- 8trafzctken.- B~W[fe?'
lijke nchtsvm·clering. - Voorziening van
de b~wge?'lijke partij tegen een mincler·jar·ige belclactgcle. - Betekening aan de
vader, wettelijlce beheenler· van belclctagcle,
en niet aan deze laatste. - Niet ontvankelijke voor·ziening. - Is niet ontvankelijk de voorziening van de burgerlijke
partij tegen een minderjarige beklaagde
die hem niet is betekend doch aan zijn
vader in de hoedanigheid van wettelijk
beheerder.
27 februari 1967.
813
9-8.- Neer·legging van een memorie.Stmjzalcen. - Definitieve ver·oorcleling op
de stm:fvordeTing en niet definitieve op de
bw·ger·lijlce r·echtsvorder·1:ng. Voorziening van beklaagcle tegen beicle beslissingen. - Belclaagcle die ajstancl cloet van
zijn voorziening tegen cle tweecle beslissing.
- Door· de b~tr·ger·lijke pm·tij neergelegcle
Ontvctnlcelijlce memorie. memor·ie. Kosten. - Wanneer de beklaagde, die
definitief op de strafvordering en bij
voorraad op de burgerlijke rechtsvordering wordt veroordeeld, tegen beide beslissingen een cassatievoorziening instelt,
is, zelfs indien hij afstand doet van zijn
voorziening tegen de tweede beslissing,
de burgerlijke partij ontvankelijk om
een Ine1norie van antwoord op de voorziening neer te leggen ; zo deze wordt
verworpen, vallen de kosten van de
memorie ten laste van eiser.
932
3 april 1967.
99. - Vor·m. - Stnifzalcen. VerzoelcschTijt tot staving van de vom·z1:ening.
- VeTzoelcschT1jt neergelegcl ter· gr·iffie van
het hof van beroep dat de 1Jgst1·ed~n beslissing heeft gewezen. - Neer·legg~ng na
het ver·str·ijlcen van de bij ar·tikel 422 van
het TVetboek van stmjvoTder·ing gestelcle termijn. - Onontvankelijkheicl van het ver·zoekschr·ijt. - Is niet ontvankelijk het
verzoekschrift tot staving van een voorziening in strafzaken, ter griffie van het
rechtscollege die de bestreden beslissing
heeft gewezen, neergelegd na het verstrijken van de bij artikel 422 van bet
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Wetboek van strafvordering gestelde termijn.
22 mei 1967.

1132

100. - VomL - Stmfzaken. - JJIJ.emorie van eiser. - JJ!J.emo?·ie die als me11W?'ie van wede?'antwoo?·d wordt betiteld.
- Nem·Zegging tm· gritfie na het ve?·st?"i,jlcen van de bij m·tikel 53, lid 2, van het
beslttit van 15 maa?'t 1815 gestelde te1•mijn.
- Onontvankelijkheid van de memo1·ie.Is niet ontvankelijk de memorie ter
griffie van het Hof tot staving van een
voorziening in strafzaken neergelegd na
het verstrijken van de bij artikel 53,
lid 2, van het besluit van 15 maart 1815
gestelde termijn, zelfs zo deze als « Inem.orie van wederantwoord '' betitelde
memorie een antwoord verstrekt op
een meTrwrie van verweerder waarbij de
ontvankelijkheid van de voorziening of
van het verzoekschrift dat de middelen
tot cassatie bevat, wordt betwist.
22 mei 1967.

1132

101.- Vo?'m. - St?·afzaken. - Bm·ge?'lijke ?'echtsvoTdeTing. Veroo?·deling
van de belclaagde en van de verzeke?'aa?·,
tot tttssenkomst opgemepen, tot ve1·goeding
van de doo?' een vm·kee?'songeval benaVoorziening van de
deelde pe?'soon. beklaagde of van de ve?'zekema?' tegen de
benadeelde peTsonen. JJIJ.emorie nee?'gelegd door het Gemeenschappelijk W aarbo?'gfonds, dat v1·~jwillig voo?' de feiten?'echte?' is tnssengekomen. Ontvankelijkheicl. - Kosten. - \1\Tanneer de beklaagde of de verzekeraar, voor het strafgerecht tot tussenkomst opgeroepen,
zich voorzien hebben tegen de beslissing,
waarbij zij veroordeeld worden tot vergoeding van de door een verkeersongeval
benadeelde personen, is het Gemeenschappelijk Waarborgfonds, dat vrijwillig voor de feitenrechter tussengekomen was, ontvankelijk om in het geding in cassatie tussen te komen en een
1nen1.orie van antwoord op de voorziening neer te leggen, van 't ogenblik dat
het belang erbij heeft ; in geval van verwerping van de voorziening vallen de
kosten van deze memorie eiser ten laste.
22 mei 1967.

1139

102.- Vonn. - Stmfzaken. -Memo?·ie tot stctving van de voo?·ziening. Onnamvlcmt?'ige memoTie. - Niet-ontvankelijkheicl. - Het Hof slaat geen acht
op een tot staving van een voorziening
neergelegde memorie, die wegens on-
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nauwkeurigheid niet toelaat de beweerde
onwettelijkheid te onderscheiden.
24 mei 1967.
1165

103. - Vom~. - Stmfzalcen.
Vom·ziening van de btt?'ge?·lijke pa1·tij. - Ve·rplichting de alcte zelf van voo1·ziening te
betekenen. - Is niet ontvankelijk de voorziening van de hLTI'gerlijke partij, als deze
zich ertoe beperkt heeft aan verweerder
te doen betekenen dat zij een cassatieberoep heeft ingesteld zonder de aide zelf
van de voorziening te doen betekenen.
(Wetb. van strafv., art. 418.)
1186 en 1251
29 mei en 12 juni 1967.
104. - Vo?'m, - Stmfzalcen. - JJIJ.emo?·ie van eise?'. - JJ!Iemo?·ie minde1· dan
cwht clagen voo?' de terechtzitting nee?·gelegd. - Yiet ontvank6lijke memo1·ie, zelfs
zo de negende dag voo?' de tm·echtzitting
een zatm·dag, een zondag of een andere
wettel1jke feestdag is. - Is niet ontvankelijk de memorie die eiser tot staving
van een voorziening in strafzaken minder
dan acht dagen voor de terechtzitting
heeft neergelegd, zelfs zo de negende dag
v66r de terechtzitting een zaterdag, een
zondag of een andere wettelijke feestdag
is. (Besluit van 15 maart 1815, art. 53,
lid 1; wet van 20 juni 1953, art. 6, § 1 ;
Wetb. van sh·afv., art. 644 vervangen bij
het enig ·"'rtikel van de wet van 23 deeember 1963.)
29 mei 1967.
1187
105. - Vomt.
VooTziening van het
openbaar ministe1·ie of van de btwge1·Zijlce
pm·tij. Gecletinee1·de ve1·wee?'de1'. Voorlezing doo?' de gritfie?' van cle verlcla?'ing van voo1·ziening. - Vaststelling. Moclaliteit. - Aan de bij artikel 418,
lid 2, van het vVetboek van strafvordering vastgestelde formaliteit wordt voldaan als griffier, in plaats van op de akte
zelf van de verklaring van voorziening
van het openbaar ministerie of van de
burgerlijke partij te vermelden dat zij
voorgelezen is aan een verweerder in
heehtenis, deze voorlezing op authentieke wijze vastelt door een onderscheiden
aide ervan op te maken die hij en de gedetineerde getekend hebben of waarop
vermeld wordt dat deze laatste niet kan
of niet heeft willen tekenen.
20 juli 1967.
1321
106. - Vo1·m. - Stmfzalcen. - JJ1emorie van eise?'. - JJ1emoTie die de voo1'ziening niet Jean uitb1·eiclen tot een dam· de
verklm·ing van voorziening niet best?'eclen
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beslissing. - De eiser in cassatie kan in
st.rafzaken door een tot staving van zijn
voorzicning neergelegde n1en1.01'ie deze
voorziening niet uitbreiden tot een door
de verklaring van voorziening niet bestreden beslisRing.
20 juli 1967.
1324

107. -

Vo?'11!. - 8tTqfzalcen. - Ver·van eiser neergelegcl tot staving
van de voor·ziening. - V eTzoelcsclw{ft clat
de voor·ziem:nrr niet lwn tt1:tbr·eiclen tot een
door· de ve1·lclaring van voor·ziening niet
best1·eclen beslissing. - De eiser in cassatie kan in strafzaken, door een verzoekschrift neergelegcl ter griffie van het
rechtscollege, dat de beslissing heeft gewezen, zijn voorziening niet nitbreiden
tot een door de vorldaring van voorziening niet bestreden beslissing.
20 juli 1967.
1325
zoelcsclw~ft

§ 7. -

Tucht,zaken.

108. - Vor·m. - T1tchtzalcen. - 01·cle
van a1·chitecten. Vermelding van de
geschonden wet. - Ve1'1neld·ing niet ve1'eist. - De rechtspleging van de cassatievoorziening tegen de eindbeslissingen
van de raden van beroep van de Orde
van Architeoten geregeld zijnde zoals in
strafzaken, maken noeh de vergissing in
de vermelding van de wetsbepaling
waarop de grief, als niteengezet. tot Rtaving van de voorziening, gegrond ie,
noch de af1vezigheid van zodanige vermolding niet ontvankelijk hot middel
waarbij een onwcttelijld1eid uitdrukkelijk wordt aangeldaagd. (Art. 33 van de
wet van 26 jm1i 1963 tot oprirhting van
eon Orde van architecten.)
10 oktober 1966.
184
HOOFDSTUK IV.
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN OF WAARTECiEN ZULK
BEROEP NIET KAN WORDEN INGES'l'ELD. BESLISSINGEN IN FEITE ;
BESLISSINGEN IN RECHTE. TOEP ASSING VAN DE REGEL : " POURVOI SUR
POURVOI NE VAUT "· VOORZIENINGEN DIE NIET ONTVANKELIJK ZIJN GEWORDEN
WEGENS
GEnUS
AAN
BESTAANSREDEN OF BELANG.

§ 1. -

§ 2. -

Allerlei.

Burgerlijke zaken of zaken
V\111 koophandel.

109. - Beslissingen tegen clewellce men
zich kan voorzien. - Btt1'geTlijke zalcen. -

Rechtbanlc van eeTste aanleg bij clewellce
een hoge1· be?·oep tegen een vonnis van de
vrede?·echte?' aanhangig is gemaak~t. Bed?'ag van het geding 25.000 fmnk ove?'tref/encle. - Rechtbanlc wellce bs8list dat
niet client te wonlen onclerzocht of de vrecler·echter ratione 1nateriae bevoegcl wets
en ten grande beslissencle. - Voo·rz1:en·ing'
vcm de ve?'Oonleelcle pm·tij of van cle pa?'t?:j
wier vonle?'ing afgewezen wenl. - Voo?'ziening st1·elclcencle tot cassatie van het
ee1'8te beschilclcend gecleelte en tot casscttie
van het beschilclcencl gecleelte hetwellce het
gevolg e?'Vctn is. - Ontvanlcelijlche-icl. vVanneer de rechtbank van eerste aanbij dewelke een hager beroep tegen een
vonnis van de vredorechter, gewezen
in een geding waarvan het bedrag
25.000 frank overtreft., aanhangig is gemaakt, beslist dat niet worden onderzocht of de eerste rechter ?'atione matm·iae
bevoegd was en ten grande uitspraak
doet, is de partij tegen dewelke een veroordeling aldus uitgesproken wordt, of
wier vordering afgewezen wordt, ontvankelijk om een voorziening in to stellen, strelillende tot cassatie van het
eerste beschikkende gecleelte en tot cassatie van het beschikkend gedeelte, hotwelke het gevolg ervan is.
17 november 1966.
376

110. Beslissingen waa1·tegen men
zich lccm vourzien. - Bttrge?·lijlce zalcen. Vonnis waartegen hoge?' be1'0ep wenl ingestelcl. - Ontvanlcelijlchm:cl vctn een lateTe
voorziening tegen clit zelftce vonnis. Voorwaanle. - De omstandigheid dat
tegen een in burgerlijke zaken gowezen
vonnis hoger beroep werd ingestcld,
maakt een latere voorziening tegen dit
vonnis niet onontvankelijk, indien niet
definitief vverd gevonnist dat die beslissing slechts in eerste aanleg werd gewezen. (Impliciete beslissing.)
20 januari 1967.
617
§ 3 . - Verkiezingszaken.
§ 4. -

Belastingzaken.

111. - Beslissingen waa1'tegen een cassatiebe?'Oep lean wO?·clen ingestelcl. - Gemeentelijlce bela.stingen. - Beslissing van
de bestencUge cleputatie van elm p?'ovincie?'aacl die 1·echt cloet op een ?'eclamatie van
een naamloze vennootschap of van een
vennootschap bij wijze van gelclschieting
op aanclelen te yen een aanslag in een
gemeentebelasting, die met het patent ove?'eenlcomt. - Beslissing die niet in laatste
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aanleg is gewezen. - Niet-ontvankelfjlce
voo1·ziening. - Is niet ontvankelijk de
voorziening ingesteld tegen de beslissing
van de bestendige deputatie die reeht
doet op een reelan>atie van een naan>loze vem>ootsehap of van eert vennootsehap bij wijze van geldsehieting op aandelen tegen een aanslag in een direete
gemeentebelasting, die analoog is met
het patent, daar dergelijke beslissing
geen in laatste aanleg gewezen beslissing
is. (vVet van 4 augustus 1832, art. 15;
wet van 25 maart 1876, art. 19; wet van
22 januari 1849, art. 4, gewijzigd bij
artikel 2 van de wet van 18 maart 1874;
wet van 22 juni 1865, art. 2 ; wet van
22 juni 1877, art. 1, 8 en 14.)
24 januari 1967.
632
§ 5. -

Dienstplichtzaken.

112. - Beslissing waa1·tegen een voo1'ziening in cassatie lcctn wonlen ingesteld.
- JYlilitie. - Beslissing van de milit1:ema,cl. - Niet ontvanlcelijlce vooTziening. Is niet ontvankelijk de voorziening ingesteld tegen een door de militieraad gewezen beslissing. (Gecoi:irdineerde dienstplichtwetten, art. 50.)
27 februa.ri 1967.
816
Strafzaken (Geestrijke dranken,
Douanen en accijnzen inbegrepen),

6. -

113.
Stmjzalcen.
Bw·ge1'l1:jke
1'echtsvo1·de1'ing. Rechte1· in jeitel~jke
aanleg die achte1·eenvolgens twee beslissingen in dezelfde zaalc heejt gewezen. Voo1·ziening tegen de iwee beslissingen. Tl e1·nietiging van de tweede slechts gevmagd als gevolg van de ve1'nietig·ing van
de ee1·ste. - Tlenve1·ping van de voo1'ziening tegen de ee1'ste beslissing. - Tloo1'ziening tegen de tweede beslissing zonrle1·
V001'W617J W01'dende. - vVanneer, in strafzaken, de eiser zich voorzien heeft tegen
twee achtereenvolgens in dezelfde zaak
gewezen vonnissen, 1naar slechts de vernietiging van het tweede vonnis vraagt
als gevolg van de vernietiging van het
eerste, is de voorziening tegen het tweede
vom>is zonder voorwerp ingevolge de
verwerping van de voorziening tegen bet
eerste.
12 september 1966.
37
114. Beslissingen waaTtegen men
zich lean voo1·zien. - Stmjzalcen. - Btt1'ge1'lijlce 1'echtsv01'de1'ing. - Besliss.ing die
aan de buTgeTlijke pa1·tij haaT vo1·de1·ing
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ontzegt en ze in de kosten e1·van ve1'001'dedt.- Voo1·ziening van de beklaagcle.Niet-ontvanlcelijkheid. - Is niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, de voorziening door de beklaagde ingesteld
tegen een beslissing die aan de burgerlijke partij haar vordering ontzegt en
ze in de kosten ervan veroordeelt.
26 september 1966.
112
115. Stmjzalcen. JVIilitaiT gerechtshoj. - Ve1·oordelend a1·rest. - Beslissing waa1·bij bevolen is de ve1·oordeelcle
in ve1·zelce1'de bewa.1'ing te stellen. - Voorziening vctn cle verooi·cleelcle alleen gericht
tegen cleze beslissing. Vm·oonlelende
beslissing in lc1·acht van gewijsde gegactn.
- Vo01·ziening niet ontvanlcelijlc bij ontstentenis van belang. - Is niet ontvankelijk, bij ontstentenis van belang, de
voorziening van de veroorcleelde, die
aileen gericht wordt tegen de beslissing
van het militair gerechtshof vvaarbij ten
gevolge van zijn veroordeling bevolen is
hem in verzekerde bewaring te stollen,
wanneer de veroordelende beslissing in
luaeht van gewijsde is gegaan.
10 oktober 1966.
186
116. Stmfzalcen.
Ve1'oo1·clelend
a1'rest. - Bevel tot onmicldellijlce aanhmtding. Voorziening tegen het beschilclcend gedeelte van de ve1·oonleling ve1' wOJ'pen.
Voo1·ziening tegen het bevel
tot onmiddellijlce aanhmtding zonde1· bestaansreden. - W anneer de veroordeelde
een cassatieberoep heeft ingesteld tegen
een veroordelend arre~t, waarbij zijn
onmiddellijke aanhouding gela.st wordt,
en, ingevolge de verwerping van de tegen
het beschikkencl gedeelte van de veroordeling gerichte voorziening, dit bes[Jbikkend gedeelte lu'acht van gowijscle heeft
verluegen, verliest de voorzieing tegen
het bevel tot omr.iddellijke aanhouding
zijn bestaansreden.
10 oktober 1966, 9 januari en 20 maart
1967.
189, 561 en 905
117. Stmfzalcen. Beslissingen
waartegen men zich kan voo1•zien. - Vonnis van de C01'1'ectionele 1'echtbanlc in ee1'ste aanleg gewezen. - Niet ontvanlcelijlce
voorziening. - Is niet ontvankelijk de
voorziening gericht tegen een vonnis in
eerste aanleg door de correctionele rechtbank gewezen.
21 november en 12 december 1966.
389 en 466

118. -

Beslis.s.ingen waa1'tegen een
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vooTziening lean ingestelcl wm·clen.
Vonnis van de politieStmfzaleen. ?'eahtbanle in eeTste aanleg gewezen. VooTziening niet ontvankelijk. - Is niet
ontvankelijk de voorziening ingesteld
tegen een in eerste aanlPg door de politierechtbank gewezen vonnis. (vVetb.
van strafv., art. 407 en 413; wet van
4 augustus 1832, art. 15.)
28 november 1966 en 30 januari 1967.
417 en 668
119. Beslissingen waaTtegen men
ziah lean voo1·zien. - Stmjzaleen. - Be8l,issing van VJ'ijspmalc. V oo?·ziening
van de venlaahte. Niet-ontvctnkelijleheicl. - Is niet ontvankelijk, bij gebrek
aan belang, de voorziening door de verdachte ingesteld tegen een bm,lissing die
hem vrijspreekt.
19 december 1966 en 20 lrtaart 1967.
500 en 900
120. Beslissingen waaTtegen men
zich lean vooTzien. - Stmfzalcen. - Beslissing die de stmjvonle1·ing ve1jaa?'d
ve?·lelact?'t. VooTziening van de verdachte. Niet-ontvanleelijkheicl. Is
niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang,
de voorziening door de verdachte ingesteld tegen een beslissing die de strafvordering door vcrjaring vervallen verklaart.
19 december 1966 en 20 maart 1967.
505 en 900
121. - Stmfzaken. - Ve?'oo?·deling op
de stmjvordering. - Vom·ziening van belclaagde. OveTlijden van dezelfde. V oo?·ziening die doelloos WO?'dt. - Ret
overlijden van beklaagde, tijdens bet
geding in cassatie, ontneemt elk gevolg
aan de op de strafvordering gewezen
veroordelende beslissing, zodat de tegen
deze beslissing door beldaagde ingestelde
voorziening geen reden van bestaan meer
heeft. (Wet van 17 april1878, art. 20.)
6 februari 1967.
706

122. Beslissingen waartegen een
voo1·ziening lean wo1·den ingestelcl.
Stmjzaleen. - Beslissing die de bu?·ge?'Zijle aanspmkelijlee pa?'tij bu#en de zaak
stelt. - Voo?'ziening van deze pct?'tij '!viet
ontvanlcelijlc. - Is niet ontvankelijk, bij
gebreke van belang, de voorziening
welke de bmgerlijke aansprakelijke partij heeft ingesteld tegen een beslissing
waarbij zij buiten de zaak wordt gesteld.
20 februari 1967.
777

123. Beslissingen waa1·tegen men
zich in cassatie lean voo1·zien. - Strafzalcen. Beslissing van onbevoegdheid
om lcennis te nemen van de stTafvordeTing
ingesteld bij Teahtst?·eelese dagvaaTding van
de pTomt?'eU?' des Konings en tot vm·w·ijzing van de p1•ocedtwe nacM' de pTocuTeU?'·
genemal bij het hof van be?'Oep. - Voorziening van belclaagde niet ontvanlcelijle. Is niet ontvankelijk bij gebreke van belang de voorziening door de beklaagde
ingesteld tegen het arrest van het hof
van beroep dat beslist dat de correctionele rechtbank onbevoegd was om kennis te nemen van de bij rechtstreekse
dagvaarding van de procureur des Konings ingestelde strafvordering en de
procedcll'e naar het hof van beroep verwijst om te worden behancleld als naar
recht.
20 maart 1967.
894

124. - Strafzalcen. - Voo?•ziening van
de belclaagde tegen een a'l'?'est waa1·bi;i niet
ontvankelijlc wo1·dt ve.Tlelam·d het cloG?' hem
inge8telde hogeT bemep tegen een vonnis,
dat niet ontvanlcelijlc ve?·lclaa?'t zijn Ve?'Zet
tegen een ve1·stelcvonnis wam·bij hij wonlt
ve?'oO?·deeld tot een gevangenisstmf met onmiclclellijke aanhouding, en tegen een a?'?'est
waarbij een verzoelcsahTijt tot voo?'lopige
inv?'ijheidstelling wonlt venoorpen.- Ve?'we?ping van de tegen het ee?'ste arrest ingestelde voo1·ziening. Voorziening tegem
het tweede m·rest zonde1· bestaans1•eden. W anneer de beklaagde een voorziening
heeft ingestelcl tegen het arrest waarbij
niet ontvankelijk wordt verklaard het
door hem ingestelcle hager beroep tegen
een vonnis clat niet ontvankelijk verklaart zijn verzet tegen een vonnis waarbij hij bij verstek worclt veroordeelcl tot
een gevangenisstraf met onmiddellijke
aanhouding, en tegen een arrest dat,
in clezelfde zaak, zijn verzoekschrift tot
voorlopige invrijheidstelling verwerpt,
verliest de tegen dit laatste arreRt gerichte voorziening lmar bestaansreclen
zo de tegen het eerste arrest ingestelcle
voorziening verworpen wordt.
17 april l9G7.
998
125. - Beslissingen waa?'tegen eem cassatiebe?'Oep lean worden ingesteld. - Strafzaleen. - Ve?·zelcercta?' van de burgM'?'eahtelijlce aanspmlcel~jlcheid van de belelctagde,
die doo?' de benacleelde pctTtij in de zaalc
bet?'Olclcen en jegens haar veToorcleeld is. Door deze verzelcemm· alleen ingestelde
voorziening. - Gevolgen. - De verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagcle die vrijwillig
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tussonkomt voor het rechtscollege waarbij aanhangig is de burgerlijke rechtsvordering tot herstel van de scharte voroorzaakt door het motorrijtuig van de
beklaagde, die jegens de burgerlijke
partij is veroordeeld en regelmatig tegen
deze beslissing een cassatieberoep heeft
ingesteld, is bevoegd om de onwettelijkheid van deze beslissing aan te ldagen
in zover deze onwettelijkheid zijn rechtsverhoudingen met de burgerlijke partij
be'invloedt.
8 mei 1967.
1089
§ 7.-
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de afstand gedaan wordt door een advocaat bij het Hof van cassatie drager van
de stukken maar niet van een bijzondere volmacht, daar de afstand van de
voorziening in zulk geval met een afstand van de rechtsvo:~<dering gelijkstaat. (Wet van 16 februari, 1961, art. 6.)
26 september 1966.
106

128. Afstand. Stmjzalcen. Dottane en acci,inzen. - Voorziening van
het bestutw der financiiin tegen een beslissing van ve1'o01'deling. - Ajstand geldt
niet als een afstand van de vo1·de1'ing. Ajstand zoncle1· ttitwM·lcing. - Het Hof
slaat geen acht op de afstand van de
voorziening ingesteld door het bestuur
der financien tegen een beslissing van
veroordeling van de beldaagde, daar
zodanige afstand niet als afstand van
de vordering geldt.
9 januari 1967.
543

Tuchtzaken.

126. Beslissingen waartegen men
zich kan voo1·zien. - Tttchtzaken. - Beslissing van de em·ste voo1·zitter vcm een
Hoj van bm·oep die aan een 1'echte1' de
tuchtstTaj van de enlcele censt~ur opler:t. Beslissing die het voorwe1·p van een voo?'ziening lean z~jn. - De beslissing waardoor de eerste voorzitter van een Hof
van beroep aan een rechter de tuchtstraf
van de enkele censuur oplegt, kan het
voorwe1:p zijn van een voorziening in
cassatie. (Wet van 20 april 1810, art. 50,
vervangen door art. 1 van het koninklijk
besluit nr 184 van 5 juli 1935 ; wet van
4 augustus 1832, art. 15, 1°.)
12 december 1966.
459

129. - Ajstancl.- Directe belastingen.
- Doo1· het Ho.f geclecreteenl.- V\Tanneer
in directe belastingen de belastingschuldige-eiser van zijn voorziening afstand
doet, decreteert het Hof de afstand.
22 april 1967.
1027
130. - Ajstancl. - Stmfzalcen. - TToorziening van de bw·gerli.Jlce pm·ti,i tegen
een beslissing wam·bi,i haa1· haar eis ontzegd tvo1·clt. - Ajstancl cloo1· een aclvocaat
bij het Hoj van cassatie. - Bi,izoncle?'e
volmacht vm·eist. De advocaat die
afstand doet van een voorziening door
een burgerlijke partij ingesteld tegen de
beslissing waarbij haa.r haar eis ontzegd
wordt, moet daartoe bijzonder gemachtigd zijn.
19 juni 1967.
1269

HOOFDSTUK V.
AFSTAND.

127. - Ajstand. - Stmlzctlcen. - TToorziening van de bt~rgerlijlce pm·ti,i tegen
een beslissing die aan deze pa1·ti,i haar
1'echtsvo1·deJ·ing ont~egt. - Ajstand van
de vooTziening door een advocaat bij het
Hof van cc~ssatie, d1·age1' van de stt~lcken
mam· niet van een bijzonde1·e volmacht. Afstand zonder gevolg. - Het Hof elaat
geen acht op de afstand van een voorziening ingesteld door de burgerlijke partij
tegen een beslissing die aan deze partij
haar rechtsvordering ontzegt, wanneer

HOOFDSTUK VI.
REGISTRATIE VAN DE VOORZIENINGEN.
ZEGEL.

w
WAPENS.
1. - D1·agen van een spo1·twapen. Wettige ?'eden. - Beg1·ip. - Het enkel
inzicht zich te ontspannen is geen geldige

reden om wettig een sportwapen te dragon. (Wet van 3 januari 1933, art. 13.)
31 oktober 1966.
305

2. - Dmgen van een jachtwapen.
Wet van 3 janua?·i 1933, artilcel 13. -
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WAREN EN GOEDEREN (MISBRUIK IN DE HANDEL VAN)

Bestanddelen van het misclrijj. - Artikel 13 van de wet van 3 januari 1933
straft degene die een jachtwapen draagt
met een ander doel dan de jacht of om te
jagen met overtreding van de wetten en
verordeningen.
6 1naart 1967.
850

voor toelagen werden uitgekeerd, en aan
de nieuwe maximumprijzen verwezenlijkt, tot een onrechtmatige winst aanleiding zouden gegeven hebben bij ontstentenis van dergelijke maatregel. (Besluit
van de Regent van 19 juli 1947.)
16 september 1966.
70

3. - Dntgen van een jachtwapen. TV ettige 1·eden voo1· het clntgen van een
jachtwapen. - Niiscl1·ijj gepleegd met belmlp van clit wapen. Omstandigheicl
wellce niet nooclzakelijk cle wettige 1·eclen
voo1· het clmgen van een wapen uitsluit. Degene die een wettige reden doet gelden
voor het dragen van een jachtwapen is
niet stra.fbaar wegens een overtreding
van artikel 13 van de wet van 3 januari
1933. on1. het feit aileen dat hij met behulp van zijn wapen een overtreding van
de jachtwet of eeu andere ongeoorloofde
daacl pleegt.
6 1naart 1967.
850

3. - Ongeoo1·loojcl kaTakter van de winst
behaalcl clooT de molenaargmo~hanclelaa1'
op het veTschil tttssen de maximttmve?'koopprijs van het meel. W ettelijke
gmnd8lag van dit ongeom·loofdlcaTakte?'. Het ongeoorloofd karakter van het deel
van de winst spruitencle uit het verschil
tussen de maximumverkoopprijs op
26 juli 1947 en de maximumverkoopprijs op 1 augustus 1947 wordt terzelfdertijd in artikel 1 van de besluitwet van
14 mei 1946 en in artikel 1, tweede lid,
van de hesluitwet van 29 juni 1946 hekrachtigd.
16 september 1966.
70

WAREN EN GOEDEREN (MISBRUIK IN DE HANDEL VAN).
1. - Besluit van de Regent van 19 jttli
1947. Wettelijke grondslctg van clit
beslttit. - Het besluit van de Regent
van 19 juli 194 7 vindt zijn wettelijke
grondslag in de artikelen 3 van de besluitwet van 22 januari 1945 betreffencle
het beteugelen van elke inbreuk op de
reglementering betreffencle de bevoorrading van het land, 1 van de besluitwet
van 14 mei- 1946 houdende verscherping
van de controle der prijzen, en 1, tweede
lid, van de besluitwet van 29 juni 1946
betreffende het niet verantwoord optreden van tussenpersonen in de verdeling
van producten en grondstoffen dat de
besluitwet van 22 januari 1945 wijzigt.
16 september 1966.
70
2. - Beslttitwet van 23 jeb1·ua1'i 1947
tot afschatfing van cle toelagen aan de
molenaa?'S. - Gevolgen van deze beslttit1,Uet wat bet1·ejt de 1'6G't,tperatie van de vmeger als toelagen toegekencle sommen. Het doel zelf dat het stelsel van de
staatstussenkomsten inzake de ravitaillering verantwoordde, gebiedt, als noodzakelijk gevolg van de bij de besluitwet
van 23 februari 1947 bepaalde afschaffing van de toelagen aan de molenaars,
de recuperat.ie van de als dusdanig toegekende sommen, in zover de handelsverrichtingen, slaande op koopwaren waar-

4. - VeTplichte stoTting aan de Flandelsdienst vooT RavitailleTing van het bed?·ag van de ttit het versahil tttssen cle
maximmnvm·Jcoopp1·ijzen gespmten ongeoo!'loofde winst. StoTting wellce de
maa.t1·egelen niet ove1'8alu-ijdt welke door de
ministe1· bevoegd inzalce 1'avitaille1·ing lcunnen genomen wonlen krachtens cle beslttittoet van 22 j(tnuwri 194-5- De verplichte
starting aan de Handelsdienst voor Ravitaillering van het heclrag van de winst
·welke met het bedrag van de toelage
overoensten1.t waartoe de aan de nieuwe
maximmnprijs vorkocl1te koopwaren aanleiding gegeven hadden, overschrijdt
niet de uitwerking van de ma.atregelen
welke de minist,er hevoegrl inzake ravitaillering bij toepeBRing van artikel 3,
vierde lid, van de beduitwet van 22 januari 1945 gemachtigd was te nemen.
(Besluit van de Regent van 19 juli 1947,
art. 4.)
16 september 1966.
70

5. -

VeTplichte strn·ting aan de HanvooT Ravi-tailleTing va-n het bedmg van cle ni' het vel'sahil tussen
de max'imwnve1·koopprijzen rJeBproten ongeoorloofde winst. JJ1aatregel die de
ttit1Joe1·ing i,~ van de beshtitwetten wellce
van kracht bleven na he1 eincle van de
buitengewone machten aan cle ]{onh~g
ve1·leencl clam· de we.~ten van 7 september
1939 en 14· decembe,1· 1944en die-dug na
het ophottden van deze buitengewone machten kon genomen woTden. - De maatr0gel,
welke bestaat in de verplichte storting
delsdien~t
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aan de Handelsdienst voor Ravitaillering
van het bedrag van de winst, dat met
het bedrag van de toelage overeenstemt
waartoe de aan de nieuvve maximumprijs verkochte koopwaren aanleiding
gegeven hadden, kon genomen worden
na het ophouden van de door de wetten
van 7 september 1939 ep 14 december
1944 aan de KoniPg toegekende buiteng<;wone. me~chten, vermits zij slechts de
"Lutvoermg JS van de van kracht gebleven
besluitwetten en het gezag v£m wetgevende a.Iden behield na het einde van
deze machten.
1G septernber 1966.
70

6. - Beslwitwet van 23 februa·ri 194.7
houdende afschatfing ~·an d~ toelagen aan
de ;nolenaa?'S, Gevolgen van deze besht~twet wat bet?·eft de ter~t.gvo?'d!wing van
de V?'oege?' als toelagen verleende bedragen.
- Het doel zelfdat het stelsel van Staatstussenkomsten rechtvaardigde, in zake
van ravitailleri~g, maakte noodzakeli.ik
de terugvordermg van de vroeger als
toelagen aan de 1nolenaars verleende bedrage!l . zodra, voor de koopwaren die
aanle1dmg he?ben gegeven tot toelagen,
de lmnstrna~.Jge. markttoestand geschapen dank ZIJ d1t stelsel elke bestaansr<;den verloor ton gevolge van de verhogmg van de bij het ministerieel besluit
van 29 juli 1947 toegesta.i1.e maximumverkoopprijzen. (Besluitwetten van de
Regent vm1 Hl juli 1947 en 30 februari
1948.)
803
23 februari 1967.

7. - Ve1·plichte sto1·ting aan de Handelsdienst 'L•oo·r Ravitaillering van het bedrag van de wede?'?'echtelijlce winst ~·oo?'t
vloeiende •wit het verschil 'tttssen de ma:rimttm ve?·koopp?·ijzen. - JJ!Iaat?·egel die de
maat?'egelen niet ove?·sch1·~jdt wellce lc1·achtens de beslttitwet van 22 jamta?'i 194.5
m~gen geno~nen wonlen doo1· de 1'eglementm?'e o~Jerhetd. - Door te bevelen aan de
Handelsdienst voor Ravitaillering het bedrag van de toelage te storten waartoe de
in de besluiten van de Regent van 19 juli
1947 en 20 ~el:ruari 1948 bedoelde koopwar~n aanle1dmg hebben gegeven, heeft
de mtvoerende n1.a.cht de macht niet overschreden om de uitvoering vom·t te zetten
van de regelmatig v66r 28 februari 1947
genomen maatregelen tot organisatie Vftn
de economie, welke onder 1neer voort'~loeit uit de beptclingen van artilml 3,
hd 1. en 4, van de besluitwet van 22 januan 1945, noch de macht, die ze bezit
op grand van die wetskrachtige bepalingen, om de genoemde 1naatregelon op te
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h~ffen <_Jf te wijzigen en heeft zij de haar
bl.J art1kel 67 van de Grondwet. toegekende verordenende ma.cht niet overschreden.
23 febnmri 1967.
803
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1. - . VlttchtmisdTijf. - Bestanddelen.
- Beg?"tp.- Het vluchttllisdrijf bedoeld
bij artikel 2-2 ..vl_1n de..we~ van 1 augustus 1899, geWlJZigd biJ dw van 15 ftpril
1958, onderstelt dat de bestunrder van
het voertuig die de vlncht neemt weet
dat het voertuig oorzaak dan we! aanleiding .van een ongeval is geweest en bovendwn dat hij aldus lmndelt om aan
de dienstige vaststellingen te ontsnappen.
24 mei 1967.
1163
2. - Vlttchtmisd?"ijf. - Bestandclelen.
- Beg1·ip. - Is regelmatig met redenen
omldeed het vonnis dat mn een veroordeling uit te spreken weo·ens een vluchtmisdrijf, omschreven hi{' artikel 2-2 van
d~. wet van 1 augustus 1899, gewijzigd
bJJ de wet vftn 15 april1958, vasstelt dat
boklaagde op de plaa.ts van het oiweval
noch zijn identiteit kenbaar heeft ere.
maa.kt n?ch de gegevens betreffende z'ijn
verzekermgsmaatschappij heeft medeged~eld, dat hij zich vergenoegd heeft met
mt te stappen en de schade na te zien
en dat hij daarna zonder meer verder is
gereden.
25 januari 1967.
641
3.
Vhwhtmisd?·ijf.
Beslissing
waa.1·bij wordt vastgesteld dat beklaagde
wist dat hij een ongeval had veTo01'Zaalct
e~~ ~ctt hij weggereden is zonde1· zijn iclent~te?.t op te geven. - Besl-iss1:ng die daaruit
af/eidt dat belclaagde de vlucht nam om
zich aan de dienstige vaststellingen te
ontt?'~l9lcen. Vaststelling van het opzettel~Jk el.ement van het misdn:jf. De
rechter dw va.ststelt, dat de beklaagde
wist dat hi.i een ongeval had veroorzaakt
~n d~t. hij weggereden is zonder zijn
1dent1teit op te geven, na de voertuigen
te hebben onderzocht en te hebben gesproken met de andere bestuurder leidt
wettelijk eruit af dat de beldaagde de
vlucht heeft genomen om zi'ch te onttrekken aan de dienstige VftStstellingen en
ste.l~ aldus het bestaan vast va.n het opzet,.
tehJk element, beoogd bij artikel 2-2 van
de wet van 1 augustus 1899.
10 april 1967.
967
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4. - Vhtchtmisdrijf. - I n de bewoordingen van de wet bewezen ve1'lclaarde telastlegging. Beslissing waarbij niet
nauwke~wig bepaald wm·dt of de beklaagde
de oor·zctnk dan wel de aanleiding van het
ongeval was. - Geen conclusie. -Regelmatig met r·edenen omklede beslissing. Bij gebreke van conclusie, motiveert de
rechter regelmatig de veroordeling van
de beklaagde wegens een vluchtmisdrijf
door de telastlegging in de bewoordingen
van de wet bewezen te verldaren, en
client hij niet nader te bepalen of de
beklaagde de oorzaak dan wei de aanleiding van het ongeval was. (Grondwet,
art. 97; wet van 1 augustus 1899,
art. 2-2.)
22 mei 1967.
1128

8. Verval van het r·echt tot het bestnren van een voeTtw:g of een lttchtschip
of tot het geleiclen van een r·ijdier. - Als
stmf ttitgespr·oken. Geen vaststelling
van het bestaan van een der in de wet van
1 anqusttts 1899, m·tikel 2-7, neergelegde
Omvettelijk ~titge
omstandigheclen.
spmken ver·val. - De straf van verval
van het recht tot het besturen van een
voertuig of een luchtschip of tot het geleiden van een rijdier, wegens een overtreding van de politic op het wegverkeer
of een verkeersongeval, kan enkel worden uitgesproken als het bestaan van
een der in artikel 2-7 van de wet van
1 augustus 1899 bepaalde voorwaarden
vastgesteld wordt.
17 april 1967.
991

5. Verkeersongeval.
Ver·moedelijke dader d·ie tekenen van dmnkenschap
of t:ntoxicatie door alcohol ver·toont. TTleiuer·ing zonder· wettige ?'eden een bloedproe;f te laten ver·richten. - Toepasbacw
maximum van de gelclboete. - De vermoedelijke dader van een verkeersongeval, die tekenen van intoxicatie door
alcohol of dronkenschap vertoont en zonder wettige reden weigert een bloedproef
te laten verrichten, mag, bij afwezigheid
van herhaling, niet worden gestraft met
een geldboete van meer dan 100 frank.
(Wet van 1 augustus 1899, gewijzigd en
bijgewerkt bij de wet van 15 april 1958,
art. 2-3 en 4bis.)
3 april 1967.
931

9. - Ve1·val van het ?'echt tot stur·m~. Verkeer·songeval dat de clood of Ve?'Woncl?:ngen ver·oorzaakt he~ft. Toerelcenbacm·heicl van het ongeval aan het per·soonlijk
toecloen van cle venlachte. - Be grip. Voor de toepassing van artikel 2-7, § 1,
van de wet van 1 augustus 1899 op de
politic van het vervoer, is toerekenbaar
aan het persoonlijk toedoen van de verdachte het ongeval dat een doding of
verwonclingen waarvoor de verclachte
verantwoorclelijk is veroorzaakt heeft,
zelfs inclien het ongeval ook veroorzaakt
wercl door een concurrerende fout van
het slachtoffer.
12 december 1966.
463

6.- Per·soon die op een openbm·e plaats
in staat vcm dmnlcensclwp een voertuig besttttcrt. - Boete. - Aiinimnm. - De
boete die wordt opgelegd aan degene die
op een openbare plaats in staat van
dronkenschap een voertuig heeft bestnurd kan niet minder bedragen dan
100 frank. (Wet van 1 augustus 1899,
art. 2-4.)
6 februari en 19 juni 1967. 698 en 1277
7. - Bestnr·en, in staat van dronker~
schap, van een voer·tttig in een openbcwe
plaats. He?'lwling. Toepasselijke
straf. - Is onwettelijk de veroordeling
tot een gevangenisstraf van vijftien dagen
en tot een geldboete van 200 frank, uitgesproken ten laste van een beklaagde
wegens het besturen van een voertuig in
een openbare plaats in staat van dronkenschap, 1net de verzwarende omstandigheid van herhaling. (Wet van 1 augustus 1899, gewijzigd bij artikel 3 van
de wet van 15 april1958, art. 2-5, 2°.)
17 oktober 1966.
222

10. - V erval van het ?'echt tot st~tren
wegens lichamelijke ongeschiktheicl.
Verval voorgoed ttitgesprolcen. - Lichamelijlce onueschikthwicl welke " blijvencl
blijkt te zijn "· - BegTip. - De rechter,
die er zich toe heperkt erop te wijzen
dat de lichamelijke ongeschiktheid tot
sturen van clegene, die veroordeeld wordt
wegens overtreding van de politic van
het wegverkeer of wegens verkeersongeval te wijten aan zijn persoonlijk
toedoen, niet noodzakelijk binnen een
termijn van drie jaar zal ophouden, stelt
aldus niet vast dat de ongeschiktheid
" blijvend blijkt te zijn " en spreekt derhalve niet wettelijk het verval voorgoed
uit van het recht tot sturen wegens lichamelijke ongeschiktheid. (Wet van 1 augustus 1899 aangevuld bij de wet van
15 april 1958, art. 2-8.)
21 november 1966.
392
11. - V e1·val van het ?'echt tot het besttwen. - VTijstelling van het oncle?·zoek
clat de veroo?'Cleelde moet oncleTgaan wannee?' het veTval geeincligcl is. - Reahter
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die deze v1'ijstelling niet toekent. - Niet
gehouden, behalve conclusie, zulks . te ve1·melden.- De rechter die het verval van
het recht tot het besturen van een voertuig of een luchtschip of het geleideil van
een rijdier uitspreekt, zonder de veroordeelde vrij te stellen van het onderzoek
dat diegene wie dergelijk verval opgelopen heeft moet ondergaan wanneer dit
geeindigd is, is niet gehouden, behalve
conclusie waarop hij zou moeten antwoorden, in zijn beslissing te vermelden
dat hij die vrijstelling weigert. (Art. 2-14
van de wet van 1 augustus 1899 gewijzigd door deze van 1 augustus 1963.)
14
5 september 1966.
12.
Ve1·vallenve?'klm·ing van het
1'echt een voeTt~dg te bestu1'en. - Ve?'vallenve1'kla1'ing die een stTaj ~titmaakt voo1'
een te1'mijn van een maand uitgespmken.
- Bm·ekening van deze te1·mijn.- Wanneer de vervallenverklaring van het
recht een voertuig te besturen als straf
uitgesproken werd voor een terrnijn van
een maand, is de duur ervan dertig
dagen. (Strafwetb., art. 25, lid 3.)
507
19 december 1966.
13. liVegve1·keeTs1·eglement.
Bewijs van de oveTt·redingen. - Ajsclv·ijt
van het pmces-ve1·baal geacl1·essee1·d aan
de ove1't1'ecle1'. - Wet van 1 augusttts 1899,
gewijzigd bij de wetten van 15 apTil 1958
en 1 nug~tsttts 1963, a1·tikel 4. - Ajzending vnn het afsch1'ijt. - Niet oncle1'W01'pen aan een b1:jzondeTe jo1·mcditeit. - Bewijs van de ajzencling. - Geen bijzonde1·
bewijsmiclclel. - In zake misdrijven tegen
de politic van het wegverkeer, onder>verpt de wet de afzending van een
afsehrift van een proces-verbaal opgesteld bij toepassing van artikel 4 van
de wet van 1 augustus 1899, bijgewerkt
door de wetten van 15 april 1958 en
1 augustus 1963, niet aan een bijzondere
formaliteit en schrijft evenmin een bijzonder bewijsmiddel voor m.et betrekking •tot deze afzending.
27 februari 1967.
819
14. Wegvm·kee1'81'eglement.
Bevan de ove1'tTeclingen. - DooT een
bevoegd ambtenaaT of agent opgesteld pmces-ve1·baal. Binnen de achtenvee1·tig
tttw aan de oveTt1·ede1· gezonden ajscl11·ijt.
- Bewijslcmcht van het pToces-ve1'baal. Beg1·ip.- Het proces-verbaal regelmatig
opgesteld door een ambtenaar of agent
van de overheid, gede1egeerd door de
Regering voor het toezicht op de uitvoe~uijs
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ring van de wet en van de reglementen op
de politic van het wegverkeer en waarvan afschrift binnen de achtenveertig
uren aan de overtreder wordt gezonden,
levert bewijs op zolang het tegendeel
niet is bewezen, van de materiele vaststellingen door de ambtenaar of agent
gedaan binnen de grenzen van zijn bevoegdheid en onder meer van de echtheid van de verldaring welke, naar hij
vaststelt, te zijnen overstaan door de
overtreder werd afgelegd met betrelddng
tot het hem ten laste gelegde feit.
27 februari 1967.
819

15.
W egve1·keB1'81'eglement, a1·tilcel 2-3°. - Rijwielpad. - Beg1·ip. Een gedeelte van de openbare weg is
enkel een reglen::tentair rijwielpad wanneer het als bestemd voor het verkeer
van fietsen en van rijwielen met hulpmotor aangeduid is door een speciaal
verkeersteken, namelijk door het gebodsteken 53, dat slechts geldt op het
gedeelte van de openbare weg dat begrepen is tussen de plaats waar het is
aangebracht en het volgend kruispunt.
(Verkeersreglement van 10 december
1958, art. 2-3°, 53-1-b, 91, 97, 98 en 102,
en bijlage 3, verkeersteken nr 53.)
17 april 1967.
994
16. W egve1·lcee1·m·eglement.
Bevoegde ambtena1·en vooT het toezicht op de
ttitvoe1·ing van de wet van 1 attgusttts 1899,
gewijzigd bij de wetten van 15 apTil 1958
en 1. attgusttts 1963, en van de teT ttitvoe1'ing e1·van genomen 1·eglementen en vooT
de 1!aststelling van de oveTtTedingen van
bedoelde wetsbepalingen. - AmbtenaTen
en agenten van de plaatselijke politie. Naar luid van artikel 3-2° van de Wegcode, bezitten de mn.btenaren en agenten
van de plaatselijke politic bevoegdheid
mn toe te zien dat de wet van 1 augustus
1899, gewijzigd bij de wetten van
15 april 1958 en 1 augustus 1963, en de
ter ·uitvoering genmnen reglementen worden nageleefd en derhalve zijn zij bij toepassing van artikel 4 van bedoelde wet
eveneens bevoegd mn de overtredingen
van deze wetsbepalingen vast te stellen.
27 februari 1967.
819
17.- liVegveTlcee1'81'eglement van 10 decembe1' 1958, gewijzigd bij het lconinlclijk
besluit van 6 septembeT 1961. - Lichtsignaal. - Ovm·steekplaats vooT voetgan•
ge1·s. - OveTsteelcplaats aangewezen dooT
een ve1·lceM'stelcen van het stelsel met d1'ie
lclew·en waa1'in het omnjegeel knippe1·-
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licht, verwezenlijlct door middel van het
vast omnjegeel licht, in de plaats van het
g1'0ene licht is aangebmcht. - VM·lcee1'Stelcen dat 1·egelmatig in de vonn is.- Is in
overeenstemming met de bepalingen van
bet algemeen reglement op de politic
van bet wegverkeer, en derbalve regelmatig in de vorm, het lichtsignaal van
het stelsel 1net drie kleuren, aangebracht
op een oversteekplaats voor voetgangers,
waarin een oranjegeel knipperlicht, verwezenlijkt door middel van het vast
oranjegeel licht, in de plaats komt van
-bet groene licht. (Verkeersreglement van
10 decen1.ber 1958, art. 7-2, 104, 106
en 107, gevvijzigd bij het koninklijk besluit van 6 september 1961.)
27 februari en 20 juli 1967.
819 en 1328
18. - TVegverkee1·sreglement van 10 december 1958, artilcel 7-3, ld 2. - Lichtsignalen.- Gevolg vcm lnm we1·ken op de
ve1·boclstelcens 26 en 32 en op het ctanwijzingsteken nr 61.- De gevaarstekens In,
lb en 3, de verbodstekens 26 en 32 en hot
aanduidingsteken nr 61, welke krachteloos gemaakt worden door het werken van
lichtsignalen op een bepaalde plaats, zijn
alleen zulke tekens welke op dezelfde
openbare weg als bedoelde lichtsignalen
aangebracht zijn. (Wegcocle van 10 december 1958, art. 7-3, lid 2.)
26 septen1ber 1966.
115
19. - Wegverkee1'81'eglement van 10 decembm· 1958, artikel 9. - Bestuu1·der clie
alle mctctt1'egelen moet t1·efjen waardom·
beschadiging van de weg lean ve1·meden
~vm·den. Begrip. - De bij artikel 9
van het verkeerflreglement aan de bestuurder opgelegde verplichting " alle
n1aatregelen te treffen waardoor beschadiging van de weg kan vern1eden worden ... " is algen1een en bedoelt zowel de
beschadiging die door stilstaande of
stationerende voertuigen als die welke
door rijdende voertuigen kan veroorzaakt worden.
ll65
24 n1ei 1967.

20.- Voorranghebbende best~tm·der. N1'et ontslagen van het nemen vctn voorzichtigheidsmaat1'egelen en het in acht
nemen van a1'tilcel 12, lid 1, van het wegve1'keersreglement. - Het voorrangsrecht
ontslaat de bestuurder niet van de verplichting de bepaling van artikel 1~,
lid l, van het wegverkeersreglen1ent 1n
acht te nemen, die voor elke bestuurder

op de rijbaan geldt, behoudcns de in dit
reglement gestelde uitzonderingen.
24 oktober 1966 en 6 maart 1967.
259 en 849

21.- Wegcocle, a1·tilcel 12-1.- Plaats
op de rijbaan. Vm'Plichting voor de
best1tunle1· zo dicht mogelijk bij de rechter1'and van de baan te blijven. - D1·aagwijclte van die ve1'Plichting.- De verplichting voor de bestuurder die de rijbaan
volgt zo dicht n1ogelijk bij de rechterrand van die baan te blijven client beoordeeld te worden gelet op de omstandigheden. (Wegcode, art. 12-l.)
31 oktober 1966.

291

22. - Vom-ntng.
vVegverlcrY31'8Teglement van 16 decembe1• 1958, artilcelen 15
en 16-1-d, v66r de wijziging van clit 1'eglement doo1· het lconinlclijlc besluit van
6 septembm· 1961.- Van Techts lcomende
bestuunler op een weg voor·zien van een
ver·Tceerstelcen nr 1a, 1b of 26.- Van links
lcomende best1turder· op een weg niet voorzien vctn het ve1·lceerstelcen nr 2. -· Voo1'1'ang toebehm·encle ctan cleze laatste bestuw·cle1·. - Bij afwijking van artikel 15
van het vmkeersreglen1.ent van 10 december 19.'58, v66r de wijziging van dit
reglement door het koninklijk besluit
van 6 septen1ber 1961, was een bestuurder niet ortoe gehouden rle dom·gang vrij
te laten voor de van rechts kon1ende bestuurder, wanneer de weg waaruit deze
gereden kwan1. voorzien was van een
teken nr la, lb of 2fl, zelfs indien, in
strijd met de bepaling van artikel 95-1,
de weg gevolgd door de eerste bestum·der
niet voorzien was van het teken nr 2.
(Art. 16 van bedoelde code.)
17 februari 1967 .
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23. - Ve1'Plichting voo1· de weggeb1·uilcers de tr·amsporen m·ij te lat.en en er zich
van te ve1·wijcleren bij het nacle1·en van een
tm.mvoert~tig. TVegcode, ar·tilcel 15,
licl 2. - Beg1·ip. - Wanneer rle rechter
vaststelt dat de bestuurder van een voertuig, die dit op tramsporen tot stilstaan
heeft gehracht, terwijl het tramvoertuig
nog verwijderd was, clat spoor niet heeft
lnumen ontruin1en omdat hij de doorgang heeft n1oeten vrijmaken voor het
prioritair verkeer, beslist hij wet.telijk
dat deze bestuurder geen inbreuk op
artikel 15, lid 2, van de Wegcode heeft
gepleegd.
3 oktober 1966.
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24. - AanTijding tussen een vom·tttig
dat op een kTuisptmt naa1· links is afgeslagen en een voe1'tttig dat in t,>,gengestelde
Tichting de weg volgde die het IJB1'ste voe~·
tuig is opge1·eden na het kntispunt te zijn
voo1·bijge1·eden. - Aamijding bniten het
lc1·uisptmt. - Regels bet1·efjende de voo1'·
1'ang van 1'echts en de door de ve·rkee?'S·
telcens opgelegde voo1'1'ang niet toepasselijlc. - Bij een aanrijding tussen een
voertuig dat op een kruispcmt naa.r links
is afgeslagen en een voertuig dat in
tegengestelde richting de weg volgt die
het eerste voertuig is opgereden na hot
kruispunt te zijn voorbijgereden, zijn
de regels bet.reffende de voorrang van
rechts en de door de verkeerstekens opgelegde voorrang niet toepasselijk, wanneer
de aanrijding buiten het kruispnnt heeft
plaatsgehad. (Wegcode van 10 december
1958, art. 15 en 16.) (I1npliciete oplosf'ing.)
12 december 1966 en 20 februari 1967.
469 en 772
25. Voo1'1'ang van 1·echts. - lVegVB1'kee1'S1'eglement, a1·tikel 16-1. - Beslissing die vaststelt dat een vm'lceersongeval
plaatshad lntiten een kntisptmt, op een
ogenblilc dat e?' van voo?'?'ang van ?'echts
geen sp1·alce was Telcening hottdende met
de 1·espectieve stand van de wagens. Wettelijlce beslissing. - Is wettelijk de
beslissing die een bestuurder vrijspreekt
wegens overtreding van artikel 16-1 van
het wegverkeersreglement, waarbij vast..
gesteld wordt dat het ongeval buiten een
kruispunt plaats heeft gehad, op een
ogenblik dat er van voorrang van rechts
op clit luuisp1-mt geen sprake was, rekening houdende met de respectieve stand
van de bestuurders. (Wegverkeersreglement van 10 december 1958, gewijzigd
bij het koninklijk besluit van 30 april
1963, art. 16-l.)
9 januari 1967.
552
26. - VooTmng.
T'oo?'1'anghebbende
be8ttttwder lcrachtens a1'tikel 16 van het
VB1'kee?'81'eglement. - Bestmwde1• die stil
staat en wee?' aanzet. - JJianeuve?' die
doo?' de ande?'e bestmt?'de?' gezien kan wo?'·
den. - V e1'lies van de voornm g, wdlc oolc
het voo1·nemen zij van dege?te die het
maneuve1· uitvoe1·t. - De bestuurder die,
krachtens artikel 16 van de wegcode de
voorrang genietende, st.il staHt en zijn
voerbuig opnieuw in beweging zet, verliest zijn voorrang, zelfs indien hij het
voorne1nen niet had eraan te verzaken,
van het ogenblik af dat dit maneuver
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door de andere bestum·cler gezien kon
worden. (Art. 17 van de wegcode van
10 december 1958, gewijzigd door het
koninldijk besluit van 30 april 1963.)
299
31 oktober 1966.

27.
TV egveTkee?'S?'eglement, ct1'tilcel 16-2, a . - Ve?'lceersvoo1·mng.- Noodwendigheid voo1• cle voo?'?'angschtddige bestuu1·de1· de genadm·de weg op te 1·ijden om
de aanwezigheid van een bestnttrde?' e1·op
vast te stellen. Voo?·wam·den waaraan
deze manetwe?' is onderwo1pen. - vVanneer de bestuurder, die ertoe gehouden
is de bestucU'cler die de genaderde weg
oprijclt te laten voorgaan, ingevolge de
plaatsgesteldheid zich van de aanwezigheid van een bestcnU'der op deze weg
slechts kan vergewissen bij bet oprijden
van deze weg, mag hij vercler rijden
voor zover dit onontbeerlijk is en n'let
de nodige voorzichtigheid vereist om
het te kunnen doen zonder gevaar voor
ongevalle1Y gelet op de voorzienbare gedraging van een eventuele voorranggenietende bestuurder. (Implicite oplossing.)
25 januari 1967.
647
28. - Voo?'1'ang. - Bestttunler die de
voo?'?'ang heejt lc1·achtens a1·tilcel 16 van het
wegverlceeTsTeglement. Bestutwcler die
stilstaat en opniettw aanzet. - JJianeuve?'
dat doo?' de ande1'e bestttttnle?' kan wo1·den
wam·genomen. - Verlies van de voo?'?'ang,
wellce oolc de bedoeling zij van cliegene die
het manetwe1' tt1:tvoe1·t. - De bestncu·cler
die de voorrang van doorgang heeft
krachtens artikel 16 van het wegverkeersreglement, die stilstaat en zijn voertuig opnieuw aanzet, verliest deze voorrang, al had hij niet het inzicht hem af
te staan, van het ogenblik dat zijn maneuver door de andere bestuurder kon
worden waargenomen. (Art. 17 van het
wegverkeersreglelnent van 10 december 1958, gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 30 april 1963.)
13 februari 1967.
742

29. - Botsing tussen twee voe1'tttigen.
- Besttttwde1's van de voertttigen die VB?'·
volgd wo?·den, de ee1'ste wegens een misd?·ijj tegen a1·tilcel 16-2-a, de tweede wegens
een misd1·ijj tegen a1·tikel 27-1 van het
ve1•lcee1's1'eglement. - V1'1jspmalc van beide
bestutwde1's omdat B?' twijjel bestaat omt?'ent de omstandigheden van cle botsing. W ettelijke beslissing. - W anneer twee
bestuciTders van voertuigen vervolgd
worden, de eerste wegens overtreding
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van artikel 16-2-a, de tweede wegens
overtreding van artikel 27-1 van het
verkeersreglement, gewijzigd bij het
koninldijk besluit van 30 april 1963,
kan de rechter die de eerste bestuurder
vrijspreekt omdat er twijfel bestaat omtrent de omstandigheden van de botsing,
op straffe van zich tegen t.e spreken, de
tweede bestuurder omwille van dezelfde
twijfel enkel vrijspreken.
28 november 1966.
419

30. Voorrang. WegverkeeJ·sbeslu.it van 10 decembe1· 1958, m·tikel 17. JJ!f.aneuve1·. - Beg1·ip. - In artikel 17
van het wegverkeersbesluit van 10 december 1958 impliceert de term" maneuver " een beweging die van aard is het
verkeer te hinderen en omvat derhalve
een zekere verandering in de gevolgde
richting.
29 mei 1967.
1182

31.- TVegve1·lceeTs1'eglement van 10 decernbeJ• 1958, artilcel 17.- Manetwer.Beg1·ip. - Bestu~l1'de1• die zijn tueg " in
rechte lijn " vervolgt, op een k1·~tispunt. Geen rnaneuve1·. - De bestuurder, die op
een kruispcmt zijn weg in rechte lijn
vervolgt, kan niet geacht worden een
maneuver uit te voeren, zelfs zo hij
daartoe de door gele strepen afgebakende
verlenging van het rijwielpad client over
te steken. (Art. 17 van het wegverkeersreglement van 10 december 1958, gewijzigd bij het koninklijk besluit van
30 april 1963.)
13 februari 1967.
738
32. - A1·tilcel 17 van het tuegverkee1'8·
1·eglement, gewijzigcl bij het koninlclijk besluit van 30 ct1J1'il 1963. - Rijden ~tit een
stntioneerplnnts. - JYianMtver. - Begrip.
- De omstandigheid dat de botsing tussen twee voertuigen heeft plaatsgeharl op
een zekere afstand van de plaats waarop
een van hen gestationeerd was en dat
aldus de bestuurder van dit voertuig
zijn maneuver beeindigd had op het
ogenblik van de botsing, sluit niet noodzakelijk in enerzijds dat deze bestum·der
niet verplicht was de andere bestuurders te laten voorgaan alvorens zijn
maneuver uit te voeren, noch anderzijds
dat de aanwezigheid van het voertuig
van deze bestuurder geen onvoorzienbare hindernis heeft opgeleverd voor de
bestuurder die hij moest laten voorgaan.
(Wegcode, gewijzigd op 30 april 1963,
artt. 17 en 17-1, lid 2.)
106
26 september 1966.

33. - A1·tikel 17 van het tuegve1·kee1'81'eglement, getuijzigd bij het koninlclijlc beslttit
van 30 april 1963.- Voo1·zienba1'e of onvoo1·zienba1·e hinde1·nis. - Rijden ~tit een
stationeerplnats. - Jlinne~wer beeindigd.
JVlaneuver dat niettemin, gelet op de
omstnndigheclen, een onvoo1·zienbcwe hincleTnis opleve1·t. De omstandigheid
dat de botsing tussen twee voertuigen heeft plaatsgehad op een zekere
afstand van de plaats waarop een van
hen gestationeerd was en dat aldus de
bestuurder van dit voertuig zijn maneuver beeindigd had op het ogenblik van de
botsing, sluit niet noodzakelijk in enerzijds dat deze bestuurder niet verplicht
was de andere bestum·ders te laten voorgaan alvorens zijn maneuver uit te voeren, noch anderzijds dat de aanwezigheid van het voertuig van deze bestuurder geen onvoorzienbare hindernis heeft
opgeleverd voor de bestum·der die hij
moest laten voorgaan. (Wegcode, gewijzigd op 30 april 1963, artt. 17 en 27-1,
lid 2.)
26 september 1966.
106
34. - Wegvm·Jcee1'81'eglement van 10 decembe1' 1958, a1·tilcel 17. - ManeuveT. EinrUging. - BegTip. - Een maneuver
is slechts geeindigd wanneer de bestuurder die het uitvoert zijn normale plaats
in het verkeer opnieuw ingenomen heeft.
(vVegverkeersreglement van 10 december 1958, art. 17.)
24 oktober 1966.
252

35. - TVegve1·keeTs1·eglement van 10 deStationee1'cembM' 1958, ctTtilcel 17. plaats. - BegTip. - Hoewel de bij artikel 17 van het vvegverkeersreglement van
10 december 1958 bedoelde stationeerplaats niet beperkt is tot elk gecleelte
van de grand dat een stationerend voer•
tuig kan innemen, doch insgelijks de
doorgangen omvat tussen deze gedeelten
om het op- of afrijden mogelijk te rnaken, strekt zij zich daarentegen niet uit
tot het voor het normaal verkeer bestemde gedeelte van de openbare weg,
dat langsheen het voor het stationeren
gebruikte gedeelte loopt.
24 augustus 1967.
1339
36.- Verkeersreglement.- Best~tu1·de1•
cl·ie een mane~tvre wil ~titvoeTen. - Ve1'pliclding cle andere bestu~wde1·s te laten
voorgaan.- Beg1•ip.- De bepaling van
artikel 18 van het verkeersreglement
naar luid waarvan de bestuurder die
een in artikel 17 bepaalde maneuvre wil
uitvoeren, de andere bestum·ders moet
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laten voorgaan is niet aileen toepasselijk
wanneer de bestuurder de maneuvre uitvoert op het ogenblik zelf dat een andere
weggebruiker op zijn hoogte komt, doch
ook ·wam1.eer hij ze niet kan uitvoeren
zonder gevaar voor ongevallen, gelet op
de plaats, de verwijdering en de snelheid van de andere bestuurders.
25 januari 1967.
640

37. - Wegcode van 1 decembe1· 1958.
- Inhalen. - Inhalen van een statione?'end voe1·t~tig. - T1oo1nemen niet kenbaa1·
gemaakt doo?' m-iddel van de ?·ichtingslichten. - Beweging welke niet noodzakelijk
een mane~tve?' ~titmaalct. - Het inhalen
van een stationerend voertuig maakt
niet noodzakelijk een maneuver uit, in de
zin van artikel 17 van het verkeersreglement, zelfs indien de bestuurder door
middel van de richtingslichten zijn voornelnen on1. in te halen niet kenbaar gemaakt heeH.
391
21 november 1966.
38. - Wegcode, gewijzigd op 30 ap1·il
1963, a1·tilcelen 20-2, lid 1, en 27-1, lid 1.
Vonnis wctm·bij de belclaagcle m·ijgesp1'07cen w01·dt wegens ove1't1·eding van
m·tilcel 20-2, lid 1, en ve?'OOTdeeld woTdt
we gens ove1't?'eding van a1·tilcel 27-1, lid 1.
- Beslissingen waa1·in tegenst1'ijdigheid
sclmilt. - Tegenstrijdigheid schuilt in het
vonnis dat, hoewel het de beldaagde vrijspreekt wegens overtreding van artikel 20-2, lid 1, van de Wegcode, gewijzigd
op 30 april 1963, aldus aannemende dat
de beklaagde een voldoende zijdelingse
afstand heeft gelaten om het luuisen
mogelijk te maken, hem niettemin veroordeelt wegens overtreding van artikel 27-l, lid 1, van dezelfde code, om
zijn snelheid niet geregeld te hebben
zoals vereist door de belennnering van
de rijbaan, aldus overwegende dat het
aan de andere bestuurder gelaten gedeelte van de rijbaan het kruisen niet
mogelijk inaakte. (Grond·wet, art. 97 .)
12 september 1966.
53

39. Inhalen. Wegve?'lcee?'s?·eglement van 10 decembe1• 1958, a1·tilcel 21-2,
letteT b.- Ve1•plichting om, alv01·ens linlcs
in te halen, zich namelijk eTvan te ve?"gewissen dat geen bestttu1·de1· die volgt 1·eeds
een inhaalmanettve?' begonnen hee,ft. Alvorens links in te halen moet elke
bestuurder zich ervan vergewissen dat
het maneuver zonder gevaar kan worden
uitgevoerd en namelijk dat geen bestuurder die hem volgt reeds een inhaalmaneu-
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ver begonnen heeft. (\Vegverkeersreglement van 10 december 1958, art. 21-2, b,
· gewijzigd bij het koninklijk besluit van
30 april 1963, art. 8.)
927
3 april 1967.

40. Inhalen.
vVegve1'7cee?'8?'eglement van 10 decembe1· 1958, m·tilcel 21-2,
lette1· b. - Verplichting om alvo1•ens links
1:n te halen, zich e1·van te vergewissen dat
geen bestu~trdeT die volgt 1·eeds een inhaalmane~tve?' begonnen heeft. Omvang van
deze ve?plichting. - De verplichting voor
de bestuurder die links een ander voertuig inhaalt zich ervan te vergewissen
dat geen bestmu·der die hem volgt reeds
een inhaahnaneuver begom1.en heeft, in1.pliceert de verplichting rekening te houden met de stand op de rijbaan en met
de snelheid van de bestuurder die volgt.
3 april 1967.
927

41. - Pe.1·soon die ve1·volgd w01·dt wegens het uitvoe1·en van een inhaalmane~tve1'
met ove?'t?·eding van de a1·tilcelen 22-2
en 27-1 1xtn het wegve?·lceerm·eglement. V1·ijsp1·elcend vonnis. - B~wge1'lijke ?"echte?' die niettegenstaande deze vTijspmak,
zijn beslissing hie1'op g1'0ndt dat het
inhaalmanettve1' jotttiej was. Schending van het 1'echte1·lijk gewijsde.
Schendt het door de strafrechter gewijsde, hetwelk een persoon vrijspreekt,
die vervolg'd werd om een inhaalmaneuver te hebben uitgevoerd met overtreding van de artikelen 21-2 en 27-1 van
het verkeersreglement, de burgerlijke
rechter die niettegenstaande dit vrijsprekend vonnis, dat voor hem wordt
ingeroepen, beslist dat het door deze
persoon uitgevoerde inhaalmaneuver foutief was.
25 mei 1967.
1174
42. - liVegve?"keeTs?'eglenwJ1t van 10 decembe?' 1958, m·tikel 25. - Vemnde1'ing
van 1·ichting. Beg1·ip. - Best~nwde1·
die zijn weg in 1·echte lijn ve?'Volgt op een
kntisp~tnt. Geen ve1'ande1·ing van Tichting. -De bestuurder die op een kruis:
pcmt zijn weg in rechte lijn vervolgt,
verandert aldus niet van richting zelfs
indien de weg die hij inslaat een andere
naam draagt dan die welke hij voor het
luuispunt volgde en voorzien is van een
teken 1-a. (Art. 25 §§ 2 en 3, van het
wegverkeersreglement van 10 december 1958, gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 30 april 1963.)
738
13 februari 1967.
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43.- H'egve1·keeTs1·eglement van 8 rtpTil
1954. - VeTplir;,hting voo1· ellce best~•~wde1·
te kttnnen stoppen voo1· een vooTzienbaTe
hindemis.- HincleTnis. - Beg1·ip. -De
rechter spreekt "'ich niet tegen door te
constateren, eenscleels, dat een voertuig
een hinclernis v66r welke de bestum·cler
van een ancler voertuig, nam• lnid van artikel 26-1 van de Wegcode, zoals hij van
kracht was voor het koninldijk besluit
van 30 april 1963, moest kunnen stoppen, en door te beslissen, anderdeels,
dat het eerste voertuig dergelijke hindernis niet zou opgeleverd hebben, indien
de gang van het tweede voertuig normaal
was geweest.
30 september 1966.
141
44. - H1 egve1·kee1'8?'eglement, gewijzigcl
op 30 ap?·il1963.-Inb?-ett1f. op rt?·tikel2'/-1
en -8. -Plots Temmen. - Hincle1·nis die
kon voo1·zien wonlen. - Beoonleling doo?'
de 1'echte1' in jeitel1jke aar1.leg.- De recbter
in feitelijke aanleg beoordeelt. op soevereine wijze, in feite, volgens de omstandigheden van de zaak, of het ren:nnen van
een voertuig plots is geschied alsook of
het voor de bestum·der, die dit voertnig
volgde, een hindernis heeft uitgen1.aakt
die kon voorzicn worden. (li\Tegcode, gewijzigcl op 30 april 1963, art. 27-1
en -3.)
10 december 1966.
499
45.
TiVegve?·lcee?'STeglement, c~?·tikel 27-1. - HindeTnis die lean voo1·zien
woTden. - Plots stUstaan vctn het vom·liggend voe1·t~~ig. Beslissing wc~a1·Mj
vastgesteld wonlt dat deze hindeTnis te
voorzien was ormville vcm de nabijheid
van lichtsignc~len tot 1'e(jel1:ng van het ve?'kee?'. - W ettelijke beslissing. - Is wettelijk de beslissing die vaststelt dat het
plots stilstaan van het voorliggend voertuig een omstandigheid is die in het
stadsverkeer kan voorzien worden, hierop wijzende dat in het onderhavig geval
een bijzondere voorzichtigheid noodzakelijk was, omwille van de nabijheid van
lichtsignalen tot regeling van het vorlmer.
9 januari 1967.
549

46. - VoeTt~~igen vennelcl ·in a1't·ikel 37
van de TVegcode. - Speciaal gelu·idssigncwl bestemd om cle amntocht van die
voe1·h~igen aan te koncligen. Gel~tidstoe
stel. - Ret speciaal geluidssignaal, waarvan artikel 37 van de wegcode het gebrnik voorzieb om de f'oantooht van de
erin vermelde voertuigen aan te kondi-

gen, is een geluidstoestel. (Wegcode, artikelen 37 en 83-3.)
12 september 1966.

43

47.- T'Vegve1·kee?'S?'eglement van 10 december 1958, a1'tilcel48-2.- Onbegc~anbm·e
veThoogcle be1·m. - Beg?'iJJ. - Het arrest
hetwelk oonstateert dat een verhoogde
berm onbegaanbaar is, tenzij op de plaats
van het ongcval voor enkele Ineters, beslist wettelijk clat die berm onbegaanhaar
is in de zin van artikel 48-2 van de \i\Tegoode, daar de door deze bepaling bedoelde onbegaanbaarheid niet van die
aard moet zijn dat de voetganger gedwongen wordt de rijbaan te betredon.
7 oktober 1966.
171
48. - TVegvm·kem·sreglement van 10 december 1958. - K1'uisp~mt. - Lichtsignaal. - Onmjegeel licht. - Best~~w·de1'
die in geen vooTwac~Tden vctn voldoende
veiligheid lean stilhm~den. - Toelating om
met lichtsignaal voorbij te 1'ijrlen. - Geen
veTplichting het k1·nispnnt op te 1·ijden. Het rooht voor de bestuurcler die zich
zo dioht bij het lichtsignaal bevindt op
het ogcnblik dat bet oranjegeel worclt clat
hij niet meer op voldoende veilige wijze
kan stilhouden, brengt de verpliohting
niet mede voor deze bestum·der hot kruispunt op te rijclen nadat hij het liohtsignaal is voorbijgereden. (Wegoode van
10 december 1958, art. 104.)
20 februari 1967.
775
49. - Schouwing van moto1·voe1·t~~igen.
- Besluit van de Regent vcm 10 jnni 1947.
- Schmtwing~Jbewijs. - In gebn~ilc genomen voe1·t~tig dat na schouwing op nctam
van een niet~we hot~de?· wonlt ingesclweven.
- Geb?'~tik op de openba1·e weg. - Vm·plichting het voe1'tt~ig vwn het schouwingsbewijs te voo1·zien. GTenzen. - Ret
aan de bcpalingen van het besluit van
de Regent van 10 juni 1947 onderworpen
voertuig dat, na ingebruikneming, ter
schouwing is gcweest on1. op naam van
een nieuwe houder te worden ingesohreven, rnoet, ten einde opnieuw op de openbare weg te worden gebruikt enkel voorzien zijn van een schonwingsbewijs dat
dit gebruik toelaat, inclien, gebruikt voor
het bezoldigd vervoer van personen, het
vijf jaar telt sinds het voor de eerste
maal in het verkeer is gebracht. (Besluit
van de Regent van 10 jcmi 1947, bijgewerkt kraohtens artikel 22 van het
koninldijk besluit van 2 april 1959, en
onder meer gewijzigd bij de koninklijke

WERKRECHTERSRAAD
besluiten van 15 oktober 1964 en 17 juni
1965, art.. 32 en 33.)
17 april 1967.
993

50. - Insch1·ijving van de voe1·tuigen
met eigen beweegkmcht. - Kon·inkli}k besluit van 31 decembe1· 1958, m·tilcel 3. Pe1·sonen wellce die insch1'ijving mogen belcomen.- Gevolg.- De inschrijving van
een voertuig met eigen beweegkracht mag
bekomen worden door de persoon die het
tot eigen gebruik bezigt of die het exploiteert, hetzij deze de persoonlijke eigendom daarvan bezit, hetzij hij bestendig
of gewoonlijk daarover beschikt ; de inschrijving van een voertuig met eigen
beweegkracht bewijst derhalve niet noodzakelijk dat de persoon op wiens naam
het ingeschreven is daarvan eigenaar is.
(KoninkL besl. van 31 december 1953,
art. 3.)
49
12 september 1966.

WERKRECHTERSRAAD.
1. - Ve1-plichting voo1· de werb·echtersraad van be1·oep de verweermiddelen summier uiteen te zetten. - Middel tot cas.satie waa1·bij aan'de werk1·echtersraad van
be1·oep verweten wo1·dt ef',n verwee1·middel
niet te hebben uiteengezet. Verweer
waa1·op geen antwoo?·d diende te worden
verstrekt omwille van een vaststfllling van
de sententie. - M iddel van belang antbloat. - Is niet ontvankelijk, bij gebrek
aan belang, het middel hieruit afgeleid
dat de sententie van de werkrechtersraad van beroep geen summiere uiteenzetting van een verweer van eiser bevat,
terwijl de rechter niet ertoe gehouden
was dit verweer te beantwoorden omwille van een vaststelling van zijn beslissing.
15· september 1966.
65
2. - Werkrechtersraad van beroep heeft
tot plicht de grieven van de appellant in de
sententie bondig samen te vatten. - Sententie die een passend antwoord op alle
grieven van de appellant verstrekt. Oassatiemiddel afgeleid hieruit dat de
sententie geen genoegzame uiteenzetting
van de grieven inhoudt. - JJ!Iiddel van
belang ontbloot. - Is niet ontvankelijk,
bij gebreke van belang, het middel afgeleid hiernit dat de sententie van de werkrechtersraad van beroep geen genoegzame uiteenzetting van de grieven van
appellante, eiseres in cassatie, inhoudt,
0ASSATIE,
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wanneer de sententie een passend antwoord op alle grieven van die partij
heeft verstrekt.
28 oktober 1966.
285

3. - Verplichting voor de we.rkreehte?·sraad van be1·oep in zijn sententie een be:
knopte samenvatting van de g1·ieven va1]e·ise?' in hager beroep te geven. - Sententie die een passend antwoo1·d ve?·st?·ekt
op alle grieven van eiser in hoge1· be1·oep.
- Middel hieruit afgeleid dat de uiteenzetting van de g1ieven in de sententie ni.et
volstaat.- .Middel van belang ontbloot.Is niet ontvankelijk bij gebreke van
belang het middel hieruit afgeleid dat
de sententie van de werk:rechtersraad
van· beroep geen voldoende uiteenzetting van de grieven van de eiser in hoger
beroep, eiser in cassatie, bevat, a.ls de
sententie een passend antwoord verstrekt op alle door deze partij aangevoerde grieven.
9 februari 1967.
719
4. - Sententie in hoge1• beroep. - Bondige ttiteenzetting van de eis en van het
verweer. - Beg1·ip. - De bondige uit·
eenzetting van de eis en van het verweer, bedoeld hij de artikelen 77 en 123
van de wet van 9 juli 1926 is, wanneer
het geding voor de werkrechtersraad
van beroep wordt gebriwht, de bondige
uiteenzetting van de grieven van appellant tegen de beslissing van de eerste
rechter en van het vervoer dat gei:ntimeerde ertegen inroept, alsmede, desvoorkomend, de bondige uiteenzetting
van de grieven welke het door de gei:nt,imeerde ingestelde tegenberoep gronden
en het verweer dat appellant ertegen inroept ; de tot staving van de g:rieven of
van het verweer voorgestelde argumenten moeten niet uiteengezet worden.
17 november 1966.
378

5. - We?·krechte?'S?'aad van beroep. Oassatiemiddel dat aan de, raad van beroep verwijt een door de beroeper tegen de
sententie van de eer8te rechter voorgedraqen
grief niet te hebben uiteengezet. - Grief
op passende wi.fze beantwoord. - lliiddel
niet ontvanlcelijk. - Is niet ontvankelijk
bij gemis aan belang, het cassatiemiddel
hieruit afgeleid dat de werkrechtersraad
van beroep een grief door de beroeper,
eiser in cassatie, voorgedragen niet uiteenzet, terwijl de sententie in hoger beroep deze grief passend beantwoordt.
5 jamiari 1967.
532
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6.
V eTtegenwooTdiging of bijstand
van de pcwtijen doo1· een a.fgevaaTdigde
van een beToepsoTganisatie. - A.fgevaaTdigde die hie1·dooT niet de hoedanigheid van
paTtij in het pToces l'eTk1·ijgt. - De partijen hebben bet. recht zich te laten vertegenwoordigen of bijstaan voor de
werkrechtersraad en de werkrechtersraad
van beroep door een afgevaardigde van
een beroepsorganisg,tie, die deze hoedanigheid doet blijken, houder is van een
bijzondere volmacht en door de bevoegde
werkrechtersraad is erkend. De afgevaardigde die aldus een partij vertegenwoordigt of bijstaat verkrijgt hierdoor niet
de hoedanigheid van partij in bet proces.
(\Vet op de werkrechtersraden, art. 62,
lid I en 3, gewijzigd bij art. 18 van de
wet van 12 juli 1960.)
26 januari 1967.
651
7. - W eTkTechteTS1'aad d·ie het peTsoonlijlc veTschijnen van de paTtijen beveelt. Beslissing die een deTde, die geen paTtid in
het proces is, beveelt te verschijnen om
oveT de jeiten te wo1·den veThoo1·d. M achtsoveTschTijding. W anneer de
werkrechtersraad het persoonlijk verschijnen van de partijen beveelt, bij
wijze van onderzoeksmaatregel, voorzied in lid 2 van artikel 62 van de wet
op de werkrechtersraden, gewijzigd bij
artikel.18 van de wet van 12 juli 1960,
kan hij zonder zijn machten te overschrijden niet bevelen dat een derde,
welke geen partij in het geding is, zal
verschijnen om over de feiten te worden
verhoord.
26 januari 1967.
651
8. - Raad van beToep. - Cassatiemiddel dat aan de 1·aad van beroep veTwijt een veTweer van eiseT niet te hebben
ttiteengezet. Verweer passend beantwooTd. - Niet ontvankelijlc middel. Is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang bet cassatiemiddel hieruit afgeleid
dat de werkrechtersraad een verweer van
de ge1ntimeerde, eiser in cassatie, niet
uiteenzet, wanneer de sententie dit verweer passend beantwoordt.
16 februari 1967.
760
WETTEN EN BESLUITEN.
1 . - Beslttitwetten van 22 januari 1945,
14 mei 1946 en 29 juni 1946. - Besluitwetten genomen · doo1· de Il.oning lcrachtens
de buitengewone machten hem verleen!)
dooT de wetten van 7 septembeT 1939 en
14 december 1944. - De besluitwetten

van: 22 januari 1945 betreffende het beteugelen van elke inbreuk op de reglementering betreffende de bevoorrading
van hetland, van 14 mei 1946 houdende
ver13cherping van de controle der prijzen en van 29 juni 1946 betreffende het
niet verantwoord optreden van tussenper~onen in de verdeling van producten
en grondstoffen zijn door de Koning genomen op grond van de wetten op de
buitengewone machten van 7 september 1939 en 14 december 1944.
16 september 1966.
70

2.- Beslttitwetten van 22 januari 1945,
14 mei 1946 en 29 jttni 1946. - Besluitwetten genomem dooT de Koning
lcrachtens de buitengewone machten hem
verleend door de wetten van 7 septembeT
1939 en 14 december 194·4. - Besluitwetten welke hun bindende lcmcht behouden hebben na het ophouden 1!an de
buitengewone machten aan de Koning
door deze wetten veTleend. - De besluitwetten van 22 januari 1945 betreffende
het beteugelen van elke inbreuk op de
reglementering betreffende de bevoorrading van het land, van 14 mei 1946
houdende '\'erscnerping van de controle
der prijzen en van 29 juni 1946 betreffende het niet verantwoord optreden
van tussenpersonen in de verdeling van
producten en grondstoffen hebben hun
bindende kracht behouden na 28 februari 1947, datum waarop de aan de
Koning door de wetten van 7 september 1939 en 14 december 1946 verleende
buitengewone machten een einde genomen hebben.
16 september 1966.
'iO
3. - Besluitwrtten genomen door de
Koning op gTond van de buitengewone
machten hern verleend op 7 september 1939
en 14 decembe1· 1944. - Beslnitwetten die
lcmcht van wet hebben. - De besluitwetten genomen krachtens dR wetten op
de buitengewone machten van 7 september 1939 en 14 december 1944 hebben
kracht van wet.
16 september 1966.
70
4. ReglementeTingsmacht van de
Koning kmchtens aTtikel 67 ·van de Gtondwet; - JJiacht om do01' 'rniddel van Teglementen en besl~liten de uitvoe·ring t.e veTzekeren van de op grand van de wetten op
de buitengewone machten van 7 septembM' 1939 en 14 decemb01' 1944 genomen
be8lnitwetten. - G1·enzen van deze macht.
- De Koning put in artikel · 67 van de
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Grondwet de macht om bij wege van
reglementen en besluiten de uitvoering
te verzekeren van de krachtens de wotten
op de buitengewone machten van 7 september 1934 en 14 december 1944 genamen besluitwetten, op voonvaarde dat
Hij de draagwijdte ervan niet uitbreidt
of beperkt en ze noch aanvult noch wij7.igt.
16 september 1966.
70

5. - TVet die een r·egel omtr·ent de aansprakelijlcheid wijzigt of die een nie1twe
aanspralceUjlcheid vaststelt. - Niet van
toepassing op de ver·goeding vcm scl!ade
waar·van de 001'Zctalc han inwerldngtreding
voomjgaat. - Een wet die een regel betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid wijzigt of een nieuwe aansprakelijkheid vast"tRlt, is niet van toepassing
op de vergoeding van de schade waarvan de oorzaak hare imverkingtreding
voorafgaat. (Impliciete oplossing.)
3 oktober 1966.
147
6. - Wet van openbar-e or·de. - Wet
die door· een wet van openbar-e or·de gewiJzigd wm·dt. ----: Nieuwe wet in principe
toepasseli.jlc op de toelcomstige qet•olgen van
de toestanden wellce voor- haar· imverlcingtr·eding tot stand gelcomen z":}n. - Wanneer een wetsbepaling van openbare orcle
gewijzigd wordt door een wet die ook
bet karakter van openbare ordo heeft,
· is deze laatste, in principe, toepasselijk
op de gevolgen van de v66r ham· inwerldngt,reding tot stand gekomen toestanden, welke zich voordoen of welke voortbestaan na deze inwerkingtreding.
21 oktober 1966.
246
7. - Op8clwift va.n een wet of van een
Jconin!clijlc besl1tit. - Dmagwijdte. -· Het
opschrift van een wet of van een koninklijk besluit bevat geen algemene artnduiding en heeft niet het karaktcr van ecn
normatieve bepaling.
28 januari 1967.
656
8. - Billijlcheid. - Rechter· niet bevoegd om bill-ijlclBidsgr·onden boven de
wet te stellen. - De rechter heeft do bevoegdheid niet om billijkheidsgronden
boven de wet te stellen.
28 januari 1967.
656
9. - Inte?·pretatiemacht van de 1·echter.
- Dttidelijlce en nauwlceurig0 tekst. Geen ber·oep op cle voor-be1·eiclende wrw!czaamheden.- Wanneer de bewoordingen
van de wet duiclelijk en nauwkeurig zijn,
0ASSATIE,
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is er geen aanleiding om zich op de voorbereidencle werkzaamheden te beroepen.
21 februari 1967.
789

10. - Toepassing in de h:jd. - Wet
van 8 apr·il 1965 op de jettgdbescherming.
- Ger·echtszalcen die bij de kincler?·echte1'
aanhangig waren voor· de inwer·lcingtreding van deze wet. - Toepassing van de
wet van 15 mei 1912 op de ,iettgdbe.ocher·ming, zelfs na de inwe1·kingtreding van
deze niettwe wet. - De kinderrechters in
hoger beroep en de kinderrechters ne1nen
verdor na de inwerkingtreding van de
wet van 8 april 1965 op de jeugdhe<JCherming kennis overeenkomst.ig de bepalingen van de wet van 15 m.ei 1912 op de
kinderbescherming van de hangende processen m.et het oog op de toepassing van
een der bij deze laatste wet, v66r de
inwerkingtrecline; van de wet van 8 april
1965, vastgelegde maatregelen. (Wet van
8 april 1965, art. 93.)
·
27 februari 1987.
813

11. - Wet. - Opheffing.
Gevolgen
van de opheffencle wet. - Zo een wet tot
opheffing van een wet onmidclellijk toepasselijk is op de toekmnstige gevolgen
van de toestanclen van v66r de inworkingtreding, verniot.igt zij niet, behoudens strijdige bepalingen, de onder de
werking van de opgeheven wet definitief tot stand gekon1.en gevolgen.
14 april Hl67.
981
12. - Wijziginy van ell! wetsbepaUngen
inzctke de bevoegdheicl. - 8trajzctken. H''ijziging van toepassing op de hangende
geclingen. Grenzen. Behoudens
afwijkende bepaling is een wijziging
van de wetbepalingen inzake de bevoegdheid in strafzaken toepasselijk op
de hangende gedingen waarin geen beslissing ten grande is gewezen.
24 mei 1967.
1166
13. Verdmg tot oprichting vctn de
Etwopese Economische Gemeenschap. Ver·orcleningen van de 1J1inisten·aacl van
de Gemeenschap. Ver·orden·ing n" 17
van 6 jeb1'ucwi. 1962. - « Wet» in de Z'in
vcm de artilcelen 17 van de wet van 4. augustus 1832 en 9 van de wet van 25 jebrttct'l'i
1925.- De verordening nr 17, van 6 februari 1962, van de Ministerrao,d van de
Europese Economisohe Gemeenschap, opgericht door het verdrag dat te Rome op
25 maart 1957 is ondertekend en goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957,
is een wet in de zin van de artikelen 17
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van de wet van 4 augustus 1832 en
9 van de wet van 25 februari 1925;
dientengevolge is ontvankelijk een midclel
dat tot staving van een voorziening in
cassatie afgeleid is nit de schending van
de bepalingen van deze verorclening.
(Impliciete oplossing.)
8 juni 1967.

1227

14. - Verdmg tot op1·ichting van de
Eu.ropese Economische Gemeenschap. A1·rest van het I-Iof van j1.tstitie van de
Europese · Gemeenschappen dat, bij toepassing van artikel 177 vctn het ve1'd1'ag,
een no1·matieve 1·egel van het ve1·drag of
van een doo1· de instellingen van de Gemeenschap getm.fjen ctkte heejt ~titgelegc~.
- Grand of beschilclcend gedeelte van d~t
a?'J'est is geen " wet " in de zin van de aJ·tilcelen 17 van de wet van 4 attgustus 1832
en 9 van de wet van 25 feb1·nari 1925. De gronden of de be~Schikkende gedoelten van een arrest gewezen door het
Hof van justitie van de Europese Gerneenschappen, rechtcloendo bij toopassing van a.rtikel 177 va.n het Verdmg
tot oprichting van de Europese Econolnische Gemeenschap, zijn geen " wot "
in de zin van de artilceleu 17 van de wet
van 4 augustus 1832 en 9 van de wet
van 25 februari 1925; eon cassatiemiddel
afgeleid uit de schending van dergelijke
gronden of beschikkende gedeelten is
derhalve niet ontvankelijk.
8 juni 1967.

WISSELAGENT.
Zie : MAKELAAR.

WISSELBRIEF.
Door de bet1'olclcene geacceptee1·d en bij
een banlc langs het discontolcantoo?' om
ve1'discontee1·d. - Betrolclcene die bij dit
lcantoor een lc?·edieto1Jening geniet gewam·bm·gd doo1' een inpanclgeving van titels. P?'otest vctn niet-betaling op de ve1•valdag.
- T1·eklcer clie aan het discontokantom· het
bedmg van het e.fject tegen gewone afgifte,
zoncle1· endossement, teJ'ugbetaalt. - TTelclcer die geen aanspraalc lean maken op de
zelceJ'heclen wellce cle lc1·edietopening waa1'boJ'gen. - Wanneer oen wisselbrief, door
do betrokkene geacceptemd en verdisconteerd bij eon l)ank, langs een discontokantoor om., bij hetwelk de betrokkene
een kredietopening geniet die gewaarboro·d is door een inpandgeving van titels,
gep~otcsteerd wordt 1yegens. nie~-beta
ling, kan de trekker, dte nad1en aan het
discontokantoor het bedrag van hot
effect, waarvoor protest is opgemaakt,
tegen gewone afgifte ervan zonder endosS8lnent heefb tcrugbetaald, geon aanspraah: maken op de zekerheden welke de
kredietopening waarborgen. (~Ve~ten op
de wisselbrief en de orderbl'lefJes, gecoordineerd bij de wet van 31 december 1955, art. 93.)
718
9 februari 1 9G7.
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WOONPLAATS.
15. - VTeemde wet. - tV et die dam· de
Belgische J'echte?· client te ~vo1·clen toegepast. - I-I of van cassatie dat bevoegcl is
om na te gaan of de 1'echte1· de bewijslcracht van bedoelde wet heeft mislcencl.

Plaats waa1' e-en persoon zijn hoofdvM'blidf heejt. - Plaats die niet noodzalcelijlc
ovei·eenstemt met clie waa1' de pm·soon WeJ'lcelijk woont. - Zo de plaats waar een
persoon zijn woonplaats heeft de ~laa~s
is waar hij zijn hoofdverblijf heeft, IS dw
plaats niet noodzakelijk de plaats waar
hij werkelijk woont. (Burgeri. vVetb.,
art. 102.)
27 april 1967.
1047

Het Hof is bevoegd om na te gaan of
de rechter al dan niet de bewijskracht
van eon vreemde wetsbepa.ling die op het
geschil toepasselijk is miskend heeft.
14 juni 1967.

1260

z
ZAAKWAARNEMING.
Beg1·ip. - Mislcent hot wettelijk begrip van zaakwaarneming niet, de rechter die zulke waarneming hieruit afleidt
dat de eigenaar van een grand, wa.arop
een dier rondzwierf, na hot in eon stal ge-

plaatst te hebben en de eigenaa.r van ~et
dier ervan verwittigd te hebben, het d1er
tijdelijk verzorgd en gevoed heeft, te~·
wijl de eigenaar geen gevolg aan dw
verwittiging gegeven had. (Burgeri. \Vethoek, art. 1372.)
5 januari 19G7.
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NAAMLIJST VAN DE PARTIJEN

Bladz.

A
Aat·len (Stad).
632
Abeloos.
917
Accoe.
469
Adriaenssens.
645
Aerts.
149
Agricola Hesbignonne (N. V.).
839
Air India (Indische vennootschap). 238
Airtour (N. V.).
712
- (P. V. B. A.).
712
Albinovanus.
265
Algemene Bouwonderneming
Emile Weyts (P. V. B. A.).
1079
Algemene Bourwondernemingen
Van Riel en Van den Bergh
(N.V.).
1081
1209
Ameye.
Anciaux.
968
Anciennes brasseries Vandenheuvel et Qie (N. V.).
1270
Anderlues (Gemeente).
568
Andre.
1316
Antwerps Metaalbedrijf (N. V.).
620
Antwerpse hypotheeldcas (N. V.). 1005
Anvers-Radio (N. V.).
30, 338
Archambeau.
250
Arend.
533
Arkell.
398
Arnauld.
1251
Arnous.
942
Asprodinis.
642
Association generale des fabricants
belges du ciment Portland artificiel (N. V. in
vereffening).
1227
- Liegeoise des pecheurs a la
ligne.
1118
Assurantie van de Belgische Boerenbond (N. V.).
294, 359
Ateliers Belges reunis (N. V.).
651
- de constructions et chaudronneries Lefevre (N.
V.).
280
· ::__ - Hubert (N. V.).
772

Bladz.

Athena (N. V.).
Audenaert.
Audoor.
Autobus Kruger (P. V. B. A.).
- Liegeois (N. V.).

25
414
117 5
641
388

B
Backx.
1128
Baes.
852
Baeten.
729
434
Baetsle.
Balle.
1247
Bank of Amerika, National Trust
and Savings Association
(Vennootschap naar
Amerikaans recht [Staat
CaliforniaJ).
950
- van de Societe generale de
Belgique (N. V.).
520
968
Banque Borsu (N. V.).
Baran.
620
Barbiaux.
305
Bataille.
ll08
1315
Baudouin.
Baudoux.
894
762
Bavastro.
Bayart.
939
1049
Bayau.
Beangniet.
323
529, 819
Beauval.
844
Beckers.
Behets (Mr).
ll09
190
Beheydt (M. en H.).
1103
Bekir.
Bolfina (Cooperatieve vennoot1022
schap).
632
Belgaffiche (N. V.).
38
Belgamatex (N. V.).
Belgian Shell Con1.pany (N. V.).
880
760
Belgisch neurologisch Instituut.
Belgische Margarine Unie (N. V.). 1154
- Petroleum Raffinaderij (N.
V.).
673
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Bladz.

Bladz.

Belgische sleepvaartgroepering. 466, 468
- spoorwegen (Nationale
maatschappij der).
133,
135, 136
-Staat.
906
(Douanen en accijnzen).
543
(Minister van
econornische zaken). 70, 312, 803
(Minister van fulanci:en).
14,
17, 21, 55, 59, 61, 62, 80,
81, 128, 130, 131, 157, 173,
191, 195 a 197, 209, 231,
233, 234, 268, 270, 273,
336, 338, 340, 365, 367,
394, 398, 422, 439, 448, 449,
478, 512, 513, 528, 529,
561, 564, 601, 603, 604,
611, 629, 634, 6.53, 656,
671, 673, 675, 677, 707'
712, 717, 745, 746, 750,
752, 753, 759, 789, 792, 793,
806, 822, 825, 854, 858, 860,
862, 868, 874, 876, 889,
909, 914, 917, 923, 937,
940, !l71, 974, 976, 981,
1001, 1005, 1009, 1014, lOIS,
1022, 1024, 1027, 1039, 1042,
1044, 1064, 1094, 1096, ll09,
1ll1, lll3, 1153, ll54, 1158,
llSl, 1188, ll91, 1214, 1220,
1222, 1252, 1254, 1256, 1280,
1284, 1293, 1310, 1312.
- (Minister van landbouw).
341
(Minister van landsverdediging).
412
(Minister van nationale
opvoecling en cultuur). 1085
(Minister van openbare
werken).
77, 297, 769
(Minister van verkeerswezen).
896
- Transport maatschappij R.ederij (N. V.).
588
Bellanca.
ll78
Bellefroid (A. en B.).
ll08
Bell 1'elephone Manufacturing
Company (N. V.).
ll23
Ben Abderrahmane.
320
Berchem (Gemeente).
297
Bennan.
276
Beroepsvercmiging De Toekomst.
357
Berque.
388
Berrier.
694
Bertouille (curator faillissem.ent
Wauters).
880
Bertrand.
252
Berx.
294
Beuls.
816
Beverce (Gemeente).
344
Bibliotheque publique Saint-Henri
(V.Z.W.D.).
191

1326
Bicloggia.
866
Bierimport Luyten (P. V. B. A.).
546
Biernv.
Bijzo1;dere verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van
het personeel der hotels, spijs984
en drankhuizen.
Blampain.
53
1246
Blanquart.
Blieck.
67
67
Blieck (Puylaert, weduwe).
1325
Block.
1209
Bloeyaert.
ll32, 1293
Bockstael.
1032
Bodart.
Bodson.
543, 706, 960
217
Boeckstijns.
584
Boeree.
308
Bogaart.
1299
Bogaerts.
517
Boheur.
10, 216
Baits.
152
Bollaerts.
962
Bollingh (A.).
Boncquet.
591
Bonje (Mr).
8
Bonroy.
818
267, 286
Boone.
Boost.
9
617
BorTen1ans.
Borsu.
968
Bosn1ans.
63
668
Bosschaerts.
702
Boucher, echtgenote Eraerts.
Boulla.rt.
719
Bourdouxhe.
49
853
Bourgeois.
744
Bouts.
1032
Bouvy.
Boveco (P. V. B. A.).
157
1272
Boyraz.
Bozard.
497
1089
Bozet.
Bralibois (P. V. B. A.).
549
866
Brasserie Caulier (N. V.).
488
- Piedboouf (N. V.).
Breulet.
307
ll86
Bricteux.
I
Brilliet.
Brimbois.
364
Britisch Lianosoff White Oil Company (vennootschap naar Engels
rccht).
673
1264
Brondeel.
Brouwerij Artois (N. V.).
399
-De Koninck (N. V.).
202
-Lust (N. V.).
406
Brunin.
6ll
Brussels Hotel Residence (N. V.).
62
Brusselse intercommunale watermaatschappij.
492, 917

NAAMLIJST VAN DE PARTIJEN
Bladz.

Bullen.
Burgerlijke vennootschap in de
vonn van een naamloze vennootschap Societe Immobiliere
de Wilrijck-Aertselaer.
971,
Burnonville.
Buttgenbach.
Buttiens.
Buurtspoorwegen (Nationale
maatschappij van).
37, 74,
Buvens.
Buys.
Buzzi.

666

974
326
118
836
257
992
948
561

c
Cailliau.
658
Caisse comn1.lU1.e d'assurance de
l'Industrie charbonniere des bassins de Charleroi et de la BasseSambre (Gemeenschappelijke
verzekeringskas).
1178
Callandt.
930
Callewaert.
417
Camacho.
556
Camano-Cachero.
46
Camberlin.
772
Cambier.
91
Canler.
942
Cannoot.
464
Canon.
611
Caprara.
77 5
Cardon.
212
Carpay.
954
Carrein.
661
Carrieres Dufour (N. V.).
1227
Carron.
466, 468
Carsau.
1056, 1059
Casino-Tennis de Coxyde et SaintIdesbald (N. V. in vereffening).
67
Cassart.
849
Casse, weduwe Petit.
1280
Castel.
535
Castillon.
935
Cattoir.
147
Caubergh.
228
Cauvin.
629
Ceulemans.
211
Chaltin.
526
Chanteux.
862
Chantraine.
186
Charbonnages du Bois-du-Luc (N.
V.).
94
- du Centre (N. V.).
797
- deMonceau-Fontaine (N. V.). 1103
- de Tamines (N. V.).
944
Charles.
1175
Chauveheid.
1191
Chavez.
126
Chevtouk (T., G. en F.).
390
CASSATIE, 19G7. -50 ..
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Bladz.

Chopin.
694
Choquet.
. 576
Christelijke mutualiteiten (Landsbond van de),
11, 109, 303,
388, 391, 701, 932
Christiaens.
262, 947
Ciampini,
331
Cibeag (P. V. B. A.).
492
Cintra (N. V.).
962
Claes.
807
Claeys.
932
Claus.
1124
Clerckx.
993
Clybouw.
927
Cobbaert en C. Houthoofdt (P.
V. B. A. H.).
14
Cockerill-Ougree (N. V.).
133, 135,
136, 1168
Co en.
222
Co lard.
252
Colemans.
517
Collard.
35, 864
Colliers.
381
Collin.
769
Colombana.
42
Colson.
704
Comeximpo (P. V. B. A.).
1111
Comite tot aankoop van onroerende goederen.
1235
Commissie van de notabelen van
de gemeentesecties Nieder-Emmels en Obm·-Emmels.
342
- - van de wijk Xho:ffraix.
344
- van openbare onderstand te
Poperinge.
1148
Compagnie d'assnrances generales
Helvetia (Vennootschap
naar Zwitsers recht).
379
- - d'Outremer (Verzekeringsmaatschappij).
684
- immobiliere et fonciere (N.
V.).
91
- franyaise d'assurances La
Flandre (Vennootschap naar Frans
re;;ht).
379
- mobiliere et fonciere (N. V.).
812
- reunies d'electricite et de
transports Electrorail
(N.Y.).
753
- de transport Delcourt (P. V.
B.A.).
1165
- l'Urbaine (N. V.).
1264
Compere.
9
Comptoir des produits charbonniers (N. V.).
766
Conard.
230
Conrenr.
568
Conserven Talpe (N. V.).
289
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Bladz.

Bladz.

Consortium van invoerders van
Noords en Amerikaans hout
312
(N. V.).
746
Conti (N. V.).
42
Contignac.
303
Cools.
Cooperatieve vennootschap Bel1022
fina.
- - Die Ortschaften Ober341
und Nieder-Emmels.
812
- - Hulp in nood.
494
--Mega.
914
--Metallic.
854
- - Noord-Natie.
- - W est-Vlaams beroepskre1269
diet.
- - West-Vlaamse Electrici937
teitsmaatschappij.
1033
Corbeau.
660
Coremans.
455
Cornelis.
1209
Corthouts.
540
Costermans.
764
Couberghs.
1309
Courcelles (Gemeente).
428
Coutereel.
50
Crabbe.
1076
Cravaris.
443
Crijns (Goffin, echtgenote).
341, 342
Crombach (Gemeente).
1312
Crombez.
603
Crommelinckx.
538
Croonen.

460
De Bont.
1071
Debouvere.
1308
Debra.
112
De Brabanter.
1263
DeBruyn.
433
De Buyst.
De Cauwer (Lea V ercauteren, we934
duwe).
1032
Dechamps.
647
Deceuninck.
556
Deco elL
736
De Cock.
299
Decoene.
411
De Cooman.
292
Decoster.
1239
De Cuypere.
386, 873
De Decker.
1071
Dedeken (P. V. B. A.).
209
De Faudeur.
De Federale Verzekeringen (Gemeenschappelijke kas voor verzekering tegen arbeidsongevallen).
388, 409, 617
234
Defour.
301
De Gendt.
717
Degrooff.
656
De Groote.
1285
De Gryse.
669
Dehaese.
897
Deham.
227
De Jaeger.
1269
Dejans.
891
De jollier.
543
De Jonghe.
225
Deketelaere.
11
De Ketele.
11
De Keukelaere.
283
De Keyser.
1146
De Keyzer.
83
De Koster.
1302
De Krake.
549
de Laminne de Bex.
568
Delamotte.
1320
Delannoy.
783
Delattre.
254
Deldime.
264
Delecocq, weduwe Harvengt.
242
DeLeeuw.
706
Delhez.
104
Delhmme.
965
Dellis.
53
Delmarche.
183
Delmotte.
497
Delobbe.
1320
Delong.
328
Delperdange.
94, 479
Delval.
488
Delvaux.
1249
Delvigne.
877
Delye.
750
De Maen.

D
Daems.
Dablo.
Daleman.
Damen.
Damon.
Danis, echtgenote Potie.
Dardenne.
Daumerie.
Dautrebande.
Daveloose.
DeBacker.
De Beir.
De Belgische Bijstand (N. V.).
- maatschappij van verzekeringen op het leven en
tegen ongevallen (N.
V.).
- V erzekeringsmaa tscha ppij
van de Middenstand
(N.Y.).
De Beuckelaer.
De Bevere.
Deblanc.
Deblander.
De Boeck.
Debo.

948
447
965
1279
264
570
597
1235
1252
835
645
469
1326

666
599
151
1068
1337
1163
803
1071
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Bladz.

Bladz,

128
Demanet.
843
Demaret.
453
Demars.
453
Demasy.
468
De Mayer.
De Medische verzekeringsmaat666
schappij (N. V.).
301
De Meersman.
224
Demeyer.
1
De Mol.
331
Demoulin.
1139
De Muynck.
952
Denaeyer (weduwe).
207
De Neef.
De Noordstar en Boerhaave (N.
V.).
1121, 1319
88
De Nutte.
70, 1269
Denys.
248, 584
DePauw.
173
Depelchin.
1009
Depret.
706
Deprez.
323
Deprez (Jean en Jean-Pierre).
1239
Dequecker.
258
Dequesme.
925
Dereu.
443
Derick (Kremer, echtgenote).
178
Derna.
838
Derobaix.
415
De Roover.
620
De Ruyker.
1285
De San.
979
De Saver.
de Schaetzen de Schaetzenhof
877
(Baron).
201
De Schelde (N. V.).
1130
De Schrijver.
1066, 1279
De Schutter,
894
Desier.
540
Desiron.
1165
Desirotte.
83
De Smaele.
959
De Smecht.
1340
De Smedt.
472
Desmet.
414
De Smet.
De Ster algemeen syndicaat (Gemeenschappelijke verzekerings420
maatschappij).
500
Destoquay.
543
De Sutter.
357
De Toekomst (Beroepsvereniging).
645
Detre.
1334
De Troyer.
552,
De V erenigde Provincien (N. V.).
1206
- textielnijverheden (Gemeenschappelijke kas).
307
Deveux.
1174
De Vlies.
829
De Voet-Ruffin.
246

Devos.
316, 463, 742, 1086, 1094
DeVos.
204
De Vreese.
654
412
De Vroe (E. en Ch.).
DeWaele.
414
De Wailly.
1104
De Wee.
1278
De Wilde.
690, 1277, 1340
990
De Winne.
De Wit.
359
8, 91, 1208, 1213
De Witte.
623
De Wolf.
1168
De York.
896
D'Haese.
D'Hoore.
595
Dibbaut.
889
Dienst der scheepvaart.
584, 588
Die Ortschaften Ober- und NiederEmmels (Cooperatieve vennootschap).
341
Dierick.
940
Diet.
510
Dijk.
30
Dilbeek (Gemeente).
1063
Dingemans.
3
Dinneweth.
831, 835
Dirick.
909
Dirickx.
1123
673
Dobbels (J. en P.).
Dockx.
994
Dolphyn.
1269
Danders.
78
Doolaeghe.
947
Dorenge.
1166
Douglas (Kapitein Cl.).
1260
Dreckschmidt.
1132
Dreyfus.
1066
Driesen.
640
Driessen.
448
Driessens.
1268
Drousie.
333
827
Drugmond.
Dubois,
38, 95, 195, 273
Duchene.
414
Ducreur.
1256
Duding.
904
Dufonteny.
323
Dumont.
402
Dupret.
430
Dupuis.
944
Durant.
1148

E
Eckelmans.
Eckmann Corsetfabriek (N. V.H.).
Eeckelaers.
Engevo (P. V. B. A.).
Emmerix.
Engelen.
Englebert.
Englebienne.

1206
486
1243
440
190
283
1121
1096
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Bladz.

Bladz.

Entreprises generales G. Stockhem (N. V.).
E. P. I. (N. V.).
Eraerts (Boucher, echtgenote).
E. R. A. I. (N. V.).
Esnault (M. en F.).
Esselens.
Etablissementen Dulieu- Vansteenkiste (N. V.).
- Julien Mack (N. V.).
- Robert Hottat (N. V.).
Etablissements Van Damme
freres et Cie (P. V. B. A.).
- Vanderbeck (P. V. B. A.).
- Vanderbeck (Vennootschap).
- Van Lierde freres (N. V.).
Etienne.
Etrimo (N. V. Societe d'etudes et
de realisations immobilieres).
Eurobel (N. V.).
Evrard.

G

649
1089
702
240
45
764
1241
65
130
1027
428
428
59
1166
158
1148
1034

F
Fabrique nationale d'armes de
guerre (N. V.).
Fastenaeckels.
Fauconnier.
Favart.
Favresse.
Federation libre des societes de
secours mutuels du Brabant wallon.
- neutre des societes mutualistes reconnues de !'arrondissement de Mons.
Felix.
533,
Fellemans (Plasman, weduwe).
Feroumont.
Ferrante.
Fickers.
Fidelitas (N. V.).
Fiducia (vereniging zonder winstoogmerk).
Fiedler.
Flabat.
Fontaine.
Fonze.
Forir.
Fortemps.
Fosseur.
Fournier.
Fours Lecocq et Ateliers de Trazegnies reunies (N. V.).
Foutreyn.
Fraikin.
Franchimont.
Francq.
Frank.
Franssen.
Frigo.
Frippiat.

759
67
238
1027
184
444
331
1184
1101
979
849
552
238
1009
1132
372
906
840
792
1330
444
479
1316
647
117
503
959
701
223
897
1303

85
Gabriel.
870
Gagelmans.
1291
Gallinaccio.
1014
Galloo.
50
Galloy.
502
Gautot (F. en G.).
921
Gaudron.
267
Gavioli.
65
Gaye.
686
Gazelec (N. V.).
344
Gazon.
Geens.
959, 1279
1034
Geeraerts.
Gemeenschappelijk motor1139
waarborgfonds.
Gemeenschappelijke kas De vere307
nigde textielnijverheden.
434
- - voor de koopvaardij.
- - voor verzekering tegen
arbeidsongevallen De
Federale Verzekeringen.
388, 409, 617
verzekeringskas. Caisse commune d'assurance de
l'Industrie charbonniere des bassins de
Charleroi et de la
1178
Basse-Sambre.
267,
- - La Belgique Industrielle.
1179
- - tegen arbeidsongevallen
1291
L'Industrie Miniere.
- verzekeringsmaatschappij
De Ster algemeen syn420
dicaat.
623
- - La Belgique Industrielle.
568
Gemeente Anderlues.
297
- Berchem.
344
- Beverce.
1309
- Courcelles.
341, 342
- Crombach.
1063
- Dilbeek.
764
- Groot-Bijgaarden.
824
- Jemeppe-sur-Meuse.
67
- Koksijde.
43
- La Louviere.
691
- Merksem.
155, 473
Schoten.
571
Seilles.
942
- Sint-Gillis.
917
- Sint-Lambrechts-Woluwe.
364,
Sint-Stevens-W oluwe.
939, 1004
Soumagne.
393
626
- Tamines.
633
-Waterloo.
492
- Wemmel.
1056, 1059
- Wilrijk.
299
General Accident (N. V.).
546
Genneret.
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Bladz.

Bladz.

414
Gent (Stad).
250
Gentili.
388
Gerard (P. en L.).
853
Gerday.
381
Germis.
127
Geron (Marc en Marcel).
948
Geudens.
777
Geulette.
Gevaert Photo-Producten (N. V.). 1081
464
Gevens.
287
Ghesquiere.
1213
Ghysens.
1055
Gielen.
237
Gillard, weduwe Honhon.
692
Gillis.
568
Gil on.
197
Giltay.
32, 457
Glaverbel (N. V.).
450
Godelaine.
1029
Godin.
171
Goeman.
997
Goessens.
443
Goffin, echgenote Crijns.
1133
Gojda.
1166
Gonzo.
359
Goossens.
81, 299
Goovaerts.
308
Goris.
404
Gossiaux.
186, 677
Govaert.
1032
Gralinger.
752
Graulich.
279
Greco.
546
Gregoire.
971
Gregor.
844
Groenewegen.
63, 179,
Groep Josi (N. V.).
348, 437, 1073
Groot-Bijgaarden (Gemeente).
764
Groothuis Nopri (N. V.).
285
Guillaume.
546, 1305
Guilmot.
649
Guinee.
925
Gurbin.
568
Giirke.
79
Gutkin.
104
Gysen.
1273

594, 1201
Hasselt (Stad).
Hayen.
294
Hebrant (F. en A.).
1035
Heeren.
382
Heilporn (Mr).
1204
846
Heindricks.
Heinen.
.258
47
Hellebrandt.
1071
Helsen.
992
Hendrickx.
566
Henegouwen (Provincie).
787
Henkes.
545
Hennuy.
1289
Henri, weduwe Seravotte.
904
Henry.
441
Henvard.
704
Herman.
417, 869
Hermans.
633
Hermia.
464
Heughebaert.
388
Heyen.
721
Heylen.
1279
Heyndrickx.
1077
Hillewig.
924
Hofmans-Luyten (Echtgenoten).
538
Holemans.
237
Honhon (Gillard, weduwe).
115
Hoppe.
472
Hoste.
984
Hotel du Pigeon d'Or (P.V.B.A.).
76
Houben.
Houilleres unies du bassin de
1171
Charleroi (N. V.).
1071
Houthoofd.
120
Ruby.
Hulp in nood (Coi:iperatieve ven812
nootschap).
516
Huppermans.
561
Hurvics.
Huts (Van Cricht, weduwe F.). 1001
1064
Huybrechts.
353
Huyghe.
1073
Huyghens.
659, 663
Huypens.

H
Haegelsteen.
1109
Haegeman.
146
Haesen (J. en G.).
77
Halle (Stad).
686
Halleux.
1326
Handelsdienst voor ravitaillering.
70
Hannecart.
440
Hansen.
684
Hansoul.
965
Hanssens.
25
Hardy.
262, 1324
Harvengt Delecocq, weduwe.
264

I
IJ zergieterijen en metaalfabrieken
van Ruisbroeck (N. V.).
Immobiliere Hofeinde (N. V.).
Impens.
Indische vennootschap. Air India.
Institut national des appellations
d'origine des vins et des eauxde-vie de France.
Internationale Graanhandel Thegra (N. V.).

1
365
1136
238
1337
5

J
JacqueE>.
Jacob.

257, 292, 1020
839
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Bladz,

Jacobs.
316, 357, 982
Jallet.
101
Jamagne.
740
James Titterington and sons Cy.
Ltd.
478
Janssen.
994
Janssens.
513, 870
Jaugniaux.
797
Jaumin.
953
Jaupart.
568
Jeanmart.
463
Jeanquart.
1085
824
J emeppe-sur-Meuse (Gemeente).
Jespers.
982
Jochems.
1295
J onckheere.
1220
394
Joppen.
Jouret.
ll86
J.V.H. Continental Cours (P. V.
B.A.).
204

K
Kalisky.
Kamerbeek.
Karnas.
Kein.
Kermans.
Kervijn de Marcke ten Driessche.
Kesteleyn.
Keutgen.
Klein.
Kluth.
Knockaert.
Koksijde (Gemeente).
Kolle.
Kongolese vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ch.
Le Jeune Assurances.
Koninckx.
Koolmijnen van Gosson-Kessales.
Koppe.
Kornreich,
Kortrijkse Kunstwerkstede Gebroeders De Coene (N. V.).
Kousen.
Kramer.
Kredietbank (N. V.).
Kremer, Echtgenote Derick.
Kreper,
699, 1038, ll70,
Krivine en Cie (N. V.).
Krivine (Tanevitsld, weduwe).
Kroemmer.
Kuyckx.
Kuypers.

917
743
ll36
1299
1024
835
997
47
53.5
1209
90
67
420
542
517
85
299
1299
745
721
624
1ll3
443
1249
279
237
ll82
152
457

L
La BaJoise (N. V.).
L'Abeille (N. V.).

106
568

Bladz.

La Belgique industrielle (Gemeenschappelijke verzekeringskas).
267, 1179
(Gemeenschappelijke
verzekeringsmaat623
schappij).
784
(N.V.).
(Verzekeringsmaat1328
schappij).
149
Laboratoria Mann (P.V.B.A.).
885
La Braban<;onne (N. V.).
623
La Concorde (N. V.).
237
La Galerie Moderne (P. V. B. A.).
212
Logast.
Lainiere J cues Gay et Compagnie
(N. V.).
1046
La Lainiere (N. V.).
1049
Lallemand.
1029
La Louviere (Gemeente).
43
Lamaire.
1018
Lamarche.
558
Lambert.
316, 334, 891
Lameir.
1054
Lami.
968
La Minerve (N. V.).
549
Lamot.
123
Lamote.
10
La mutuelle patronale pour allocations familiales (Vereniging).
372
Landau.
528
Landsbond van de christelijke mutualiteiten.
11, 109, 303, 388,
391, 701, 932
- van de Federatie der beroepsmutualiteiten van
729
Belgie.
499
Langhor.
449
Lanxmer.
La Paix (N. V.).
382, 686
La Prevoyance sociale (Verzeke257
ringsmaatschappij).
La Pyrotechnie du Brabant (P. V.
109
B.A.).
45,
La Royale Belge (N. V.).
171, 327, 882
866
La Semi (N. V.).
La Societe de transports en commun de Leopoldville (Vennoot532
schap naar Kongolees recht).
766
L'Assurance Liegeoi8e (N. V.).
610
Laurens.
549
Lauwaet.
987
Lauwers.
651
Leblon.
Le bon pain bruxellois (Samenver114
kende vennootschap).
Le Clement de Saint-Marcq (Rid623
der).
ll81
Leclerc.
959
Leclercq.
287
Lecluyse.
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Bladz.

Bladz.

Lecocq.
Leduc.
Legrand (G.).
Lefere.
Lefevre.
Le J eune assurances (Kongolese
vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Ch.).
Lemaire.
Lemarois.
Lemaitre.
Lmnmens.
Lenaerts.
Lenoir.
Lentini (Echtgenoten).
Leon (Leveque, weduwe).
Le Patrimoine (N. V.). 381, 1050,
Le Polain de 'Varoux.
Lequeux.
Leruite.
Lerou.'C.
Leroy.
446, 784,
Les ciments de l'Afrique centrale
(N. V.).
Les Cokeries du Brabant (N. V.).
Le Secours de Belgique (N. V.).
250, 350,
Les Editions Excelsior (P.V.B.A.).
Lesenfants (A., J., M. en D.).
Les Fils de Louis Mulliez (N. V.).
Les Grands Magasins l'Innovation
(N. V.).
Leton.
Leunen.
Leurquin-Paquay (Echtgenoten),
Leurs.
Leveque, weduwe Leon.
Leyre.
I.eys.
Libotte.
Liegeois (Mathias, weduwe).
Lier (Stad).
Lignier.
Ligue de propagande des pecheurs
de l'Est (V.Z.W.D.).
Limburg.
L'I=obiliere Franco-An.versoise
(N.V.).
L 'Industrie Mini ere (Gemeenschappelijke verzekeringskas tegen arbeidsongevallen).
Linke,
Lippens.
Lisin.
Lixon-Courtin (P. V. B. A.).
Lodewijckx.
Loobuyck.
Loaf.
Loontjens.
Loopmans.
Lourtic. (P. V. B. A.).

694
1044
21
947
775
542
967
52
545
729
738
906
250
252
1104
542
45
1169
1239
1303
404
806
178,
1326
954
1029
258
1200
323
593
1175
78
252
299
376
49
25
242
502
188
1305
807
1291
37
355
968
702
1270
577
211
521
414
962

Loyen.
Lucky.
Luikse verzekeringen (N. V.).
L'Urbaine (N. V.).
Luyckx.
Luyckx en c 0 (P. V. B. A.).
Luypaerts.
Luyten (Georges).
Lyes.
Lyes (Thibert, weduwe).

413
1301
292
ll01

726
6
303
866
1330
1330

M
Maatschappij The Ocean Accicident.
556
- voor intercommunaal vervoer te Brussel.
114, 320
809
Machiels.
Maene.
ll39
Maes.
934, 1273
1020
Maigret.
Maille.
106
1200
Mailleux.
Mainil.
827
Maire (Madeleine).
1047
1047
Maire (Maurice).
1337
Maison Kunkelmann (N. V.).
Malengraux.
25
Manandise.
114
599
Manssens.
265
Marchal.
Marchand (G. en T.).
1250
Marcipont.
1027
Marcotte.
779
Marechal.
780
1037
Marione.
Marrakchi.
497
512, 668
Martens.
Martin.
701
Masquelier (N. V.).
775
Massalombarda (Vennootschap op
aandelen naar Italiaans recht).
771
183
Masson.
334
Matagne.
Materiel automatique et technique
240
(M.A. T.) (N. V.).
Mathias, weduwe Liegeois.
25
836
Mathues.
ll5, 835, 1201
Matthijs.
Mauguit.
571
Mans.
850
Medaer.
1339
353
Meersman.
Meerts.
905
Mega (Cooperatieve vennootschap).
494
138
Mehens.
Meirlaen.
771
Melis.
597
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Bladz.

Bladz.

Melkerij van Leefclael (P. V. B.
A.).
419
Melon.
496
Mercator (N. V.).
90
Mercier.
1285
Merksem (Gemeente).
691
Mertens.
723, 1069
Mertens (W. en F.).
1143
Mestrez.
960
Metallic (Coi:iperatieve Vennootschap).
914
Metallurgique de Prayon (N. V.).
55
Metro-Goldwyn-Mayer (N. V.).
707
Meubelmakerij Georges Selis (N.
V.).
1079
Meura.
488
Mews.
204
Meysen.
32
Meystaclt.
95
Meyvisch.
621
Michel.
441
Michielsen.
723
Minders.
1063
Midre-Fievet.
428
Mignolet-Rocoux.
340
Milican.
555
Minerve (N. V.).
1068
Minet.
179
Minister van binnenlandse zaken.
817,
818, 870, 1331
Minsart.
1089
Mobil Oil (N. V.).
151
Model.
898
Moens.
813
Moers.
526
Mommen.
294
Momont.
1081
Monfrans.
669
Morrin.
827
Moorthamer.
466
Morant.
199
Morciaux (J.).
29
Mortier.
414, 691
Moschovis.
38
Motte.
1086
Mouton.
322
Mues.
1182
Mulders.
1331
Murawski.
1209
Mutuelle der verenigde syndicaten
(N. V.).
1139
Myncke.
999

Naamloze Vennootsclmp Anciennes brasseries Vandenheuvel et Cie.
1270
- - Antwerps Metaalbedrijf.
620
- - Antwerpse hypotheekkas.
1005
- - Anvers-Radio.
30, 338
- - Assurantie van de Belgische Boerenbond.
359
- - Ateliers belges recmis.
651
- - - de constructions Hubert.
772
- - - de constructions et
chaudronneries Lefevre.
280
- - Athena.
25
- - Autobus Liegeois.
388
- - Bank van de Societe generale de Belgique.
520
- - Banque Borsu.
968
- - Belgaffiche.
632
- - Belgamatex.
38
- - Belgian Shell Company.
880
-- - Belgische Ma.rgarine
Unie.
1154
- - - Petrolemll Rafiinaderij.
673
- - - Transportmaatschappij Rederij.
588
--- - Bell Telephone Manufacturing Company.
1123
- - Brasserie Caulier.
866
- - - Piedbmuf.
488
- - Brouwerijn Artois.
399
-- - - De Koninck.
202
- - - Lust.
406
- - Brussels Hotel Residence.
62
Carrieres Dufour.
1227
Charbonnages du Bois-

N
N aamloze Vennootschap Agricola
Hesbignomle.
- Airtour.
Algemene Bouwondernemingen Van Riel en
Vanden Bergh.

839
712
1081

d~L~.

U

- du Centre.
797
- - - d e Monceau-FonFontaine.
1103
- - - de Tamines.
944
Cintra.
962
- - Cockerill-Ougree. 133, 135, 136
- - Compagnie immobiliere
et Fonciere.
91
- - - mobiliere et fonciere.
812
--- - reunies d'electriciM et
de transports Electrorail.
753
1264
- - - l'Urbaine.
- - Comptoir des produits
charbonniers.
766
Conserven Talpe.
289
Consortimn van invoerders van N oords en
Amerikaa.ns hout.
312
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Bladz.

Bladz.

746
N aamloze V ennootschap Conti.
1326
- -.De Belgische Bijstand.
- - - maatschappij van
verzekeringen op het
leven en tegen onge666
vallen.
- - - Verzekeringsmaatschappij van de mid599
denstand.
292
- - De Luikse verzekeringen.
- - De me disc he verzeke666
ringsmaatschappij.
- - D e Noordstar en Boerhaave.
1121, 1319
201
- - D e Schelde.
552,
- - De Verenigde provincies.
1206
- - Entreprises generales G.
649
Stockbem.
1089
- - E . P. I.
240
- - E . R. A. I.
- - Etablissementen Dulieu1241
Vansteenkiste.
65
- - - Julien Mack.
130
- - - R o b e r t Hottat.
- - Etablissements Van
59
Lierde freres.
1148
- - Eurobel.
- - Fabrique nationale d'ar759
mes de guerre.
238
- - Fidelitas.
- - Fours Lecocq et Ateliers
de Tmzegnies reunis. 1316
686
- - Gazelec.
- - General Accident.
299
- - Gevaert Photo-Produc1081
ten.
32, 457
- - Glaverbal.
63, 179,
- - Groep J osi.
348, 437, 1073
285
- - Groothuis Nopri.
- - H. Eckmann Corsetfa486
briek.
1086
- - H. G. Poland.
Houilleres unies du bas1171
sin de Charleroi.
- - IJzergieterijen en metaalfabrieken van
Ruisbroeck.
1
365
- - Immobiliere Hofeinde.
- - Internationale Graanhandel Thegra.
5
- - Kortrijkse Kunstwerkstede Gebroeders De
Coene.
745
- - Kredietbank.
1113
- - Krivine en Cie.
279
- - La Baloise.
106
568
- - L'Abeille.
784
- - La Belgique Industrielle.
--,--La Brabanyonne.
885

N aamloze V ennootschap La Concorde.
623
- - Lainiere Jules Gay et
Compagnie.
1046
- - La Lainiere.
1049
- - La Minerve.
549
- - La Paix.
382
- - La Royale Belge. 45, 171, 327
- - La Semi.
866
- - L'Assurance Liegeoise. 545, 766
- - Le Patrimoine.
381,
1050, 1104
- - Les ciments de l' Mrique
centrale.
404
- - Les Cokeries du Brabant.
806
- - Le Secours de Belgique. 178,
250, 350, 1326
- - Les Fils de Louis Mulliez.
258
- - Les Grands Magasins
1200
!'Innovation.
- - L'Immobiliere Franco807
Anversoise.
1101
- - L'Urbaine.
1337
--Maison Kunkelmann.
- - Masquelier.
775
- - Materiel automatique et
240
technique (M.A. T.).
90
- -Mercator.
55
- - Metallurgique de Prayon.
- - Metro-Goldwyn-Mayer.
707
- - Meubelmakerij Georges
1079
Selis.
1068
- - Minerve.
151
- - Mobil Oil.
- - Mutuelle der verenigde
1139
syndicaten.
- - naar Nederlands recht
Nederlandse Poetsdoe1222
kenmaatschappij.
- - Nieuwe vennootschap
van de Etablissemen289
ten Talpe.
1106
- - Nera.
699
--Novak.
- - O.C.P. Epuration et conditionnement des eaux. 1199
402
- - Patisserie Dumont.
1259
- - Peeters-Van Roy.
986
- - Petrofina.
1315
- - Phenix Belge.
1254
- - Piter-Publicite.
- - Pants, tunnels et terras117
sements.
718
- - Pristo.
- - Raffinerie Notre-Dame. 1118
1260
- - Rederij Huyghebaert.
807
- - Residence du Pare.
435
- - Rutex.
- - Sablieres et carrieres reu588
nies.
1310
- . - - de Rocourt.

1584

NAAMLIJST VAN DE PARTIJEN
Bladz.

Bladz.

N aamloze

Vennootschap Securitas.
246
- - Societe beige d'etudes et
718
d'entreprises.
- - - d'etudes et de realisations immo bilieres
158
Etrimo.
- - - Europeenne des car1ll9
burants.
- - - financiere pour exploitations immobilieres (Sofexim).
1214
1268
- - Sotramin.
388
- - Swegerynen.
1139
- - The Ocean.
701
- - Tercuir.
- - Texticuir.
76
461
- - Textiles et broderies.
558
- - - d e Pepinster.
- - Union des blanchisseriesteintureries Pingouin1042
Zonneldaar-Clairette.
- - - des centrales electri626
ques du Hainaut.
- - - chimique - Chemische
308
bedrijven.
- - - du credit de Bruxelles.
789
681
- -:- - de Paris.
992
- - - et Phenix Espagnol.
101
- - - et Prevoyance.
390
- - - r;uisse.
--Universal Bois.
1204
1124
- - Universum.
- - Usines a tubes de la
986
Meuse.
- - Van Rothem.
1114
- - in vereffening Association
generale des fabricants
belges du ciment Portland artificiel.
1227
- - i n vereffening CasinoTennis de Coxyde et
67
Saint-Idesbald.
- - van verzekeringen La
Royale Beige.
882, 1263
verzekeringsmaatscha ppij De Schelde.
323, 346
Verzekeringsmaatschap686
pij La Paix.
- - Verzekeringsmaatschap545
pij Zurich.
- - Visseries et trefileries reunies.
620
- - Ziirich.
455, 1237
Nagels (Curator van het faillissement).
209
Nationaal pensioenfonds voor
mijnwerkers.
1065
- verbond van socialistische
mutualiteiten.
787, 968

Nationale maatschappij der Belgische spoorwegen.

133,
135, 136, 308, 762, 1309
- - v a n buurtspoorwegen.
37,
74, 151, 257, 894

-

-

voor de kleine landeigendom.
393, 538,
N ederlandse Poetsdoekenmaatschappij (Naamloze vennootschap naar Nederlands recht).
Neirynck.
Nelles.
Neofotistos.
Nera (N. V.).
Neyens.
Neyts.
Nicolai.
Nihoul.
Niels.
Nieuwe vennootschap van de Etablissementen Talpe (N. V.).
Nijs.
Nijs (P. en H.).
Ninane.
Nisenbaum.
Noach (J. en M.).
43,
Noel.
Noels.
Noord-Natie (Cooperatieve vennootschap). .
Norre.
Novak (N. V.).
Nulens.

1235
1222
932
335
1076
1106
729
678
1166
1032
270
289
733
813
1114
320
829
1306
1235
854
1004
699
1065

0
0. C. P. Epuration et conditionnement des eaux (N. V.).
Olyslaegers.
Ongena.
Onsea.
Ontvanger van de directe belastingen te Ninove.
Orban.
Orde der apothekers.
- der architecten.
- der geneesheren.
Ori.
Ots.
Otten.
Outelet.

1199
285
787
359

1106
849
217
35,
184, 214
591, 777
106
894
294
43

p

Paesmans.
Paffgen.
Pagnoul.
Palaine.
Panuls.
Paquet.
Parein.

924
1165
1328
1168
1187
280
1152
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Bladz.

Bladz.

Parfonry.
1188
Parys.
187
882
Paschael.
Paternostre.
718, 939
Patisserie Dumont (N. V.).
402
291
Pattijn.
Pauwels.
6, 954
46
Pecasse (P.V.B.A.).
252
Pecheur (Jacques).
Peeters.
176, 359, 437, 1295
1259
Peeters-Van Roy. (N. V.).
653
Pensis.
Perilleux (J. en G.).
1339
196
Perin (Y. en J.).
P. V. B. A. Airtour.
712
- AlgemeneBouwonderneming
Emile Weyts.
1079
- Autobus Kruger.
641
- Bierimport Luyten.
866
- Boveco.
157
549
- Bralibois.
492
- Cibeag.
- Comeximpo.
1111
- Compagnie de transport Del1165
court.
- Dedeken.
1071
- Engevo.
440
- Etablissements Van Damme
freres et Qie.
1027
- - Vanderbeck.
428
- Hotel du Pigeon d'Or.
984
- H. Cobbaert en C. Hout14
hoofdt.
- J. Luyckx en co.
6
- J. Swennen - Centrale du
pneu.
292
- J. V. H. Continental Tours.
204
- Laboratoria Mann.
149
- La Galerie Moderne.
237
- La Pyrotechnic du Brabant.
109
- Les Editions Excelsior.
954
- Lixon-Courtin.
702
- Lourtic.
962
- Melkerij van Leefdael.
419
- Pecasse.
46
Socolep.
491
- Sotraben.
621
- Soviport.
564
- Soviport.
564
- Transinter.
986
- Transports Baonville.
496
-Van Laere.
934
- Veevoederfabriek Schrauwen.
5
- Verstraete.
1182
Peters.
503
PciU.
~5
Petit (Casse, weduwe).
1280
Petrofina (N. V.).
986
Petteau.
376
Pharmaceutische bond.
470

Phenix Beige (N. V.).
1315
Phoenix Assurance c 0 Ltd (Vennootschap naar Engels re:ht).
25
Pratti.
936
Piek.
584
Pierard.
312
Pinoy.
287
Pintelon.
831
Pirard.
402
Pire.
896
Piret.
520
Piter-Publicite (N. V.).
1254
Plancke.
976
Plasman, weduwe Fellemans.
1101
Plenger.
1199
Plomteux (J. en L.).
622
Poels.
80, 991
Poensgen.
921
Poland (N. V. H. G.).
1086
Po lange.
1251
Polard.
1174
Polavder.
1209
Polder Ettenhoven.
610
Polder Willebroeck-Oost, Blaasveld, Heffen en Heindonk.
81
Poley.
327
Pollet.
289
Polspoel.
764
Poncin.
678
Ponlot.
391
Pants, tunnels et terrassements
(N.Y.).
117
Poperinge (Comn1issie van openbare onderstand).
1148
Porrez.
145
Pastula.
386
Pothier.
552
Potie.
570
Potie (Danis, echtgenote).
570
Potier.
399
Praet.
513, 1335
Pravda.
443
Priem.
67
Prince,
109
Prisdo (N. V.).
718
Procureur-generaal bij het hof van
beroep te Gent. 305, 459, 470
- - bij het hof van beroep
te Luik.
335,
- - bij het hof van cassatie.

230, 502, 506, 507,
971,

222
1320
1277
1076
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Bladz.

Bladz.

Procureur des Konings teHoei. 265, 698
- - te Luik.
262, 267,
446, 779, 1308, 1330
- - te Namen.
1186
- - te Oudenaarde.
997
1165
- - te Verviers.
Produkten Handels Aktiengesellschaft
(Vennootschap
naar
Zwitsers recht).
950
Prophete.
647
Provincie Henegouwen.
566
Prpic.
1037
120
Putman.
67
Puylaert, weduwe Blieck.

R
Raemclonck.
617
Raffinerie Notre-Dame (N. V.).
1118
1270
Rahoens.
845
Rampelbergh.
323
Ramu.
Raty.
1179
1289
Ravet.
1260
Rederij Huyghebaert (N. V.).
Reiling.
416
333, 352
Remacle.
Remans.
927
297
Remaut.
Remue.
146
503
Renard.
807
Residence clu Pare (N. V.).
Remnont.
378
143
Reygaert.
141
Reynaert.
109
Ricard.
1315
Rifflart.
648
Rigterink.
Rijksdienst voor maatschappelijke
zekerheid.
199, 209, 276,
516, 925, 1274
- voor de pensioenen der zelf864
standigen.
641
Riket.
962
Ritrovato.
930
Robyn.
1332
Rodelet.
760
Rodrigue.
1263
Roelandts.
450
Rolin-Jacquemyns.
671
Rombaut.
79
Ronse.
1183
Roobaert.
470
Rooman d'Ertbuer.
472
Roose.
594
Rosvelcls.
319
Roulin.
328
Rousseau.
486
Roy.
Royal Waterloo Golf Club (Vereniging zonder winstoogmerk). 1039

Royale Beige (N. V. van verzekeringen).
Royer.
Rozenberg.
Ruelle.
Rutex (N. V.).
Rutsaert.

1263
692
323
440
435
138

s
Sabbe.
420, 929
Sa.blieres et carrieres reunies (N.
588
V.).
1310
- de Rocourt (N. V.).
187
Saclocco.
550
Saintenoy.
898
Salvemini.
Samenwerkende vennootschap. Le
114
bon pain bruxellois.
673
Sampers.
367
Samyn.
593
Sannen.
348
Santy.
1315
Sartillo.
1104
Sauwen.
695
Scharff.
Scheepswerven van Vlaancleren
(Venootschap).
831, 835
115
Scheerlinck.
1145
Schellens.
1284
Schenker.
669
Schepens.
644
Scherpereel.
824
Schidlo.
1050
Schietecatte (weduwe).
1128
Schillemans.
254
Scohier.
552
Schomus.
390
Schoonjans (G. en F.).
845
Schoonjans (J. en M.-Th.).
1162
Schoreels.
155, 473
Schoten (Gemeente).
1134
Schoukens.
411, 935
Schouppe.
854
Schrauwen.
37
Schunck.
1289
Scravotte (Henri, wecluwe).
246
Securitas (N. V.).
725
Segers.
81
Segers-Claes.
571
Seilles (Gemeente).
419
Seifert.
Selecta (venootschap naar Neder379
lancls recht).
472
Semetier.
29
Sente-Morciaux (Echtg.).
176
Sergooris.
Serneels (Jean-Fraw;ois, Louis en
433
August).
1161
Servais.
231
Sevenants.
1209
Seys.
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Bladz.

Bladz.

Shem-Tov.
743
Sigal.
898
Signiez.
647
Sint-Gillis (Gemeente).
942
Sint - Lambrechts - Woluwe (Gern.eente).
917
364,
Sint-Stevens-vVoluwe (Gemeente).
939, 1004
505
Sinzot.
Six.
1086
540, 793
Smet.
Smets.
415
Snyers d'Attenhoven.
906
Socialistische mutualiteiten (Nationaal verbond van).
787, 968, 992
Societe Cockerill-Ougree.
1168
- Europeenne des carburants
(N.V.).
1119
- financiere pour exploitations
immobilieres (Sofexim)
1214
(N. V.).
- immobiliere des Augustins.
336
de Wilryck-Aertselaer
(Burgerlijke vennootschap in de vorm van
een naamloze vmmootschap).
911, 974
- mutu:c> listes reconnues de
l'arrondissement de
Mons (Federation neutre des).
331
491
Socolep (P. V. B. A.).
550
Somville.
131
Sorela.
1268
Sotramin (N. V.).
393
Soumagne (Gemeente).
885
Souveryns.
621
Sotralen (P. V. B. A.).
564
Soviport (P. V. B. A.).
809
Spiessens.
666
Spinnael.
Spirlet.
777
Stad Aarlen.
632
414
-Gent.
686
-Halle.
594, 1201
- Hasselt.
242
- Lier.
640
Staes.
840
Stas.
678
Stellamans.
Stock.
141
506, 942
Stoffels.
Swegerynen (N. V.).
388
Swennen - Centrale du pneu (P. V.
B. A. J.).
.
292
Swerts.
496

Taminau.
601, 734
Tamines (Gmn.eente).
626
Taminiau.
784
Tanevitski, weduwe Krivine.
237
Tercuir (N. V.).
701
Tessituro Serica Giovanni Monfrino (Vennootschap).
279
Texticuir (N. V.).
76
Textiles et broderies (N. V.).
461
- de Pepinster (N. V.).
558
The Ocean (N. V.).
1139
--Accident (Maatschappij).
556
Therer.
1046
Thibert.
191
Thibert, weduwe Lyes.
1330
Thill.
52
Thillaye du Boullay.
1114
Thirion.
388
Thomas.
389, 896
Thys.
305
Thys (Ph., C. et H.).
202
Timmermans.
1166
Titeux.
845
Tombeur.
201
40
Tops.
Toscan.
1179
Toussaint.
258, 326, 439
Transinter (P.V.B.A.).
986
Transports Baonville (P.V.B.A.).
496
Truss art.
326
Truyens.
350, 508
Tuerlinckx.
822
Tuerlinckx-Adriaens.
874
Tulpin.
931
Tuts.
317

T
Tack.
Taffin.
Tagliavia d'Aragona.

1337
1086
577

u
Ullens de Schooten.
155, 473
Union des blanchisseries-teintureries Pingouin-Zonneklaar-Clairette (N. V.).
1042
- des centrales electriques du
Hainaut (N. V.).
626
- chimique - Cbemische bedrijven (N. V.).
308
- du credit de Bruxelles (N.
V.).
789
- de Paris (N. V.).
681
- pharmaceutique de Charleroi.
566
992
- et PMnixEspagnol (N. V.).
- et philanthropic (V.Z.W.D.).
61
- et Prevoyance (N. V.).
101
- professionnelle Royal SaintHubert Club.
40
390
- 8Uisse (N. V.).
1204
Universal Bois (N. V.).
Universum (N. V.).
1124
Urbain.
447
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Usines a tubes de la Meuse (N. V.).

v

Bladz.

Bladz.

986

1297
Vande Velde.
1274
Van de Velde-Winant.
1071
Van de Ville.
742
Vandevyvere.
669
Vandeweghe.
546
Vandorpe.
346
Van Durme.
1297
Van Eycken.
74
Van Gelder.
767
Van Gerven.
690
Van Geyte.
523
Van Gheluwe.
115
Van Gijzeghem.
615
Van Goey.
91
Van Goitsenhoven.
461
V angrootenbreul.
1319
Van Haevermaet.
12ll
Van Hauwaert.
872
Van Haver.
382
Van Heyst.
217
Vanhaeren.
363
Vanhaverbeke.
521
Van Hoecke.
435
Van Hoof.
670
Van Houtte.
807, 1212
Van Hove.
147
Van Hyfte.
54
Van Kerckhove.
150
Van Kerckvoorde.
494
Van Laecke.
88
Van Laeken.
934
Van Laere (P.V.B.A.).
1153
Van Leemput.
732
Vanleeuw.
669
Vanlerberghe,
618
Van Lerberghe.
872
Van Lierde.
8
Van Lommel (weduwe).
204
Van Loocke.
1273
VanMaanen.
615
Van Moer.
392
Van Riel.
1302
Van Rijckevorsel.
1114
Van Rothem (N. V.).
1055
Van Runckelen.
692
Vanschoenwinkel.
654
Van Simpsen.
248
Van Steendam.
1147, 1150
Van Thuyne.
1068
Vantournhout.
1001
Van Tricht, weduwe F. Huts.
Van Uytsel.
659, 660, 663
642, 936
Van Vaerenbergh.
409
Van Waeyenberghe.
1333
Van Welden.
732
Van Wijhe.
543
Van Wilder.
923
Van Wilder-Body.
364
Van Zeeland.
322
Vanzieune.
1171
Vasquez.

1204
Valvekens.
214
Van Acker.
1332
Vanassche.
815
Van Assche.
623
Van Belleghem.
998
Van Boom.
675
Van Buick.
189
Van Caeneghem.
2ll
Van Calster.
1299
Van Cauter.
1278
Van Cauwelaert.
Van Damme.
987, 1072, 1259
Vandecasteele.
507
1273
Van Deeren.
421
Vandekerckhove.
Vandekerckhoven -Desch rij ver
(Echtgenoten).
17
540
Van de Merlen.
207
Van den Bossche.
231
Van den Kerckhove.
Vandenkeybus.
141
1269
Vanden Berghe.
728
Vandenbosch.
460
Van den Bosch.
577
Vandenbranen.
843
Van den Bril.
896
Van den Bussche.
406
Vandendriessche (Echtgen6ten).
322
Vandenhaute.
430
Van den Hove.
1241
Van den Hoeven.
555
Vandenmeulebroucke.
Vandeputte.
741, 1334
268
Van der Auwermeulen.
306
V anderbeke.
621
Vandergoten.
645
Vandergucht.
1269
Vanderhaegen.
158
Van der Haegen.
151
V anderhallen.
584
Van de Rijk.
523
Van der Linden.
617
Van der Mauten.
233
Vandermeiren.
38
Vander Perre.
509
V anderpleyn.
466
Van der Poe!.
1088
V anderputten.
767
Vanderryst.
532
Vandersmissen.
1333
V anderspikken.
634
V anderstichel.
829
Van der Veen.
224
Van der Vennet.
188
Van der Vleugel.
837
Vandeveld.
Vandevelde.
ll4, 673
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Bladz.

Bladz.

Veevoerderfabriek Schrauwen (P.
5
V.B.A.).
900
Velke.
1321
Velsmans.
Vennootschap naar Amerikaans
recht (Staat California)
Bank of America, National Trust and Savings
950
Association.
~ op aandelen naar Italiaans
771
recht Massalombarda.
~ naar Engels recht British
Lianosoff white oil
673
Company.
~ naar Engels recht Phoenix
25
Assurance c 0 Ltd.
~ naar
Engels recht Wm.
0
France Fenwick & c • 1260
428
~ Etablissements Vanderbeck.
~ naar Frans recht Compagnie
fran<;aise d'assurances
379
La Flandre.
~ naar Kongolees recht La
Societe de transports
en commun de Leo532
poldville.
~ naar N ederlands recht Se379
lecta.
~ Scheepswerven van Vlaanderen.
831, 835
~ Tessituro Serica Giovanni
·
Monfrino.
279
~ naar Zwitsers recht Compagnie d'assurances gene379
rales Helvetia.
~ naar Zwitsers recht Produkten Handels Aktienge950
sellschaft.
1335
Verbauwe.
35.5
Verbesselt.
316, 1119
Verbrugghe.
422, 927
Verburgh.
Vercauteren (Lea), weduwe De
934
Cauwer.
154
Verdegem.
1337
Verdonck.
V ereniging La mutuelle patronale
pour allocations familiales.
372
~ zonder winstgevend doel
Bibliotheque publique
191
Saint-Henri.
~ zonder winstgevend doel
Ligue de propagande
188
des pecheurs de l'est.
zonder winstgevend doel
Union et philanthropie.
61
zonder winstgevend doel
Zusters van het Heilig
en Onbevlekt hart van
1334
Maria.

Vereniging zonder winstoogmerk
1009
Fiducia.
~ - Royal Waterloo Golf
1039
Club.
291
Verfaillie.
491
Verhaeghe.
868
Verhaeghe (L. en A.).
929
Verhaeghe de Naeyer.
858
Verheecke.
817
Verlinden.
257
Verleyen.
1158
Vermaercke.
725
Vermant.
1237
Vermaut (weduwe).
415
Vermeersch.
Verniers.
860
Verplancke.
399
Verschaeve.
1270
Verschuren.
995
Verschroeven.
870
Verstraete.
876
1182
Verstraete (P. V. B. A.).
Vervliet.
14
Vervoort.
604
Verzekeringsmaatschappij Compagnies d'assurances d'Outremer.
684
- De Schelde (N. V.).
323, 346
- La Belgique Industrielle,
1328
~ La Prevoyance sociale.
257
-Winterthur.
88
- Zurich (N. V.).
545
Villeret.
702
Visseries et trMileries reunies (N.
V.).
620
Vlaminck.
927
Vleugels.
738
Von Schwartzenberg.
1306
Vorlat.
588
Vranken.
1143
Vyncke (M. en R.).
379

w

Walclders.
1243
698
Waringer.
Wastiaux.
3
633
Waterloo (Gemeente).
Watry.
624
Wauters (Bertouille, curator faillissement).
880
Weiss.
217
492
Wemmel (Gemeente).
378
Werenne.
W erkrechtersraad van beroep te
835
Brugge (kamer voor bedienden).
Westvlaams Beroepskrediet (Coo1269
peratieve vennootschap).
West-Vlaamse Electriciteitsmaatschappij (Cooperatieve vennoot937
schap).
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Blaclz.

Blaclz.

White.
Wicke.
Wiese1nes.
Wijnants.
Wille.
Willemarck.
WilloclL'C.
Wilrijk (Gemeente).
1056,
Windels.
Windey.
Winnen.
Winterthur (Verzekeringsmaatschappij).
(Zwitserse verzekeringsmaatschappij).
(Zwitserse verzekeringsmaatschappij tegen ongevallen).
576,
Wittebolle.
Witters.
Wittevrongel.
Wm. France Fenwick & c 0 (Vennootschap naar Engels recht).

560
292
341
228
743
1134
728
1059
227
815
120

vVolfs,
Wouters (.Johannes).
Wouters (Vera).
Wulliger.
Wust.
Wybauw.
Wyuants.
Wynen.

1054
1334
74
355
1260

719

X
622
499

Xhenceval.
Xhonneux.

z

88

526

1209
729
729
500
1306
259
981

Zabri Vasilio.
1342
Zeyen.
416
Zi:irich (N. V.).
455, 1237
Zusters van het Heilig en On·
bevlekt hart van Maria (V. Z.

W. D.).

1334

Zwitserse verzekeringsmaatschappij tegen ongevallen Winterthur.
576, 1054
- - Winterthur.
526

BEKNOPTE LUST
VAN DE

NOTEN EN CONCLUSIES
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
VERSCHENEN IN 1967,
alsmede van de conclusies verschenen in « Bulletin des arrets
de la Cour de cassation » van 1967.

ARBEIDSONGEVAL.
Begrip.
Conclusie van eerste advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 26 mei 1967, BHll. en PAsiC.,
1967, biz. 1138.

BORGTOCHT.
Door de schuldeiser aan de hoofdschuldenaar toegestane termijnverlenging. - Geen kennisgeving aan de borg.
- Borg in principe niet bevrijd van zijn
verplichtingen. - Eventuele aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de
schuldeiser.- Voorwaarden.- Gevolg.
Noot 3, getekend F. D., onder cass.,
24 februari 1967, An·. cass., 1967,
blz. 809.

CASSATIE.
Bevoegdheid. - Burgerlijke zaken. Vreemde wet. - Middel dat de schending van bepalingen van het Frans Burgerlijk Wetboek aanvoert. - Bevoegdheid van het Hof.
Conclusie van advocaat-generaal Paul
Mahaux v66r cass., 15 decen1.ber
1966, Bull. en PAsrc., 1967, biz. 472.

CASSATIEMIDDELEN.
Burgerlijke zaken. - Middel dat de
bevoegdheid mtione mate?·iae betwist. Bestreden beslissing strookt met de conclusie van eiser tot cassatie, met betrekking tot deze bevoegdheid. - Middel
nietteniin ontvankelijk.

Conclusie van advocaat-generaal Colard, nr. 7, v66r cass., 6 oktober
1966, Bull. en PASIC., 1967, blz. 148.
Burgerlijke zaken. - Gebrek aan antwoord op de conclusie van verweerder
door eiser aangewend als middel tot staving van zijn voorziening.- Voorwam·den van ontvankelijkheid van cht middel.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
3 november 1966, AT1'. cass., 1967,
blz. 309.

ERFDIENSTBAARHEID.
Bedongen erfdienstbaarheid. Bedongen erfdienstbaarheid waarbij bevestigd wmdt hetzij een wettelijke erfrlienstbaarheid, hetzij een erfdienstbaarheid die dat nut van de particulieren
tot voorwerp heeft, hetzij een erfdienstbaarheid voortvloeiend uit een bijzonder plan van aanleg goedgekeurd door
de Koning overeenkomstig artikel 2 van
de wet van 29 maart 1962.- Wettelijkheid. - Voorwaarden. - Gevolgen op
de bedongen erfdienstbaa.rheid, van de
wijzigingen van de omvang van de wettelijke erfdienstbaarheid of van die welke
voortvloeit uit eed bijzonder plan van
aanleg.
Conclusie van advocaat-generaal Colard, nrs. 13, 14, 23 en 24, v66r cass.,
6 oktober 1966, Btdl. en PAsiC.,
1967, I, 148.
Wettelijke erfdienstbaarheid. - Erfdienstbaarheid die het nut van de
particulieren tot voorwerp heeft. - Erfdienstbaarheid die door de betrokken
particulieren kan worden ingProepen om
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de stoornis welke hun do Rchending van
de artikelen 649 en 651 van het. Bm·gerlijk ·wetboek berokkent te doen ophouden.
Conclusie van advocaat-generaal Colard, nre. 13 en 24-, v66r cass., 6 oktober 1966, Bull. en PASIO., 1967,
blz. 148.

GEMEENTELU.KE EN PROVINCIALE BELASTINGEN.
Direete gemeent.elijke bolastingen. ~
Termijnen om een reelanmtie in te dienon. ~ Vervalterrnijnen. ~ Grondslag.
~ Onclerscheid tussen de reolam.aties
tegen een gemeentelijke ornslagbela.st'ir1g en de reclamatie tegen de andere
direete gemeentelijke belastingen.
Noot 3, getekend E. K., on.--ler eass.,
13 december 1966, An·. acts8., 1961,
biz. 474.

HERHALING.
Veroorcloling wegens een misdrijf tegen een bijzondere wet. - Bepuling in
deze wet richt de herhaling enkel in
voor de erin bedoelcle misdriiven. ~
Misdrijf tegen het gewoon Strafwetboek
later gepleegcl. ~ Hoofclstuk V van het
eerste book van clit vVetboek van toepassing.
Conclusie van aclvocaat-generaai Charles, v66r cass., 23 Januari 1967, Bull.
en PMuc., 1967, biz. 611.

HUUR VAN GOEDEREN.
Pacht. ~ Bepalingen van h0t Burgerlijk Wetbo0k. - Nietige, strijdige bedingen. ~ Strijdige bedingen die als niet
bestaande worden beschouwd. ~ Strijdige bedingen zohder gevolg. ~ Uitdrukkingen die clezelfde · draagwijdte hebhen.
Noot getekend R. H., onder cass.,
16 n::mart 1961, Arr. cass., 1967,
blz. 878.

HUWELI.JKSCONTRACT.
Gemeenschap. ~ Gemeens~hap beperkt tot de Danwinsten met boding van
vrije onbelaste terugneming van inbrengsten. Inhreng door de vrouw
van een in buitonlcacdso cleviezen vorn-telde geidsorn of van andere verbruikbare goederen. - Terugnon1.ing to verrichten door de echtgenote die afstand
doet.
Conclusie van advocaat-generaal Paul
Mahau:x, v66r· cass., 15 deceniber
1966, Bull. en P.AFlrc.; 1967; hlz. 472.

I

INKOMSTENBELASTINGEN.
Belastingen op inkomsten van grondeigendommen. ~ Vnjstelling voorzien
bij artikel 4, § 3, van de gecoordineerde
wetten betreffenc;J_e de inkomstenbelastingen. ~ Onroerend goed of gedeeite
van een onroerend goed dat voor het
onderwijs besbemd is. - Begrip.
Noben 2 en 3, getekend W. G., onder
cass., ll oktober 1966, A1'1·. cass.,
1967, hiz. 192.
Aansiag vernietigd bij beslissing van
de directeur der beiastingen wegens
schending van een andere wettelijke regel
dan een regei betreffende de verjaring.
~ Nieuwe aanslag.- Overheid die deze
nieuwe aanslag lmn vestigen.
Noot 3, getekend W. G., onder cass.,
25 oktober 1966, Art·. cass., 1967,
biz. 271.
Buitengewone beiasting, ingevoerd door
de wet voor economische e:xpansif:', sociaie vooruitgang en finanaieel herstel
vau.l4 febrnari l96L ~Datum vanaf
weike de belasting verschuidigd is.
Noot 1, getekend W. G., onder ca8s.,
7 februari 1967, Arr. cass., 1967,
blz. 708.
Belasting op de inkomsten van roeronde kapitalen. Handeisvennootschap. - Dividend. ~ Datum waarop
de beiasting op bet dividend verschuldigd is.
Noot 1, getekend
G., onder cass.,
7 februari 1967, A1'1·. cas8., Hl67,
blz. 708.

"'V.

OVEREENKOMST.
Overeenkomst strijdig met de openbare orde of met de goede zeclen ten "P·
zichte van beide partijen. - Som betaald of zaak overhanrligd ter uitvoering van de overeenkomsten door een
contractant nan de andere. ~ Eis tot
terugvordering. - Roi van de gezegden
N emo audit1tt' pmpriam t1trpitudinem
allegans en In pari cau8a htt•pitndin'is
cessctt t•epetitio.
Conelusie van procnreur-generaal Pvaoul
Havoit de Tflrmicourt, v66r cass.,
8 clecemher 1966, R1tll. en PAsrr.,
1967, blz. 435.
Overeenkomst strijdig met de openbare orde of met de goode zeden ten opzichte van beide partijen' Som betaald of zaak overhandigd ter uitvoering
van de overeenkoms6· door een contrac-
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tant aan de andere. - Eis tot terugvordering. - Bevoegdheid van de rechter
om de eis tot terugvordering van die
som of van die zaak te verwerpen op
grand van de vereisten van de bescherming van de maatschappelijke orde.
Conclusie van proccu·our-generaal Raoul
Hayoit de Tennicourt, v66r cass.,
8 december 1966, B1tll. en PASIO.,
1967, blz. 435.

Voorwaarden. Tussenkomst van de
gemachtigde ambtenaar van het bestuur van de stedebonw. - Voorwerp.
- Gevolgen. - Gunstig advies van deze
ambtenaar. Zander invloed op het
recht van het schel)encollege de vergunning te weigeren .
Conclusie van advocaat-generaal Colard, nr. 16, v66r cass., 6 oktober
1966, B1tll. en PASIC., 1967, blz. 148.

Ongeoorloofde oorzaak. Overeenkomst die geen gevolg lmn hebben. Draagwijdte van deze bewoordingen.
Conclusie van procureur-generaal Raoul
- Hayoit de Termicourt, v661· cass.,
8 december 1966, B1tll. en PASIO.,
1967, blz. 435.

vVet van 29 maart 1962, artikel 45.Bouwvergunning.
Bouwvergunning
afgeleverd door hot college van bcugemeester en schepenen van bet overeenstemmend advies van de gemacht-igde
ambtenaur van hot bestuur van de stedebonw. - Bouwvergunning kan niet tot
gevolg hebben af te wijken van de bestaande 'yctsbepalingen, noch van de
overeenkomstig de wetten gesloten bijzondere overeenkomsten.
Conclusie van c~dvocaat-generaal Colard, nrs. 18 tot 21, v66r cass., 6 oktober 1966, Bttll. en PASIO., 1967,
blz. 148.
·

RECHTERLIJK GEWIJSDE.
Directe belastingen. - Gezag van het
rechterlijk gewijsde inzake directe belastingen. - Begrip.
Noot, getekend vV. G., onder cass.,
20 jcmi 1967, A1·-r. cass., 1967,
blz. 1280.

SCRIP- SCHEEPVAART.
Zeevervoer. -Recht van de cognossementhouder.
Rechtsvordering tot
schadevergoeding door de verkoper ingesteld tegen de kapitein, en gegrond op de
bepaling van de charterpartij. - Ontvankelijkheid.
Noot, getekend E. K., onder cass.,
9 september 1966, A1-r. cass., 1967,
blz. 32.
Binnenvaart. Koninklijk besluit
van 15 oktober 1935 houdende algemeen
reglement betreffende de politie en de
scheepvaart der bevaarbare wateringen.
Recht van het bestuur om van
am.btswege op de kosten en het risico
van de schipper, de nodige maatregelen
te ne1nen voor de berging van het vaartuig. Kosten die ten laste van de
schipper kunnen worden gelegd. - Recht
van verhaal van de schipper.
Noot, getekencl F. D., onder cass.,
16 januari 1967, A1~·. cass., 1967,
blz. 585.

STEDEBOUW.
Wet van 29 maart. 1962, artikel 45.Bonwverguru1.ing. - Aflevering van een
bouwvergunning door het schepencollege in geval van niet-bestaan van een
plan van aanleg of wanneer een plan
voorbereid of gaat gewijzigd worden. -

Wet van 29 maart 1962, artikel 45. Bouwvergunning.- Bevoegdheid van de
gemachtigde mnbtenaar van het bestuur van de stedebonw. - Omvang. ~
Grenzen.
Conclusie van advocaat-generaal Cola-rd, liT. 17, v66r cass., 6 oktober
1966, Bull. en PAsrc., 1967, blz. 148.
vVet van 29 nmart 1962, de arWcelen 44
en volgende. Bouwvergunning.
Af!evering van een bouwvergm1.ning door
het schepencollege in geval er een bijzonder plan van aanleg bestaat. - Voorwaarden. - Recht van de gemachtigde
ambtenaar de beslissing van het schepencollege te schorsen. - Voorwaarde.
- Geen gevolg van een overeenkomstig
een bijzonder plan v£m aanleg afgeleverde bouwvergmu1.ing op een door dit
plan niet bei"nvloede burgerlijke erfdienstbaarheid.
Conclusic van a-dvocaat-generaal Colard, nr. 15, v66r cass., 6 oktober
Hl66, BH,ll.en P ASIC., 1967, blz. 148.
vVet van 29 rnaart HJ62, de artikelen 44
en volgende. Bouwvergc'm.ning. Aftevering. - Uitslnitencle bevoegdheid
en aansprakolijkheid van het college van
burgmncester en schepenen.
Conclusie van advocaat-generaal Colard, nrs. 15 en 16, v66r cass., 6 oktober 1966, Bull. en PAsiC., 1967,
blz. 148.
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Wet van 29 maart 1962, artikel 16. Door een bijzonder plan van aanleg opgesomde voorschriften. - Gevolg op het
eigendomsrecht. - Bei:nvloedt de uitoefening van dit recht, niet het recht
zelf.
Conclusie van advocaat-generaal Colard, nr. 14, in fine, v66r csss.,
6 oktober 1966, Bull. en PAsrc.,
1967, biz. 148.

Neerlegging van memories. -Burgerlijke zaken. - Memorie van antwoord
van verweerder. Termijn van drie
maanden. - Vrije termijn.
Conclusie van procureur-generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
8 december 1966, Bull. en PAsrc.,
1967, biz. 435.

TELEGRAAF EN TELEFOON.

Handelsvennootschap.
Beslissing
van de algemene vergadering betreffende
de werkelijkheid van de winsten en de
gepastheid van de uitkering ervan. Geen datum vastgesteld voor de betaling van dividenden. - Beslissing van
de raad van beheer. - Wettelijkheid.
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
7 februari 1967, A1·r. cass., 1967,
biz. 708.

Radioverbindingen .. - vVet van 14 december 1930, artikel 6, gewijzigd bij de
wet van 18 december 1962, artikel 2. Verbeurdverklaring van een zend- of
ontvangtoestel voor radioverbindingen
dat zonder machtiging opgesteld werd.
- Aard van deze maatregel.
Noot 2, getekend P. M., onder cass.,
19 december 1966, A;·;·. cass., 1967,
blz. 501.

TUSSENKOMST.
Burgerlijke zaken. - Vordering tot
bindendverklaring. Tussenvordering
van nature. - Vordering die bijgevolg
moet gebracht worden voor de rechter
die bevoegd is om kennis te nemen van
de hoofdvordering, zelfs wanneer zij uitgaat van de eiser ten principale en door
hem in het inleidend exploot van het
geding ten principale wordt vermeld.
Conclusie van advocaat-generaal Colard, nr. 10, v66r cass., 6 oktober
1966, Bull. en PAsro., 1967, biz. 148.

VOORZIENING IN CAS SA TIE.
Directe belastingen. Artikel 417
van het Wetboek van strafvordering.Bepaling niet van toepassing inzake
directe belastingen.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
6 september 1966, Arr. ca88., 1967,
biz. 15.
Termijn. Directe belastingen. Artikel 416 van het Wetboek van strafvordering. - Bepaling van toepassing
inzake directe belastingen,
Noot, getekend W. G., onder cass.,
29 november 1966, A;·1·. cass., 1967,
biz. 422.

VENNOOTSCHAPPEN.

Handelsvennootschap. Aard van
de rechten van de vennoot ingevolge de
beslissing van de algemene vergadering
betreffende de werkelijkheid van de
winsten en de gepastheid van de uitkering ervan.
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
7 februari 1967, A1·;•, cass., 1967,
biz. 708.
Handelsvennootschap. Beslissing
van de algemene vergadering betreffende
de werkelijld1eid van de winsten en de
gepastheid van de uitkering ervan geen
datum vastgesteld voor de betaling van
de dividenden.- Beslissing van raad van
beheer omtrent deze datum. - Datum
die niet kan vastgesteld worden buiten
de termijn van het boekjaar.
Noot 1, getekend vV. G., onder cass.,
7 februa!'i 1967, A;·1·. cass., 1967,
biz. 708.

WAPENS.
Dragen van een jachtwapen. -Wettige reden. - Misdrijf gepleegd met behulp van dit wapen. - Sluit niet noodzakelijk het bestaan van een wettige
reden uit om het, wapen te dragen.
Conclusie van advocaat - generaal
Krings, v66r cass., 6 maart 1967,
Bull. en PASIO., 1967, biz. 832.

