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digt. - Regelmatig met Tedenen omkleed
a1Test. Is reg8lmatig 1net redenen
omkleed het arrest waarbij het hof van
beroep de ambtshalve vestiging van een
aanslag rechtvaardigt, in antwoord op
het verweer van de belastingplichtige
die zich ertoe beperkt te beweren dat
de administratie vervallen was van het
recht een aanvullende aanslag te vestigen,
zonder de grond van dit verweer nader
te bepalen en zonder te stellen dat deze
aanvullende belastingen geen bet.rekking
hadden op de aanslagen waartegen de
reclamatie gericht was.
(Grondwet,
art. 97.)
134
26 september 1967.

39.- Di1·ecte belastingen.- Beslissing
welke cle jeitelijke gegevens waaT01J zij
is geg1·ond nauwketwig ve1'melclt.- Beslissing die een antwoonl Ve1'St1·ekt op een
de1· conclttsies waa1·bij tegenst1·ijclige jeitelijke gegevens wonlen ttiteengezet. - De
rechter die de feitelijke elementen preciseert waarop hij zijn beslissing grondt,
beantwoordt aldus de conclusie waarbij
strijdige feitelijke eleinenten worden
uiteengezet. (Gronclwet, art. 97.)
10 oktober 1967.
203
40. - Di1·ecte belastingen.
ArTest
dat geen antwoo1·cl ve1·stTekt op een ve1·wee1·.
- Niet met 1·eclenen omlcleed a1Test. - Is
niet regelmatig met redenen omkleed
het arrest dat geen antwoord verstrekt
op een in conclusie voorgedragen verweer.
17 oktober 1967.
249
41. Di1·ecte belastingen.
Ve1'goecling wegens nijved~eidsstoornissen ten
gevolge van cle onteigening van een belegd
o1woe1·encl goecl. - Gemotiveenle conclu.sie
die betoogt dat deze ve1·goeding niet het
ve1·lies van een activa-element, maaT een
winstdeTving heTstelt en een ove1· het
lopend dienstjaa1· belastba1·e winst ttitrnactkt, doch geen bestancldeel van de
wede1· te beleggen meeTwaanle. - ATTest
dat enkel erop wijst dat deze veTgoeding
een toelcomstige winstde1·ving ve1·tegenwoo1·digt en niet als winst ove1· het lopencl
dienstjaa1· belast wenl. - Venvm'Ping van
de conclttsie niet gemotivee1·d. - De verwerping van een gen10tiveerde conclusie,
waarbij de belastingplichtige betoogt dat
de vergoeding welke hem is toegekend
wegens nijverheidsstoornissen ten gevolge
van de onteigening van een in zijn
nijverheidsexploitatie belegd onroerend
goed geheel of althans in groten dele niet
bet verlies van een activa-element her-
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stelt, maar wel een winstderving, en
dm·halve een belastbare winst is over
het ten tijde van de inning lopend clienstjaar en niet in aanmerking moet genoInen ·worden voor de vaststelling van
het bedrag van de op voorwaarde van
wederbelegging vrijgestelde meerwaarde,
wordt niet regelmatig n1et redenen omldeed door het arrest, dat enkel erop wijst
dat het gaat om een veigoeding wegens
toekomstige winstderving, die niet als
vv:inst over het lopend dienstjaar werd
belast. (Grondwet, art. 97.)
783
13 februari 1968.

42. - DiTecte belastingen. - Hof van
be1·oep clat de 1·edenen vctn de beslissing
van de cli1·ecte1W elm· belastingen ove1·neemt. - Beslissing van de di1·ecteu1· die
een passend antwoonl bevat op de voo1·
het hoj van be1·oep genomen conclttsie.
- Regelmatig met 1·eclenen omlcleecl a1'1'est.
- Het hof van beroep, dat de redenen
overne01nt van de beslissing van de
directem· der belastingen, beantwoordt
regelmatig de door beroeper genomen
conclusie, wanneer deze redenen een
passend antwoord bevatten op deze
conclusie. (Grondwet, art. 97.)
949
19 maart 1968.
43. DiTecte belastingen. - A1·1·est
clat het be1·oep van de belastingJJlichtige
inwilligt. Administratie clie in haa1·
conclusie in algemene bewoonlingen Ve1'wijst naa1· cle 1·eclenen van de beslissing van
de cliTectett1' cle1· belastingen. Geen
ve1·plichting voo1· het hoj van be1•oep elk
van cleze nclenen te beantwoonlen.- Wanneer de achr1inistratie in haar conclusie
voor het hof van beroep doet gelden
dat de beroepen van de belastingplichtige
niet gegrond zijn om de in de beslissingen
van de directeur der belastingen opgegeven redenen, verplicht deze verwijzing
in algemene bewoordingen naar de redenen van deze beslissing het hof van beroep, dat het beroep inwilligt, niet te
antwoorden op elk van deze redenen.
14 mei 1968.
ll35

44. Di1·ecte belastingen. V e1·we1·ping van de conclttsie om chtbbelzinnige
1·edenen. - 8chending van a1·tikel 97 van
de GTondwet. ATtikel 97 van de
Grondwet wordt geschonden door het
arrest van het hof van beroep dat de
conclusie van de belastingplichtige om
dubbelzinnige redenen verwerpt.
4 jtmi 1968.
1204
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HOOFDSTUK II
BURGERLIJKE ZAKEN OF ZAKEN
VAN KOOPHANDEL.

45. - Bu1·ge1·l#ke zaken.- Beslissing
waarbij een eis wonlt toegewezen.- Regelmatig voo1·ged1·agen ve1·wee1·. Geen
passend antwoo1·d. - Niet met 1•edenen
omklede beslissing. - Is niet regelmatig
met redenen omkleed de beslissing die
een eis toewijst, zonder een passend
antwoord te verstrekken op een regelmatig door de tegenpartij voorgedragen
verweer. (Grondwet, art. 97.)
15 september en 9 november 1967
71 en 364
46. - Btw-gerlijke zaken. - Oonclusie
wam·in een met 1•edenen omlcleed ve1·wee1·
voo1'komt. - Beslissing welke dit ve1'We61'
tegenspreelct zonder de redenen wellce het
1·echtvaa1·digen te beantwoonlen. - Niet
met redenen omlclede beslissing. Is
niet regelmatig met redenen omkleed
de beslissing die zich ertoe beperkt een
in conclusie aangehaald verweer tegen
te spreken, zonder te antwoorden op de
omstandige redenen waardoor de conclusienemende partij het rechtvaardigt.
(Grondwet, art. 97.)
Ill
22 september 1967.
47. - Bu1·ge1·lijlce zalcen. - Pa1·tij die
in conclttsie betoogt clat een doo1• haa1•
gedane ve1·kla1'ing niet de waanle van een
belcentenis heejt. - Rechter die de V61'lclaring als een begin van bewijs doo1·
gesch1'ijt in aanmerlcing neemt. - Rechter
clie de 1·eclen niet op geejt waa1'0m de ve1·Jclaring cle Jcenme1·Jcen van een belcentenis
in de zin van de artilcelen 1354 en 1356
van het Btwgerlijlc vVetboelc niet bevat.
- Geen schending van a1·tilcel 97 van de
W anneer een partij in
G1·ondwet. conclusie heeft betoogd dat een door
haar gedane verklaring niet de waarde
van een bekentenis heeft, wordt artikel 97
van de Grondwet niet geschonden door
de rechter, die de verklaring als een begin
van bewijs door geschrift in aanmerking
neemt zonder de reden op te geven
waarom de verklaring de kenmerken van
een bekentenis in de zin van de artikelen 1354 en 1356 van het Burgerlijk
Wetboek niet bevat.
13 oktober 1967.
223
48. - Btwgerlijke zalcen. - Oonclusie
met ve1·melding van een eis en de 1·edenen,
Beslissing
waa1·op deze eis steunt. die enlcel deze eis tegensp1'eelct. - Niet

met 1·edenen omlclede beslissing. - Indienc
de rechter, die kennis neemt van een
conclusie waarin enkel een loutere bewering is vervat tot staving van een eis,
zijn beslissing regelmatig met redenen omkleedt door zich ertoe te beperken
deze bewering tegen te spreken, geldt
zulks niet wanneer de conclusie de redenen vermeldt waarop, volgens de conclusienemende partij, deze bewering en
deze eis ste1.men. (Grondwet, art. 97.)
359
9 november 1967.

49. - Burge1·lijlce zaken. - Vonle1'ing
tot echtscheiding. - Eisende partij die,
iru conclusie, aan de verwerencle pa1·tij
een jeit ten laste legt. - Oonclttsie welke
dit jeit niet als g1·oncl tot echtscheiding
i1woept. - Rechte1· niet e1·toe gehottden
deze telastlegging te onde1·zoelcen.- Wanneer eiser tot echtscheiding in conclusie
een feit aan de verwerende partij ten
laste legt, doch dit feit niet als een
grand tot echtscheiding inroept, is de
rechter niet ertoe gehouden deze telastlegging te onderzoeken.
24 november 1967.
426
50. - BU1·ge1·lijlce zalcen.
Arbeidsove?'eenlcomst voor werlclieden. - Rechte1·
die de wM·lcgeV61' verom·cleelt tot betaling van
een ve1·goeding aan zijn werlcman wegens
Ve1'b1'elcing, zonde1· voo1'ajgaande lcennisgeving, van de ove1·eenlcomst. - Oonclusie
van de we?·lcgev61' die betoogt dat de verb1'elcing van de ove1·eenlcomst niet aan hem
cloch aan de werkman te wijten was. Onbeantwoonle conchwie. Niet met
redenen omlclede beslissing. - Niet regelmatig met redenen omkleed is de beslissing, waarbij de werkgever veroordeeld
wordt tot betaling van een vergoeding
wegens verbreking, zonder voorafgaande
kennisgeving, van de arbeidsovereenkomst tussen de partijen, en die geen
antwoord verstrekt op de conclusie
waarbij de werkgever betoogde, steunende op een beding van het werkplaatsreglement, dat de verbreking van de
overeenkomst niet ,aan hem doch aan
de werkman te wijten was. (Grondwet,
art. 97; wet van 15 juni 1896, art. 10;
wet van 10 maart 1900, art. 20 tot 22.)
25 januari 1968.
705
51. Btwge1·lijlce zalcen. - In de
conclusie veTmelde beschouwingen, waantit
de concluant gem 1·echtsgevolg ajleidt. Gee11 ve1·plichting vom· cle 1·echte1' e1·op te
antwoonlen. - De rechter client niet te
antwoorden op beschouwingen welke
in de conclusie zijn verrneld, wanneer

i:-

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN
de concluant er geen rechtsgevolg uit
aflleidt.
1 maart 1968.
876

52. - Bttrge1·lijke zaken. - Doo1· de
ee1·ste 1'echte1' bevolen onde1·zoeksmaat1'egelen. - Pa1·t1';jen die deze maat1·egelen
als mttteloos of ongepast beschattwen. Rechte1· in hager be1·oep niet e1·toe geh~?fden
de vm·we1·ping van deze maat1·egelen b~J~?n
de1' te motive1·en. - Warnleer de partrJen
het eens zijn om de door de eerste rechter
bevolen onderzoeksmaatregelen als nut-teloos en ongepast te beschouwen is de
rechter in hager beroep niet ertoe gehouden zijn beslissing van verwerping van
bedoelde maatregelen bijzonder te motiveren.
8 maart 1968.
906

53. - Burge1'lijke zaken. - Gemotiveenle conclusie tot int1·ekking van een
na de echtscheiding voodopig toegelcende
uitlcering tot ondeThoud. - Besl.issing die
de eis ajwijst zoncle1· de co1~cluste passe1~d
te beantwoorden. Ntet Tegelmat~g
gemotiveenle beslissing. Geeft geen
passend antwoord op d~ conch;tsie tot
staving van een eis tot rntrekln~g van
de na de echtscheiding voorloprg toegekende uitkering tot onderhoud, eis
welke gegrond was hierop dat de echtgenote die de uitkering genoot, een voorschot had verkregen op haar rechten in
de gemeenschap en dat de man in de
volstrekte onmogelijkheid verkeerde een
uitkering tot onderhoud te betalen, het
arrest dat, na te hebben vastgesteld dat
deze uitkering een gemengd karakter
heeft van onderhoudsgeld en van schadevergoeding, de eis afwijst op grond aileen
dat de echtgenote tot op het ogenblik
van de verdeling dezelfde levensvoorwaarden moet kunnen genieten als die
waarin zij geleefd heeft tijdens het
gemeenschappelijk huwelijksleven.
15 nlaart 1968.
939
54. - BurgM·lijlce zalcen. - Rec~tts
vordeTing geg1·ond zowel op de a?·t~ke
len 1382 en 1383 als op a1·tilcel 1384,
lid ( van het Btwgerlijlc W etboelc. A1Test dat de eis ajwijst zonde1· de tweede
gTond van de voTde1·ing te onde1·zoeken.
- Niet met redenen omlcleed a1·1·est. - Is
niet met redenen omkleed het arrest dat
een eis afwijst die gegrond is zowel op
de artikelen 1382 en 1383 als op artrkel 1384, lid 1, van het Burgerlijk Wethoek, zonder de tweede grand, welke door
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de eisende partij aan haar vordering
wordt gegeven, te onderzoeken.
21 maart 1968.
952

55. - BtwgM·liJlce zalcen. - Bechtsvo1·de1·ing van de kope1· gegTond op de
vTiJWa?·ing voo1• ve1·bo1·gen gebrelcen.
V e1·lcope1· betwist de on~vanlceliJlcheid van
de 1'echtsvonle1•ing, omdat zij niet binnen
een ko1·te tijd, oveTeenlcomstig a1·tilcel 1648
van het Btt1•ge1·lijk W etboelc, we1·d ingesteld. - Beslissing die de 1'echtsvm·deTing
ontvanlcelijlc veTlclaa1·t. - Geen antwom·d
op de conclusie. Niet met 1·eden~n
omlclede beslissing. - Is niet regelmatrg
met redenen omkleed het arrest dat
ontvankelijk verklaart een rechtsvordering van de koper, gegrond op de door
de verkoper verschuldigde vrijwaring
voor de verborgen gebreken, zonder een
antwoord te geven op de conclusie van
deze laatste, die betoogde dat deze
rechtsvordering niet ontvankelijk "":~s,
omdat zij niet binnen een korte trJd,
overeenkomstig artikel 1648 van het
Burgerlijk Wetboek, werd ingesteld.
(Grondwet, art. 97.)
18 april 1968.
1043
56. - Btt1'geTlijlce zalcen. Hoger
SoheidsgeTeGht. Pensioenstel~~l voor
de mijmve1·lce1·s en de ermecte gel?,?lcgestelden. - Nlet Tedenen omlclede memo1·ie om
de aanvrage1· van een invaliditei~spensioen
van ve1·val te ontslagen. - Beslissing die
ve1·lclaart dat de aanvraag te laat is ingediend zonde1' de 1·eden op te geven waaTom
de aangevoenle omstandigheid niet onajhanlcelijlc is van de t?il van eis.er en ge~n
billijlcheidshalve geldtge 1·eden ~s. ----:- J>!~et
1·egelmatig met 1·edenen omlclede beshsstng.
- Geeft geen passend antwoord op de met
redenen onlklede rnernorie, die werd overgelegd aan het Hoger Scheidsgerecht,
opgericht bij de besluitwet van. 25 februari 1947 betreffende het penswenstelsel
voor de nlijnwerkers en de errnede
gelijkgestelden, en die ertoe strekt de
eiser te ontslagen van het verval voortvloeiend nit het verstrijken van de
termijn om een pensioenaanvraag. Vt;JOr
invaliditeit in te dienen, de beshssmg
van het Hoger Scheidsgerecht,, die :rerklaart dat de eis te laat werd mgedrend
zonder de reden op te geven waar<?m ~e
door de eiser aangevoerde omstandrgherd
niet onafhankelijk is van de wil van deze
laatste en geen billijkheidshalve geldig~
reden is. (Besluitwet van 25 februarr
1947, art. 36, § 4, lid 2; Grondwet,
art. 97.)
18 april 1968.
1047
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57. - B1M'ge1·lijlce zaken. - Conclusie
welke een onde?·zoeksmaatregel verzoelct.
- Vaststellingen van het vonnis waandt
bl?"jkt dctt deze maat1·egel overbocl1:g is. Gemotiveenle vm·wc?'ping van de eis. Verwerpt in eon gemotiveerde beslissing
de conclusie welke een onderzoeksmaatregel verzoekt, het vonnis uit de vaststellingen waarvan blijkt dat deze onderzoeksmaatregel overbodig is. (Grondwet,
art. 97.)
19 april 1968.
1051
58. - Bw·ge?.zijke zaJcen. - Conclusie
wactrbij om een oncle?'Zaeksmaatregel wonlt
ve1·zocht. Oncle?'Zaeksmaat?'egel zoncle?'
nut gewonlen ingevolge de beslissing van
de rechte1· ave?' een ande1· p1mt. - Beslissing die elke ande1·e conclusie veTwerpt.
Gemot·iveercle ve?"werping van het
ve?'Zaek om een onclerzoelcsmaat?'egel. - De
rechter die a.lle andere conclusies verwerpt omdat zij niet ter zake dienende
zijn, verwerpt in een · gemotiveerde
beslissing de conclusie waarbij mn een
ondcrzoeksmaatregel wordt verzocht, .
wanneer deze maatregel van geen nut
meer is ingevolge zijn beslissing over een
ander plmt. (Grondwet, art. 97.)
13 juni 1968.
1244
59. - Bu1·gerlijke zalcen. - Conclusie
die een bewe1·ing enkel g'I'Ondt op een
deskttndigenve?'slag. - Beslissing die de
1·eclenen p?'ecisee?'t waa1·om de ?"echte?' met
het ve?'slag geen rekening lean hou.clen.
- Passencl antwoonl op de concl1tsie. De conclusie die een bewering enkel
grondt op een deslumdigenverslag, wordt
passend beantwoord door de beslissing,
die de redenen preciseert waa.rmn de
rechter met het. versla.g geen rekening
kan houden. (Grondwet, art. 97.)
13 jtmi 1968.
1244

Passencl antwoo?"cl. - 'Vanneer de partij,
die toegelaten is tot betichting van valsheid, voor hot eerst in hager beroep
onderzoeksmaatregelen aanvraagt mn de
valsheid van hot van valsheicl betichte
stuk te bewijzen en de partij die zich
van dit stuk wil bedienen in conclusie
opwerpt clat, wijl de miclclelen inzake
valsheicl in eerste aanleg niet betekend
worden, deze aanvraag te laat in hager
beroep is gedaan, wordt op deze conclusie
een passend antwoord verstrekt door de
rechter in hager beroep, die na vastgesteld te hebben clat de partijen zich
niet geclragen hebben naar de valsheidsprocedure bij tussenvordering in burgerlijke zalmn, zoals doze geregeld wordt
door hot Wetb!=Jek van bm·gerlijke rechtsvorclering, die conclusie afwijst om de
reden dat zij geen rechtsmiddel aanvoert
tot staving van de aanvraag tot verwerping van de door de andere partij gevraagde onderzoeksmaatregelen.
14 juni 1968.

HOOFDSTUK III.
DIENSTPLIOHTZAKEN.

61. - Dienstplicht. - Akte van beroep.
- Passend antwoo?"cl op deze alcte, zoals zij
clo01' de best?"eclen beslissing wm·cl uitgelegcl. - Regelrnat·ig gemotiveenle beslissing. -- Is regelmatig gemotiveerd en
voldoet derhalve aan het vormvoorschrift gesteld bij artikel 97 van de
Grondwet, de beslissing van de Hoge
Militieraad die een passend antwoord
verstrekt op een akte van beroep, zoals
zij door de beslissing werd uitgelegd, en
aan welke niet verweten wordt de bewijskracht van de akte te hebben miskend.
5 februari 1968.

60. Bw·gerl~jke zaken. Partij
toegelaten tot betichting van valsheicl die
voo?' het ee?·st in hoge?' beroep onde?'zoelcsmaatregelen aanm·a.agt teneinde de vctlsheid
van het van vctlsheid betichte st1tk te bewijzen. - Pm·tij die zich van clit stuk wil
bedienen om in conclusie op te wm·pen cla.t,
aangezien de middelen inzalce valsheicl
in ee?'ste a.anleg niet betelcencl wenlen,
deze aanm·aag te laat in hoge?' be?"oep is
geclaa.n. - Rechter in hager be?·oep die
cleze concl·usie veTWe?'pt om de 1-eclen clat,
claar de paTtijen van de valsheidsprocedm·e
in bu1·gerlijke za.lcen afgeweken zijn, e?'
geen ?'echtsmiddel tot staving van de eis
tot ve1'We1'ping wonlt a.angevoenl.

1250

739

62. - Jliilitiezalcen. - Beslissing van
de Hoge 111ilitie?·aacl die een aanvmag
ve1'We1·pt zonde1· een cloG?' de dienstplichtige
in zijn alcte van be1·oep aangevoenl micldel
te beantwoonlen. Niet gernotivee1·cle
beslissing. Niet gemotiveerd is de
beslissing van de Hoge Militieraad die
de aanvraag van een dienstplichtige
verwerpt zonder een door deze in zijn
alzte van beroep aangevoerd middel te
beantwoorden. (Grondwet, art. 97 ; gecoordineerde
dienstplichtwetten
van
30 april 1962, art. 37-4.)
22 juli 1968.
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HOOFDSTUK V.
STR.AFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN,
DOUANEN EN ACOIJNZEN INBEGREPEN).

63. Strajzaken. In conclusie
aangevoe1·d middel geg1·ond op een door
de 1·echte1· ve1·wo1·pen jeitelijke omstandigheicl. Geen ve1•plichting hie1·op te
antwoonltn. -De rechter is niet verplicht
om nader te antwoorden op een in conclusie voorgedragen middel dat gegrond
is op een door zijn beslissing verworpen
feitelijke on1.standigheid.
(Grondwet,
art. 97.)
10
4 september 1967.

64. Stmjzaken.
Ve1·oorclelende
beslissing. - Oonclusie van de belclaagcle
die steunt op de ve1·lcla1·ing van een getuige.
- Beslissing die steunt op een verlcla1·ing
van de belclaagde die strijdig is met die
van de getuige.- Regelmcttig met 1·edenen
omklecle be8lissing. - Is regelmatig met
redenen omkleed de beslissing die, tot
verwerping van de conclusie van de
beklaagde waarbij de verklaring van een
getuige wordt ingeroepen, stennt op een
verklaring van de beklaagde zelf die
strijdig is met het verhaal van bedoelde
getuige.
4 september 1967.
13

65.
Stmjzalcen.
Bu1·gerlijlce
1'echtsvo1·de1·ing.
Oonclusie van de
bu1·ge1·lijlce pa1·tij welke de doo1· ham·
geleden schade op een bepaald beclmg
mamt. Beslissing die deze schade
vaststelt op een lcleine1· beclrag, door aa·nneming van de gemotivee1·de conclusies
van de ge1·echtelijlce deslcundige. - V e1'slag bij het clossie1· gevoegd. - Regelmatig
met 1·edenen om/eleele beslissing. Is
regelmatig met redenen omkleed de
beslissing die, om te antwoorden op de
conclusie van de burgerlijke partij,
waarbij de door haar geleden schade
op een bepaald bedrag geraamd wordt,
de schade vaststelt op een kleiner bedrag,
door anneming van de conclusies van
de gerechtelijke deskundige wiens verslag
bij het dossier is gevoegd. (Grondwet,
art. 97.)
16
4 september 1967.
66.
Stmjzalcen.
Bw·ge1·lijke
rechtsvo1·det·ing. - Eis van de bU1·ge1·lijke
pm·tij niet toegewezen. - Geen antwoord
op haa1· conclusie. - Niet met 1·edenen
mnlclede beslissing. - Is niet met redenen
omkleed de beslissing die een eis van de
0ASSA'flE, 1968. - 48
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burgerlijke partij afwijst zonder t.e
antwoorden op de conclusie die op deze
eis betrekking heeft. (Grondwet, art. 97.)
4 september 1967.
16

67.
Stmjzalcen.
Burge1·lijlce
1·echtsvonlering.
Oonclusie van de
burgerlijlce partij waa1·bij zij nauwlcett1'ige
gegevens aanvoe1·t ten bewijze van het
misdr·ijj clat zij de belclaagde ten laste
legt. - Geen passend antwoonl. - Niet
met 1·edenen omlclede beslissing. - Is niet
met redenen omkleed de beslissing, die
het door de burgerlij,ke partij aan 'de
beklaagde ten laste gelegde misdrijf
niet bewezen verklaart, zonder passend
te antwoorden op de conclusie waarbij
de burgerlijke partij nauwkeurige gegevens aanvoert ten bewijze van dit misdrijf. (Grondwet, art. 97.)
ll september 1967.
39
68. - Strajzalcen. - Feitenrechter die
de gegrondheid van een ve1·wee1· verwerpt.
- V erwerping wellce die insluit vctn de
gevolgt1·ekking door de belclaagde uit dit
vm·weM' ajgeleid. - De feitenrechter die
de elementen verwerpt waarop een door
de be,klaagde voorgesteld verweer gegrond is, verwerpt en, dientengevolge,
beantwoordt de gevolgtrekking door die
beklaagde uit dit verweer afgeleid.
(Grondwet, a.rt. 97.)
11 september 1967.
48

69.
Stmjzaken.
Bu1·ge1'lijlce
Beslissing waarbij
rechtsvm·dering. de belclaagde alleen aanspralcelijlc wordt
ve1·lclaa1·d voor de schadelijlce gevolgen
van het ongeval. Oonclttsie van de
belclaagcle die stelt dat cle schade oolc doo1•
een fout van het slachtotfer is ve1'0orzaalct.
- Geen passend antwoord. - Niet met
redenen omlclede beslissing. Is niet
regelmatig met redenen omkleed de
beslissing, waarbij de beklaagde aileen
aansprakelijk wordt verklaard voor de
schadelijke gevolgen van het ongeval,
zonder dat passend is geantwoord op de
conclusie die stelt dat de schade ook
door een onvoorzichtigheid van het
slachtoffer is veroorzaakt.
18 september 1967.
85
70. Stmjzaken. Oonclttsie.
Overweging gegeven onde1· de vo1·m van
een vraag. - Geen verplichting voo1· de
rechter hierop te antwoorden. De
rechter is niet ertoe gehoudi:m te antwoorden op een overweging die in een
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conclusie geuit wordt onder de vonn van
een vraag. (Grondwet, art. 97.)
2 oktober 1967.
164

71. - Stmjzaken. - Oonclusie genomen
voo1· de em·ste 1·echte1'. - Niet voor de
nchte1· in hoger be1·oep ove1·genomen. Rechte1· in hoger beroep niet gehouclen
e1·op te antwo01·clen. - De rechter in boger
beroep is niet verplicht te antwoorden op
de voor de eerste rechter genomen conclusie, die niet voor hem is overgenomen.
9 oktober 1967.
190

72. - Strafzaken. - Beschouwingen
vm·vat in een conchtsie, waa?'ttit geen
betwisting ajgeleicl wonlt met betrekking
tot de clo01' de 1'echte1· tot staving van z1:jn
beslissing in aanmerking genomen jeitelijke elementen. - Rechtm· niet ve1·plicht
op die conclttsie te antwoonlen. De
rechter is niet verplicht te antwoorden
op bij conclusie aangevoerde overwegingen, waaruit geen betwisting wordt afgeleid betreffende de feitelijke gegevens
welke door hem in aanmerking genomen
worden om zijn beslissing te gronden.
9 oktober 1967.
192
73.- Stmjzaken.- Btwge1'lijke 1'echtst;onle1·ing. - Oonchtsie van de buTgeTlijke
pa1·tij welke nattwkeu1·ige gegevens cloet
gelden ten bewijze van het clo01' haa1• aan
de beklaagde ten laste gelegde misclTijj. Geen passend antwooTd. Niet met
1•edenen omklecle beslissing. - Is niet
regelmatig met redenen omkleed de
beslissing, die het door de burgerlijke
partij aan de beklaagde ten laste gelegde
misdrijf niet bewezen verklaart, zonder
passend te antwoorden op de conclusie
waarbij de burgerlijke partij nauwkeurige
gegevens doet gelden ten bewijze van
dit misdrijf.
9 oktober 1967.
192

74. - Stmjzaken.
StmjvoTde1·ing.
- Oonclttsie van de beklaagde voo1· de
1·echteT in hoger bemep. - Rechter in
hogm· bm·oep die met eigen 1·edenen en
bij verwijzing naa1· de 1·edenen van de
eerste 1'echte1· antwoonlt. - Passende en
onclubbelzinnige antwoonlen. Regelrnatig gemotiveenle beslissing.
Is
regelmatig met redenen om)deed de
beslissi:ng van de rechter in hager beroep
die door eigen redenen en bij verwijzing
naar de niet strijdige redenen van de
eerste rechter passend en ondubbelzinnig antwoordt op de voor hem door
de beklaagde genomen conclusie. (Grandwet, art. 97.)
23 oktober 1967.
273

75. - Stmfzaken. - Strajvo1·dering.
- Beklaagcle die een aanvullende onderzoeksmaatTegel heejt gevmagd. - Rechter
die de gegevens van de zaak waa1•op zijn
ovm·tttiging in verband met de schuld
van beklaagde is geg1·ond p1•ecisee1·t. I rnpliciete vaststelling van de mttteloosheid
van de onclerzoeksmaatregel. - V m•we1•ping
ervan 1'egelrnatig rnet reclenen omkleecl. W anneer de beklaagde een aanvullende
onderzoeks1naatregel vraagt, omkleedt
de feitenrechter de verwerping ervan
regelmatig met redenen door de gegevens
van de zaak, waarop zijn overtuiging
ten aanzien van de schuld van beklaagde
is gegrond, te preciseren en door aldus
impliciet vast te stellen dat de gevraagde
maatregel onnodig ofniet terzake dienend
is.
23 oktober 1967.
289
76. Stmfzalcen.
Veroorclelende
beslissing. - Ve1•wee1· van cle beklaagde
niet passencl beantwoonl. - Niet gemotiveenle beslissing. Niet gemotiveerd
is de beslissing die de beklaagde veroordeelt zonder passend te _antwoorden op
een regelmatig door hem voorgesteld
verweer. (Grondwet, art. 97.)
30 oktober en 27 november 1967,
8 januari, 26 februari en 10 juni 1968.
311, 323, 450, 626, 841 en 1219

77. - Stmfzalcen.- Oonclusie waa1·bij
enlcel sommige elementen van het miscl1·ijj
V e1·oonlelend vonnis
worden betwist. clat op dit ve1·wem· antwoo1·clt en cle telastlegging bewezen ve1·klam·t, wellce cle onde?'scheiclen elementen van het misclrijj 1·elevee1·t. - Regelmatig met 1·eclenen omlclecle
beslissing. W anneer de beklaagde
in zijn conclusie zich ertoe beperkt
sommige elementen van het misdrijf
te betwisten, is regelmatig met redenen
omkleed de veroordelende beslissing die,
nate hebben geantwoord op dit verweer,
de telastlegging waarin de onderscheiden
elementen van het misdrijf worden vermeld bewezen verklaart. (Grondwet,
art. 97.)
30 oktober 1967.
326
78. - St1·ajzalcen. - Beslissing van
v1·ijspmalc. - Btt1'(]e1·Zijke 1'echtsvorclering.
Oonclusie van de bu1'(]e1·lijlce partij
wam·bij nauwlceu1·ige gegevens worden
aangehaald ten bewijze van het door haa1•
aan cle belclaagcle ten laste gelegcle misdrijj.
Geen antwoord op deze conclusie. N iet met 1·eclenen omklecle beslissing. - Is
niet met redenen omkleed de beslissing,
die het door de burgerlijke partij aan
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.de beldaagde ten laste gelegde misdrijf
niet bewezen verklaart, zonder te antwoorden op de conclusie waarbij deze
partij nauwkeurige gegevens aanhaalde
om dit misdrijf te bewijzen. (Grondwet,
art. 97.)
346
6 november 1967.

79.- Stmfzaken.- B~wgerlijke rechtsvo1·de1·ing. - Bu1·ge1·lijke pm·tij die vraagt
dat haa1· akte ve1·leencl wordt VaJ'b het door
lwar gernaalcte voorbehoucl in ve1·bancl met
een latere vere1·gering van de schacle. A1·1·est dat deze eis verwerpt zoncle1· cle
1•eclenen van cleze ve1·werping aan te duiclen.
- Sche1ucling van a1·tilcel 97 van de GJ•ondwet. - Artikel 97 van de Grondwet
wordt geschonden door het arrest dat,
zonder de redenen aan te duiden, de eis
van de burgerlijke partij verwerpt die
ertoe strekt haar akte te verlenen van
het door haar gemaakte voorbehoud in
verband met een latere verergering van
de schade. (Art. 27, lid 2, van de wet van
17 april 1878, gewijzigd bij deze van
30 mei 1961.)
347
6 november 1967.
80. Strajzaken.
Onopzettelijk
toebrengen van letselen.
Oonclusie
van cle beklaagde waa1·in de getTOfjene
een jout ten laste gelegcl wonlt en een
u.itleg van cleze jout wordt vom·gesteld.
- A1·1·est wam·bij beslist wordt dat de
get1•ofjene cle jout heejt begaan. - Rechte1•
niet ve1·plicht de dooT de beklaagde orntTent
de oo1·sprong van cleze jout voo1·gestelcle
uitleg te onderzoeken. W anneer de
rechter beslist dat hij die getroffen is
door een misdrijf van onopzettelijk
toebrengen van letselen de fout heeft
begaan, welke hem door de beklaagde
ten last'e wordt gelegd, is hij nietverplicht
de conclusie van laatstgenoemde te
beantwoorden, in zover daarin een uitleg
omtrent de oorsprong van deze fout
werd voorgesteld.
13 november 1967.
376
81. - Strajzalcen. - Bu1·ge1·lijlce 1'echtsvorde1·ing. - Eis geg1·ond op ve1·rnoeclens.
- Beslissing waarbij cleze eis ajgewezen
worclt op g1·oncl van ancle1·e ve1·rnoeclens.
- Regelmatig gemotiveercle ajwijzing.
Is regelmatig met redenen omkleed de
beslissing die een op feitelijke vermoedens
gegronde eis afwijst door andere vermoedens naar voren te brengen. (Grandwet, art. 97.)
378
13 november 1967.

1507

82.- Stmfzalcen. - Bu1·ge1•lijlce 1'echtsvordering. V M'OOTdelende beslissing.
- V 61'Wee1· van de belclaagde en van de
bU1·ge1'1'echtelijk aansprakelijke pm·tij onbeantwom·cl. - Niet met 1•edenen omlclede
beslissing. Is niet regelmatig met
redenen omkleed het vonnis dat, rechtdoende in hager beroep op de burgerlijke rechtsvordering, de redenen opgeeft
waarom de beklaagde en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij dienen beschouwd te worden als hebbende de
werken onder hun persoonlijke en volledige aansprakelijkheid uitgevoerd, zonder een antwoord te verstrekken op de
conclusie waarbij die partijen deden
gelden dat het tegenstrijdig is de beklaagde vrij te spreken van de telastlegging, bij gebrek aan vooruitzicht,
onopzettelijk een telefoonkabel van de
Regie van telegrafie en telefonie te hebben
beschadigd, en de partijen niettemin ertoe
te veroordelen de door de Regie dientengevolge geleden schade te vergoeden.
(Grondwet, art. 97.)
27 november 1967.
448
83. Strajzaken.
Oonclusie. Ove1·weging waa1·uit de conclusieneme1•
geen rechtsgevolg afleiclt. Geen ve1'plichting voo1· de rechter hie1•op te antwoorden. - De rechter is niet verplicht
een antwoord te verstrekken op een bij
conclusie gegeven overweging, waaruit
de partij geen enkel rechtsgevolg afleidt.
(Grondwet, art. 97.)
4 december 1967.
480

84. - Strajzalcen. - A1Test clat zijn
beslissing gronclt op cle conclusie van een
paTtij. - A1·1·est dat de delen van deze
conclusie, die het overneemt, nauwlceu1·ig
aancluiclt. Regelmatig met 1·eclenen
omkleecl aT1'est. Is regelmatig met
redenen omkleed het arrest dat zijn
beslissing steunt op feitelijke omstandigheden, welke zijn vermeld in de regelmatig door een partij genomen conclusie,
als het arrest nauwkeurig aanduidt
wat het van deze conclusie overneemt.
(Grondwet, art. 97.)
4 december 1967.
480
85. - Strajzalcen. - AT1'est van de
learner van inbeschuldigingstelling dat
in jeite vaststelt dat het ope1ubam• belang
eist clat cle vom·lopige hechtenis gehanclhaajd blijjt. - Oonclusie van cle ve1·daohte
bepe1·lct tot de betwisting van het bestaan
van omstandigheden die cleze hanclhaving
eisen. - Volcloende motive1•ing. -Wanneer de verdachte in zijn conclusie enkel.
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hot bestaan in feite heeft betwist van
omstandigheden, die de handhaving van
de voorlopige hechtenis eisen, motiveert
hot arrest van de kamer van inbeschu.ldig:i:ngstelling zijn beslissing passend door
in feite vast te stollen dat hot openbaar
belang de handhaving van de hechtenis
eist. (Wet van 20 april 1874, art. 5
en 19.)
4 december 1967.
488

Stmjzaken. - Voorlopige hechATtikel 4 vcm de wet van 20 april
1874. - Kamer van inbeschuldigingstelling die vaststelt dat de t·edenen van het
bevel tot aanhoucling clat et·nstige en ~•it
zoncle1'lijke omstcmcligheclen aanvoeTt gegt·oncl zijn en nag steeds bestaan. - Oonchtsie die enkel het bestaan vctn deze
omstcmdigheden betwist.
Voldoencle
motiveTing. - Wanneer de verdachte in
zijn conclusie enkel in feite hot bestaan
bet·wist heeft van de ernstige en uitzonderlijke omstandigheden, waarop hot
bevel tot aanhouding gewezen heeft,
motiveert hot onderzoeksgerecht, uitspraak doencle bij toepassing van artikel 4
van de wet van 20 april 1874, zijn
beslissi:ng op passende wijze door vast
te stollen dat de redenen van dit bevel
gegroncl zijn en nog steeds bestaan.
4 december 1967.
489
86. tenis. -

87.
Strajzaken.
B1wge1'lijke
voTdering.- Beslissing waa1·b1;j de burget·lijke pa1·tij alleen aanspmkelijk worclt
verklam·cl voo1· de schadelijke gevolgen
van het ongeval. Oonclusie van de
but·gerlijlce partij die stelt clat de schacle
oak vet·oorzaakt is doo1· misclTijven, gepleegcl cloot· de m·ijgesp1·olcen belclaagde.
- Geen passend antwoonl. - Niet gemotiveenle beslissing. - Is niet regelmatig
met redenen omkleed de besliss:i:ng die
de burgerlijke partij aileen aansprakelijk
verklaart voor de schadelijke gevolgen
van een ongeval, zonder eon passend
antwoord te verstrekken op de conclusie
waarbij zij stelde dat de schade ook
veroorzaakt word door misdrijven gepleegd door de beldaagde. (Grondwet,
art. 97.)
526
II december 1967.
88. Stmjzalcen.
Stmjvonlering.
- Beslissing van VM'Oot·deling. Vet·oonleling gegt·ond op de vm·klm·ing van
een getuige. - Beslissing die geen antwoord verst1·elct op de omstandige conclusie
van de belclaagde die beweet·t dat de get~•ige
niet leon gezien hebben wat hij vm·lclaa1'de.
Niet gemotiveenle beslissing. Is

Iiiet gemotiveerd de beslissing die de
beklaagde veroordeelt op grond van de
verklaring van eon getuige, zonder antwoord te verstrekken op de omstandige
conclusie van doze beklaagde, die beweert dat de getuige niet kon gezien
hebben wat hij verklaarde. (Grondwet,
art. 97.)
ll december 1967.
532
89. Stmjzalcen.
Feiten1·echter
die de geg1·ondheid van een venveer ve1'·
wm·pt. V e1'We1·ping wellce deze insl1vit
van cle gevolgt1·elclcing clo01· de belclaagcZe
uit dit verwee1· ajgeleicl.- De feitenrechter
die de gegevens, waarop eon door de
beldaagde voorgesteld verweer gegrond
is, verwerpt, door ze tegen te spreken,
verwerpt ook en, dientengevolge, beantwoordt de gevolgtrekking door de beldaagde uit dit venveer afgeleid. (Grandwet, art. 97.)
18 december 1967 (twee arresten).
555 en 561

90.
Stmjzalcen.
B1wge1'lijlce
V e1·oonlelende be8lisrechtsvonle1'ing. sing. - V eJ'OoJ·cleling die gegrond is OJJ
de besluiten van een deslc1mdigenve1'slag.
- Beslissing die de do01· de beklaagcle
tegen het ve1·slag geuite g1·ieven niet
beantwoo1'clt. - Niet met reclenen omlclede
beslissing. - Niet met rodenen omkleed
is de beslissing die de beklaagde veroordeelt op grond van de besluiten van een
desknndigenverslag, zonder de door de
beklaagde tegen dit verslag geuite grieven te beantwoorden.
18 december 1967.
564
91.
Stmjzalcen.
Burge1'lijke
Beslissing die de
rechtsv01·clering.
beklaagde alleen aansprakelijlc vm·lclaa1·t
voor cle schadelijke gevolgen van het
Oonchtsie van de b1t1'gM'·
ongeval. 1'echtelijk aan8pmlcelijlce pm·tij waa1·bij
betoogd ~vonlt dat de schacle oak een jout
van de get1·ofjene tot ooTzaak heeft. Gee11 antwoo1'cl. Niet met 1·edenen
omklede beslissing. - Is niet regelmatig
met redenen omldeed de beslissing die
de beklaagde geheel aansprakelijk verklaart voor de schadelijke gevolgen van
hot ongeval, zonder te antwoorden op
de conclusie van de burgerrechtelijk
aansprakelijke partij waarbij betoogd
wordt dat de sohade ook eon font van
de getroffene tot oorzaak heeft. (Grandwet, art. 97.)
848
26 februari 1968.
92. -

Stmjzaken.

Voot·lopige hech-
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tenis. - Ar·tilcel 4 van de wet van 20 apr·il
1874. - Ooncl~tsie van de ver·dachte. Rerlengeving van de beslissing die het
bevel tot aanhouding bevestigt. - Begr·ip.
Is regelmatig met redenen omkleed
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling tot bevestiging van de beslissing van de raadkamer, die zelf het. bevel
tot aanhouding, bij toepassing van artikel 4 van de wet van 20 april 1874, bevestigt door· in feite vast te stellen dat
deze maatregel gevorderd wordt door ernstige en uitzonderlijke omstandigheden
die het belang van de openbare veiligheid
betreffen, wanneer de verdachte in zijn
conclusie voor de hamer van inbeschuldigingstelling noch de bevoegdheid van
het onderzoeksgerecht afgewezen, noch
een exceptie opgeworpen heeft, noch gesteld heeft dat het hem ten laste gelegde
feit, al stond het vast, geen strafbaar
misdrijf is, doch enkel zich ertoe beperkt
heeft het bestaan van voldoende lasten te
betwisten, te beweren dat zijn gezondheid
to wensen overliet en dat hij niet voor de
eerste rechter werd verhoord.
18 maart 1968.
942
93. - Stmjzalcen. - Oonclttsie waar·bij
enlcet gesteld wordt dat de misdrijven een
enlcel stmjbaar· jeit opleveren. - BeslisBing die het tegenover·gestelde aanvoer·t.
Regelmatig gemotiveer·de beslissing.
Wanneer in de conclusie van de
beklaagde enkel gesteld wordt dat wegens
de eenheid van opzet de misdrijven een
enkel strafbaar feit opleveren, is regelnmtig gemotiveerd de beslissing die
het tegenovergestelde aanvoert. (Grondwet, art. 97.)
18 maart 1968.
944
94. - Stmjzalcen.
Str·ajvonle1·ing.
- In een conclttsie voor·gedr·agen middel
clat niet meer ter· zalce dienencle is wegens
cle vaststellingen van de rechter·. - Geen
verplichting er·op te antwoonlen. - De
:rechter is niet ertoe gehouden nader
te antwoorden op een in conclusie aan.gevoerd middel, dat ter zake niet meer
dienende is wegens de vaststellingen van
zijn beslissing. (Grondwet, art. 97.)
1 april 1968.
996

95. Stmfzalcen.
V er·oor·clelende
beslissing. V e1'0ordeling gegr·oncl op
cle besluiten van een deslcundigenverslag.
- Beslissing die de door cle belclaagde
.tegen dit ver·slag geuite gr·ief niet passend
beantwoor·dt. - Niet rnet r·edenen omlclede
.beslissing.- Is niet met redenen omkleed
de beslissing die de beldaagde veroordeelt
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op grond van de besluiten van een des
kundigenverslag zonder de door de
beklaagde tegen dit verslag aangevoerde
grief passend te beantwoorden. (Grondwet, art. 97.)
8 april 1968.
1031

96.- Stmfzaken.- B~wge1'lijlce rechtsvor·dering. - Oonclttsie van de b~wge1'lijlce
part~j die nauwlceur·ige gegevens aanvoer·t
ten bewijze van het dom· haar aan de
belclaagde ten laste gelegde miscb·ijj. Geen passend antwoonl. - Niet gernotiveerde beslissing. Niet regelmatig
gemotiveerd is de beslissing die het door
de burgerlijke partij ten laste van de
beklaagde gelegde misdrijf niet bewezen
verklaart, zonder passend te antwoorden
op de conclusie waarbij deze partij
nauwkeurige gegevens aanvoerde ten
bewijze van dit misdrijf. (Grondwet,
art. 97.)
13 mei 1968.
1131
97. Strafzalcen.
Oonclusie. Overweging gegeven onder de vor·rn van
een loutere onderstelling. Geen ver·plichting voor· de r·echter· er·op te antwoorden.
- De rechter is niet verplicht te antwoorden op een overweging, in conclusie
gegeven onder de vorm van een loutere
onderstelling. (Grondwet, art. 97.)
13 mei 1968.
1131
98. - Stmfzalcen.
Str·ajvordering.
- Oonclttsie van de belclaagde die kritielc
oefent op een in een deslcttndigenver·slag
vervatte bewer·ing. - Beslissing die deze
bewer·ing niet over·neemt. Oonclusie
waar·op niet rnoet geantwom·d wo1'den. De rechter is niet verplicht een antwoord
te geven op de conclusie die kritiek
oefent op een in een desklmdigenverslag
vervatte bewering, wanneer hij deze
bewering niet overneemt.
24 juni 1968.
1298

99. - St1'ajzalcen.
Stmfuor·der·ing.
- Ver·lceer·songeval. - Bloedajnerning.Oonclusie van de belclaagde die betoogt
dat, aangezien hij geen weiger·ing heeft
lcttnnen uitdr•ttklcen, de bloedafnerning
zonder zijn toesternrning wenl ver'1'icht. Beslissing die er·op wijst dat, door zich
op deze ornstandigheid te ber•oepen, de
beklaagde niet beweer·t dat hij op het ogenblilc van de bloedajneming een geldige
r·eden tot weigering had. Passend
antwoor·d. - Beantwoordt passend de
conclusie van de beklaagde die betoogt
dat, aangezien hij niet in staat was een
.weigering uit te drukken, de bloedaf-
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neming op zijn persoon zonder zijn
toestemming werd verricht, de beslissing
die, deze beklaagde veroordelende wegens
het besturen van een voertuig op een
openbare plaats na alcoholische dranken
in zodanige hoeveelheid te hebben gebruikt, dat het alcoholgehalte in zijn
bloed op het ogenblik dat hij bestuurde
ten minste 1,5 gram per duizend bedroeg,
erop wijst dat de beklaagde, door zich
te beroepen op de onmogelijkheid, waarin
hij zich bevond op het ogenblik van de
bloedafneming, een weigering uit te
drukken, niet beweert dat hij op dit
ogenblik een geldige reden had om te
weigeren zich eraan te onderwerpen.
(Grondwet, art. 97.)
24 juni 1968.
1301

HOOFDSTUK V.
TUCHTZAKEN.

HOOFDSTUK VI.
VERKIEZINGSZAKEN.

REGELING
BIED.

VAN

RECHTSGE-

1. - Btwge1'lijke zalcen. - N egatief
conflict van ?"echtsgebied. - Beslissingen
die in lcmcht van gewijsde blijlcen te zijn
gegaan. - Machtiging om te dagvaa?"den.
- Wanneer in burgerlijke zaken beslissingen blijken in kracht van gewijsde te
zijn gegaan en een negatief geschil van
rechtsgebied te doen ontstaan, verleent
het hof m<whtiging om tot regeling van
rechtsgebied te dagvaarden. (Wet van
25 maart 1876, art. 19, 2°; Wetb. van
burg. rechtsv., art. 364.)
13 november 1967.
375
2. - Bu1·ge?·lijke zalcen. - Plaatselijlce
bevoegdheid. - Ove1·eenkomst tot toelcenning van bevoegdheicl. Bevoegdheicl
toegelcend aan de ?"echtbanlc van de maatschappelijlce zetel van een de?' pa?'tijen,
handelsvennootschap.- Geschil beho?'ende
tot de mate1'iele bevoegclheid van de V?'ede1'echte1'. Gemeente, waa?'in de maatschappelijlce zetel zich bevindt, clie, na de
ove1·eenlcomst, doo1· de wet van 9 augttstus
1963 aan een ancle1· lcanton van V?'eclege?'echt is gehecht. - Dagvaa1·ding na cleze
aanhechting.
V1·ede?"echte1' van het
kanton waa?"aan cle gemeente is gehecht
en v1•eclerechte1' van het lcanton waartoe cle
gemeente v?"oeger behoorcle, die z1:ch beiden
onbevoegcl ve1·klaren. - Beslissingen die

in kmcht van gewijsde zijn gegaan. V e?"nietiging en ve1·wijzing. - W anneer
in burgerlijke zaken een overeenkomst
van v66r de inwerkingtreding van de
wet van 9 augustus 1963 tot wijziging
onder meer van het rechtsgebied van
sommige gerechten, de territoriale bevoegdheid ingeval van geschil heeft
toegekend aan de rechtbank van de maatschappelijke zetel van een der partijen,
handelsvemlootschap, en een tot de bevoegdheid van do vrederechter behorend
geschil is gerezen, de gemeente waarin
bedoelde maatschappelijke zetel gevestigd was, na bedoelde overeenkomst door
de wet van 9 augustus 1963 aan een ander
vredegerechtskanton werd gehecht, de
oorspronkelijke eiser, bij een exploot
van na de inwerkingtreding van die wet,
de verweerder voor de vrederechter van
het kanton heeft gedagvaard, die rechter
zich onbevoegd verklaard heeft, de vrederechter van het kanton waartoe de gemeente vroeger behoorde en voor wie de
zaak vervolgens gebracht werd zich eveneons onbevoegd verklaart heeft en beide
beslissingen in kracht van gewijsde
gegaan zijn, regelt het Hof het rechtsgebied door het door de eerste vrederechter gewezen vonnis te vernietigen en de
zaak naar een plaatsvervangend vrederechter van hetzelfde kanton te verwijzen.
20 decelllber 1967.
590
3. BU1'ge1·lijlce zalcen.
Ve1'Zoeksch1'ijt om p1·eventiej te mogen dagvaanlen
tot 1•egeling van 1·echtsgebied. - Geschillen
die voo1· ve1·schillencle 1·echtscolleges worden,
geb1·acht en samenhangend blijlcen te
zijn. Gevaa1· voor een conflict van
jurisdictie niet bewezen noch opgewm·pen.
- V e1·we1·ping van het verzoekschtijt. W amieer een partij in twee gedingen, die
voor verschillende rechtscolleges gebracht
zijn, in een verzoekschrift vraagt Olll de
andere partij voor het Hof van cassatie
preventief te mogen dagvaarden tot regeling van rechtsgebied, zonder het bestaan
van een werkelijk gevaar voor een conflict van jurisdictie te bewijzen noch zelfs
op te werpen, verwerpt het Hof dit
verzoekschrift. (Wet van 25 lllaart 1876,
art. 19, 2° en 37bis; Wetb. van burg.
rechtsv., art. 364.)
1033
8 april 1968.

4. Bu1·ge1·lijlce zalcen. - Conflict
van ju1'isdictie. Beslissingen waMtegen geen gewoon 1'echtsmiddel mee?' Jean
ingesteld worden. Machtiging om te
dagvaa?"den. - W anneer in burgerlijke
zaken beslissingen waartegen geen ge-
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woon rechtsmiddel meer kan ingesteld
worden een conflict van jurisdictie schijnen te doen ontstaan en er grand bestaat
tot regeling van rechtsgebied, verleent het
Hof de machtiging om daartoe te dagvaarden.
1086
29 april 1968.

5. - Btwge1·lijke zaken. - Rechtbank
·van eerste actnleg die kennis neemt van de
verwijzing van de zaak na cassatie. Cassatie. - Rechtbanlc die zich onbevoegd
vedclaart om lcennis te nemen van de zaak
bniten de g1•enzen van de vernietiging. Rechtbank wie?' beslissing vernietigd werd,
che zich eveneens onbevoegd ve?·klaart
om de zaak verder te behandelen. - In
kmcht van gewijsde gegane beslissingen.
- Ve1·nietiging en venvijzing. -· Wanneer, eensdeels, na gedeeltelijke vernietiging·, op de verwijzing van de zaak de
rechtbank van eerste aanleg zich onbevoegd verklaart onr kennis ervan te
nemen buiten de grenzen van de vernietiging, en, anderdeels, de rechtbank
wier beslissing gedeeltelijk vernietigd
werd, zich ook onbevoegd verklaart om
de zaak verder te behandelen, vernietigt
het Hof het vonnis van de rechtbank die
na cassatie t.e beslissen had en verwijst
het de zaak na~tr deze, anders samengestelde rechtbank.
27 mei 12.68.
1181
6. - Stmfzaken. - Beschiklcing van de
m.adkamP?' tot ?Jerwi]zing van een beklaagde ?Jaa?' de cor? eot1:onele ?'echtbanlc,
bij aannem1:ng van ve1·zachtende omstandigheden, wegens een misdaad (l£e niet voor
con·ectionalise?'ing door de ondM·zoelcsgerechten vatbam· is.
Arrest van
onbevoegdheid. Begeling van ?'echtsgebied. - Ve1·nietiging van de beschikking
en ve1·wijzing naa?' de kame?' van inbesclmlcligingstelling. - W anneer .:en besch_ikking van de raadkamer, brJ aannemmg
van verzachtende omstandigheden een
persoon die beschuldigd wordt van een
rnisdaad die niet voor correctionalisering
door de onderzoeksgerechten vatbaar is,
naar de 0orrectionele rechtbank verwezen heeft en de correctionele rechtbank zich onbevoegd verklaard heeft,
en de twee beslissingen in kracht van
gewijsde gegaan zijn, regelt _het_ Hof
het rechtsgebied door de beschrkkmg te
vernietigen en de zaak naar de kamer van
inbeschuldigingstelling te verwijzen.
20 november 1967.
399
7. - Stmjzalcen. - Beschilcking van
verwijzing naar de co?Tectionele rechtbank
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wegens een misdaad.
Vm·zachtende
omstandigheden niet aangeduid.- Beslissing van onbevoegdheid. - Vernietiging
van de beschikking en verwijzing naa?'
de lcamer van inbeschuldigingstelling. Warmeer de raadkamer een beklaagde
wegens een misdaad naar de correctionele
rechtbank heeft verwezen, zonder opgave
van verzachtende omstandigheden, het
vonnisgerecht zich onbevoegd heeft verklaard en beide 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 inbeschnldigingstelling.
15 januari en 22 juli 1968. 670 en 1;329
8 . - Beschilcking van de ?'aadkame?' die
een belclaagde nam· de politierechtbank
venvijst wegens onopzettelijlc toebrengen
van verwoncUngen, welk wanbed?'ijj gecoi·?'ectionalisee?·d we1·d b1:j aanneming van
verzachtende omstandigheden. - Politierechtbanlc waa1·bij bovenclien ingevolge
eenzeljde verzoelcschrift van de ambtenaa?·
van het openbaa?' ministe1·ie een aan
dezelfde belclaagcle ten laste gelegd vlttchtmisclrijj aanhangig wonlt gemaalct. Vonnis van onbevoegclheicl gegrond hie1·op
clat het vlttchtmiscl1·ijj niet behom·t tot de
bevoegdheicl van de politierechtbanlc en
dat de miscl1·ijven samenhangeiul zijn. In lcracht van gewijscle gegane beslissingen.
Beslissing van onbevoegclheid die
ge1·echtvaanligd blijlct. Vemietiging
van de beschilclcing. - G1·enzen. - Ve?'wijzing naa?· de correctionele ?'echtbanlc
in ee1·ste aanleg zitting houclende.- Wanneer, nadat de raadkamer bij aanneming
van verzachtende omstandi~heden een
beklaagde wegens onopzettelijk toebrengen van verwondingen naar de politierechtbank heeft verwezen en de ambtenaar van het openbaar ministerie bij
deze rechtbank, in eenzelfde verzoekschrift, deze beklaagde bovendien wegens
vluchtmisdrijf heeft doen dagvaarden,
de politierechtbank zich onbevoegd heeft
verklaard op grand dat dit laatste misdrijf, gepleegd ter gelegenheid van een
ongeval dat voor een ander verwondingen
ten gevolge heeft gehad, aan de bevoegdheid van deze rechtbank onttrokken is
ingevolge artikel 138, 6°, van het Wethoek van strafvordering, gewijzigd bij
artikel 2 van de wet van 15 april 1958,
en dat de verschillende misdrijven samenhangend zijn, onderzoekt het Hof, waarbij aanhangig is een verzoekschrift tot
regeling van rechtsgebied, of deze beslissingen in kracht van gewijsde zijn gegaan en of het vonnis van onbevoegdheid
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wijzing van de zaak naar clezelfcle raacllcamer, ancle7'8 samengestelcl. - Wanneer
de raadkamer, bij aanneming van verzachtende omstandigheden, de verdachte
wegens een wanbedrijf naar de politierechtbank een vonnis van onbevoegdheid
heeft gewezen op grand dat, na de
beschikking van de raadkamer, een
omstandigheid aan de dag is gekomen,
welke tot gevolg heeft dat het feit met
een zwaardere straf wordt gestraft,
onderzoekt het Hof, bij hetwelk een
verzoek tot regeling van rechtsgebied
aanhangig is, of de twee beslissingen in
kracht van gewijsde zijn gegaan en of
de vaststelling van de feitenrechter
juist schijnt; zo ja, vemietigt het de
beschikking en verwijst de zaak naar
dezelfde raadkmner, a.nders samengesteld.
29 januari en II ma.art 1968.
719
en 918

gerechtvaardigd blijkt; is dit zo, dan
vernietigt het Hof de beschikking van
de raadkamer, doch enkel in zover zij
de politierechtbank aanwijst als zijnde
de rechtbank die bevoegd is om kennis
te nemen van het ten laste van de beklaagde gelegde en gecorrectionaliseerde
misdrijf van onopzettelijke verwondingen, en verwijst het de zaak naar de
bevoegde correctionele rechtbank, m
eerste aanleg zitting houdende.
27mei1968.
1175

9.- Stmjzaken.- Beschikking van de
1·aadkamer die een wanbedTijj cont1·aventionalisee1·t. - Vonn1:s van onbevoegdheid gqj7'oncl op het bestaan van een na
de beschilclcing van venvijzing ingetreclen
omstandigheid, wegens wellce het jeit met
een zwaa?·de?'e C01'7'ectionele st1·aj gest1·ajt
wordt. - Regeling ran ?'echtsgebied. Ve1·nietiging van de besclmlclcing.- Ver-
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SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN.
1. - Algemeen opzet zich te ve?Tijlcen
ten lcoste van een ander. - B1·engt niet
noodzalcelijlc de eenhe1:d van het st1·ajbaa1'
feit mede. - Het algemeen opzet zich te
verrijken ten koste van een ander, brengt
niet noodzakelijk mede dat verschillende
opeenvolgende misdrijven een enkel strafbaar feit uitmaken.
197
9 oktober 1967.
2. - Eenclaadse samenloop. - Beslissing waarbij vastgesteld wo1·dt dat de ondM·scheiclen bewezen geachte miscl7•1:jven van
eenzelfde misclaclig opzet blijlc geven. Beslissing die niettemin ve?'scheiclene st?·ajfen uitsp1·eelct. Onwettelijlcheid. Onwettelijk is de beslissing die verscheidene straffen uitspreekt wegens samenlopende misdrijven, wanneer zij vaststelt
dat deze misdrijven van eenzelfde schuldig opzet blijk geven. (Strafwetb.,
art. 65.)
23 oktober 1967.
265

3. - Verschillencle jeiten die uit eenzelfde st?·ajbcta7' opzet voo1·tvloeien. Successieve V61'Volgingen. - Voorwaanlen.
Wanneer verschillende feiten die,
afzonderlijk genomen, elk strafbaar zijn,
een enkel misdrijf opleveren wegens de
eenheid van doel of inzicht van de schuldige, zijn successieve vervolgingen ontvankelijk wegens feiten gepleegd na een

beslissing waardoor de vroegere vervolgingen afgesloten werden.
20 december 1967.
589
4. - Materiele samenloop.
Samenlopende misdrijven achtereenvolgens door
dezelfde rechte1· gevonnist. - Regels betretfencle de mateTiele samenloop toepasselijlc. - De regels betreffende de materiele
samenloop van misdrijven zijn van toepassing, zelfs wanneer de samenlopende
misdrijven achtereenvolgens aan eenzelfde rechter zijn overgelegd. (Impliciete
beslissing.)
22 juli 1968.
1334

SAMENHANG.
1. - Strajzaken. - Beschilcking van
de raadlcame1· waarbij, op grand van dam·
haar aangegeven vm·zachtende omstandigheden, een beklaagde naar de politie?·echtbanlc ve1·weze1~ wordt wegens het onopzettelijlc toebrengen van slagen en verwondingen.
- Ambtenaar ran het openbaaT ministe1·ie
die bij een en dezelfde V07'dering deze
belclaagcle wegens een gecontmventionaliseerd wanbed1·ijj en een overtreding van
het wegve7·kee7·sreglement en een ande1·e
belclaagde wegens een ove1·treding van hetzelfcle reglement doet dagvaarden. - Politierechtbank en, in hager beroep, co?orectionele ?'echtbank cl1:e te1~ g1·onde ove1· alle
feiten uitspmalc doen. - Implidete vast-
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Btelling van de samenhang tttssen de aan
be,ide belclaagden ten laste gelegde feiten. vVanneer de raadkamer op grand van
door haar aangegeven verzachtende omstandigheden een beklaagde naar de
politierechtbank verwijst wegens het
onopzettelijk toebrengen van slagen of
verwondingen en de ambtenaar van het
openbaar ministerie bij een en dezelfde
vordering deze beklaagde wegens een
gecontraventionaliseerd wanbedrijf en
een overtreding van het wegverkeersreglement en een andere beklaagde wegens
een overtreding van hetzelfde reglement
heeft doen dagvaarden, nemen de politierechtbank en, in hager beroep, de cori·ectionele rechtbank die ten grande over
alle feiten uitspraak doen aldus impliciet
aan dat er ingevolge de dagvaarding
samenhang bestaat tussen die feiten.
20 november 1967.
395
2. - Stmfzalcen. - Een enlcele beschilclcing van de 1·aadlcamer.- Ve1·wijzing van
een belclaagde naa1· de co1'1'ectionele 1'echtbcmlc wegens feiten, die misdaden genoemd
worden, waaTvan enlcele alleen wettelijlc
gecorl'ectionaliseeTd werden, en feiten die
wanbedrijven woTden genoemd. - Impliciete vaststelling van een samenhang tussen
cleze miscl1·~jven. - W anneer de raadkamer bij eenzelfde beschikking een verdachte naar de carrectionele rechtbank
verwijst, wegens feiten, die misdaden
genoemd worden, de ene zonder aanduiding van verzachtende omstandigheden
en de andere nadat zij wettelijk gecorrectionaliseerd werden, en wegens feiten,
die wanbedrijven genoemd worden, stelt
zij impliciet het bestaan vast van de
samenhang tussen al deze misdrijven,
ofschaon zij clit slechts voor sommige van
de misdrijven expliciet gedaan heeft.
27 november 1967.

448

3 . - Strafzalcen.- Een enlcele beschilcking van de madlcame1' die een belclaagde
tvegens onderscheiden misd1'ijven naa1' de
C01Tectionele 1·echtbanlc ve1·wezen heeft. V onnisgerecht over alle feiten ten g1'onde
1·echtdoende. - Impliciete vaststelling van
een samenhang tussen deze feiten. - Wa!lneer de raadkamer bij eenzelfde beschikldng een verdachte wegens onderscheiden
JTiisdrijven naar de correctionele rechtbank verwezen heeft, neemt het vonnisgerecht, over alle feiten ten grande rechtdaende, impliciet het bestaan aan van
de door de beschikking tot verwijzing
vastgestelde samenhang tussen die feiten.
27 november 1967.
448
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4. - Stmfzalcen.
Samenvoeging of
splitsing van zalcen. - Noodzaalc. van een
goede 1·echtsbedeling. - Beoordelingsmacht
van de feitenrechte,r. - G1·enzen. - De
feitenrechter beaordeelt saeverein, onder
voorbehoud evenwel van de eerbied van
de rechten van de verdediging, of de
noodzaak van een goede rechtsbedeling
al dan niet de samenvoeging of de splitsing van de zaken vereist.
22 april 1968.
1066
SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN.

1. - Ve1'bintenis zonder oorzaalc of ttit
een ongeoo1·loofde oo1'zaalc.. - Gift tussen
een man en een vrouw, beiden ongehuwd,
die geslachtsbet1·elc.lcingen onderhouden. Geen nietigheid enkel en alleen uit hoofde
van deze betrelc.kingen. - De giften tussen
een man en een vrouw, die geen van
heiden door huwelijksbanden zijn verbonden en die geslachtsbetrekkingen
onderhouden of onderhouden hebben,
zijn niet nietig enkel en alleen uit hoofde
van dergelijke betrekkingen. (Burg.
Wetb., art. 6, 1131 en 1133.)
686
19 januari 1968.
2. - Vm·bintenis zondet• o01·zaalc of uit
een ongeoorloofde oorzaalc. - Gift tussen
een man en een vrouw, beiden ongehuwd,
die geslachtsbet1·elclcingen onclerhouden. Voorwaarden tvaa1·in deze gift nietig is.Opdat giften tussen een man en een
vrouw, die geen van heiden door huwelijksbanden verbonden zijn en die geslachtsbetrekkingen onderhauden, nietig
zouden zijn is het nodig, dach volstaat
het, dat een van de doorslaggevende beweegredenen van de giften is geweest het
tot stand bri:mgen, het in stand houden
of het vergaeden van deze betrekkingen.
(Burg. Wetb., art. 6, 1131 en 1133.)
686
19 jannari 1968.
3. - Verbintenis zonder om·zaalc of uit
een ongeoorloofcle oo1·zaalc. - Gift tussen
een man en een vrottw, beiclen ongehnwd,
die geslachtsbem·eklcingen onde1·houclen. Zoon van de schenlcer die zich ertoe verbonden heeft bepaalde bed1·agen te betalen aan
de m'innm·es van zijn vader met het oogmet·lc
deze bet1·elclcingen te vet·goeden. - Ve1·bintenis uit een ongeoo1·loofde om·zaalc. Wanneer een persoan zich bij overeenkomst ertae verbonden heeft na het overlijden van zijn vader op regelmatige tijdstippen een bepaald bedrag te betalen
aan een vrouw, die 1net deze laatste
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geslachtsbetrekkingen onderhouden had,
hoewel geen van beiden door huwelijksbanden verbonden was, is de verbintenis
nietig, daar de oorzaak ervan ongeoorloofd is, zo bewezen wordt dat het de
bedoeling van die persoon zelf was de
bijzit van zijn vader te vergoeden voor
de betrekkingen die zij met hem onderhouden had. (Bmg. Wetb., art. 6, 1131
en 1133.)
19 januari 1968.
686
4. - Uitlegging van een testament. Uitlegging e1·van doo1· aan de akte vreemde
elementen. - V oorwaanle. - Een testament kan slechts worden uitgelegd door
een beroep op extrinsieke elementen,
wanneer het testament onduidelijk, dubbelzinnig of tegenstrijdig is en het
derhalve op zichzelf niet mogelijk maakt
de juiste draagwijdte ervan te bepalen.
15 maart 1968.
934

5. Schenking. Schenlcing van
bepaalde goederen doo1· de vader en de
moeder onder de voo1·waa1·de een « inb1·eng "
te doen van een geldsom in de massa's van
de nalatenschappen van de schenke1·s en
zullcs na het ove1'lijden van de langstlevende
van hen. - Schenking onder de levenden
en geen ascendentenvenleling. - Levert
een schenking onder de levenden op en
geen ascendentenverdeling de aide waarbij ouders tijdens htm leven aan twee van
hun kinderen bepaalde goederen schenken, niet onder de voorwaarde een geldsom te betalen aan de andere kinderen
of aan dezer afstammelingen, doch onder
de voorwaarde een geldsom in te brengen
in de massa's van de nalatenschappen van
de schenkers na het overlijden van de
langst levende van hen.
22 maart 1968.
955
6. - Eigenhandt:g testament. - Doorhalingen, toevoegingen en overschTijvingen.
De doorhalingen,
- Handtekening. toevoegingen en overschrijvingen door
de erf!ater in een eigenhandig testament
aa~1gebracht nadat het werd opgesteld en
die enkel een bestaande beschik,king ontwikelen of nader bepaien, zonder de zelfstandigheid ervan te wijzigen, moeten
niet speciaal door hem worden ondertekend ; anders is het wanneer de doorhalingen, toevoegingen en overschrijvingen moeten beschouwd worden als een
beschikking welke een nieuw en onderscheiden testament uitmaakt. (Burg.
Wetb., art. 97.)
9 mei 1968.
1117

7. - Eigenhandig testament. -Doorhalingen, toevoegingen en oversclw-ijvingen.
- Aanl en draagwijdte van deze wijzigingen. - Beo01·deling door de jeitenrechte1·.
-De feitenrechter is bevoegd om de aard
en de draagwijdte te beoordelen van de
wijzigingen door de erf!ater aan een
eigenhandig testament aangebracht onder
de vorm van doorhalingen, toevoegingeil
en overschrijvingen.
(Burg. Wetb.,
art. 97.)
9 mei 1968.
1117
8. - Eigenhandig testament. - Niet
onde1·tekende doo1'halingen, toevoegingen en
ove1'sch1•1:jvingen. Beslissing die het
testament wegens deze wijzigingen waa?·deloos ve1·klaa1·t, zonde1· de aard en de cl1-aagwijdte e1·van nader te bepalen.- Onmogelijlcheid voo1· het Hoj de wettelijkheid van
de beslissing na te gaan. - Ret nagaan
van de wettelijkheid van een beslissing
is onmogelijk, wanneer de rechter die een
eigenhandig testament waardeloos verklaart wegens de doorhalingen, toevoegingen en wijzigingen, welke door de
erf!ater na het opstellen ervan werden
aangebracht, zonder nader te bepalen of
deze wijzigingen al dan niet een beschikking zijn die neer,komt op een nieuw en
onderscheiden testament. (Bmg. Wetb.,
art. 97.)
1117
9 mei 1968.

SCHIP- SCHEEPVAART.
1 . - Binnenvaart. - Beschacliging van
het bed van een wate1'loop of zijn aanh01·igheden. - BurgerrechteliJke en st1·aj1·echtelijke aanspmkelijkheid van de schipp61'. Voorwaanlen. - De beschadiging van
het bed van een waterloop of zijn aanhorigheden levert op zichzelf enkel een
fout op, waarvoor de dader strafrechtelijk en bmgerrechtelijk aansprakelijk is,
als de daad bewust gesteld wordt. (Kon.
besl. van 15 o,ktober 1935, art. 91, en
kon. besl. van 7 september 1950, art. 4.)
5 februari 1968.
73~

2 . - Zee- en binnenvaart.- Natttische
fout. - Bewijslast. - Wanneer de eigenaar van een schip zich beroept op bepalingen van artikel 46, § II, van boek II,
titel II, van het Wetboek van koophandel
wegens een nautische fout, rust de bewijslast op hem.
21 jtmi 1968.
1290

3. -

Binnenvaart. -

Koninlclijlc beslttit

! __ _

I
SOHULDVERNIEUWING.- SOOIALE ZEKERHEID

'l!ctn 27 septembe1· 1926 houdende 1·eglement
bet?"efjende de scheepvaaTt op de Schelde
vanaf een kilomete1' boven het zuidelijke
.1-titeinde de1· kaaien van Antwe1·pen tot aan
de N ecleTlandse g1•ens, a1·tikel 30. - V 61'plichting opgelegd aan de stoomvaartuigen
met k1"ttisende koe1·s. - ToepassingssfeeT.
- De regel voorgeschreven bij artikel 30
van het koninklijk besluit van 27 september 1926 houdende reglement betreffende de scheepvaart op de Schelde van
af een kilometer boven het zuidelijke
uiteinde der kaaien van Antwerpen tot
aan de Nederlandse grens, en naar luid
waarvan, " wanneer twee stoomvaartuigen elkander met kruisende koersen naderen, zodat gevaar voor aanvaring bestaat,
het vaartuig, dat het andere aan stuurboord van zich heeft, moet wijken "• is
enkel van toepassing op de zeer brede
stroomgedeelten.
24 jtmi 1968.
1294
4. - Binnenvam·t.- Koninklijk besluit
'Van 27 septembeT 1926 houdende 1·eglement
betTefjende de scheepvaa1·t op de Schelde
'Van af een kilomete?' bove11 het zuidelijke
1_titeinde deT kaaien van Antwe1•pen tot aan
de NedeTlmtdse g1·ens, a1·tikel 32.- Stoomvam·tuig moet de kant van het vaa1•wateT
houden, dat aan zijn stuwrbo01·dzijde ligt.
- VaaTwateT. - BegTip. - Het vaarwater, bedoeld door artikel 32 van het
koninklijk besluit van 27 september 1926
houdende reglement betreffende de
scheepvaart op de Schelde van af een
kilometer boven het zuidelijke uiteinde
der kaaien van Antwerpen tot aan de
Nederlandse grens, hetwelk voorschrijft
dat « elk stoomvaartuig, dat varende is,
indien zijn diepgang en grootte het toelaten, en elk zeilvaartuig, dat varende is,
indien de wind het toelaat, de stuurboordzijde van het vaarwater moet houden ... "• is bij toepassing .van artikel 23
van het koninklijk besluit van 10 sept.ember 1930 houdende scheepvaartreglement van de Beneden-Schelde, het hetzij
bij de reglementen, hetzij door betonning
voor de scheepvaart aangewezen vaarwater.
24 juni 1968.
1294
5. - Ve1·voe1· tm· zee of op binnenwatwren. - RechtsvoTde?"ing bet1•efjende de
aansprakelijkheid tegen de scheepseigenam·.
- Abandonnementsp1·oceduTe.- Gevolgen
van deze p1·ocedu1·e op de bevoegdheid van
.cle 1·echtsmachten wam·bij de ?'echtsvo?"deTing
bet?"efjende de aanspralcelijkheid aanhangig
is.- De bepalingen van de artikelen 46,
§ II, 53 en 273 van de zeevaartwet
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brengen geen wijzigingen aan aan de
bevoegdheid van de gewone rechtsmachten die uitspraak moeten doen over de
gegrondheid en het bedrag van de schuldvorderingen waarvoor de scheepseigenaar
zich beroept op de bij genoemde bepalingen vastgestelde beperking van zijn
aansprakelijkheid.
22 augustus 1968.
1339

SCHULDVERNIEUWING.
AT?"est dat vaststelt clat een nieuwe 001'zaak of een nieu1_v voo1·we1"p in de plaats
wm·d gesteld van de oorsp1•onkelijke ooTzaak
of het 001'BP1'onkelijk v'oo1·weTp va11 de
overeenkomst, en dam·uit afleidt dat eT
schuldvemieuwing is. - Wettelijkheid. De rechter die vaststelt dat het in de
gemeenschappelijke bedoeling van de partijen heeft gelegen een nieuwe oorzaak
of een nieuw voorwerp in de plaats te
stellen van de oorspron~elijke oorzaak of
het oorspronkelijk voorwerp van de overeenkomst, leidt daaruit wettelijk af dat
er schuldvernieuwing tot stand gekomen
is.
253
19 oktober 1967.

SOCIALE ZEKERHEID.

1. - Bijd?"agen niet binnen de wettelijke
te1·mijnen betaald.- Bijzonde1· regime van
civielr-echtelijke
strafmaawegelen,
dat
onde1·scheiclen is van dit ingesteld bij de
m·tikelen 1146 en volgende van het Bu1·gm·liJ7c W etboek.- Artikel 12 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gewijzigd bij artikel 3 van de wet
van 14 juli 1961, vestigt, in geval van
te late betaling door de werkgever van
de aan de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid verschuldigde bijdragen, een bijzonder regime van civielrechtelijke strafmaatregelen, dat onderscheiden is van dit ingesteld bij de artikelen 1146 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek.
1 maart 1968.
877
2. W edcgeve1' die niet binnen de
voo1·gesch1·even te1mijn de ver-schuldigde
bijdragen aan de Rijksdienst voo1" maatschappelijke zeke1·heid betaalt. - WM·kgeve1" die ondeT de bij koninklijk besluit
gestelde voorwaa1·den een bijdrageopslag
en nalatigheidsinte1·est ver-schttldigd is. Artikel 12 van de besluitwet van 29 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gewijzigd
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bij artikel 3 van de wet van 14 juli 1961,
bepaalt dat de werkgevers die de vereiste
betalingen niet binnen de bij koni:nklijk
besluit bepaalde termijnen doen, een
bijdrageopslag en een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn, waarvan het bedrag en de voorwaarden van betaling bij
koninklijk besluit worden vastgesteld.
1 maart 1968.
877

in te stollen en de zaak aanhangig te
maken bij de politierechtbank, zonder
dat de uitoefening van de rechtsvordering
afhankelijk zij van een ldacht. ('i¥"et van
9 augustus 1963, art. 102 en 103, respectievelijk vervangen door de wet van
24 december 1963, art. 36, en de wet. van
8 april 1965, art. 43.)
1226
10 juni 1968.

3. - Bijcl1·agen dooT de we1'kgeve1" niet
binnen de wettelijke teTmijnen betaalcl. Bijclmgeopslag en ncdatigheiclsinte?"est cloo1"
cle We1"kgeve1· veTschulcligcl. - Bevoegclheicl
van de. Rijksclienst voo1· maatschappelijke
zeke1·heid om geheel of gecleeltelijk e1·van
aj te zien cle betaling van cleze bijdntgeopslag of cleze inte1·est te vonleTen. Rechte1· clie zich niet in cle plaats mag stellen van cle Rijksclienst voo1· cle ~titoefening
van clit 1'echt. - N aar luid van artikel 9,
§ 1, van het besluit van de Regent van
16 januari 1945 betreffende de ·working
van de Rijksdienst voor maatschappelijke
zekerheid ge\vijzigd bij het besluit van de
Regent van 7 septen:tber 1946 en bij de
koninklijke besluiten van 30 september
1958, 8 februari 1960 en 24 juli 1964,
vermag de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid in bepaalde gevallen
en onder bepaalde voorwaarden, geheel
of gedeeltelijk, ervan af te zion van cle
werkgever, die de betalingen van de bijdragen binnen de wettelijke termijnen
niet gedaan heeft, de betaling te vorderen
van de bijdrageopslag en de nalatigheidsinterest; de rechter mag zich niet in de
plaats stollen van de Rijksdienst in de
uitoefening van dit recht.
1 lllaart 1968.
877

6. - Ziekte- en invalicliteitsve1·zeke1'ing.
-'!'Vet van 9 a~tg~1stus 1963, cwtilcelen 8-8°,
12-9°, 40-14°, 79-17° en 93-10°.- Voo·J'·
werp van cleze bepalingen. - De artikelen 8-8°, 12-9o, 40-14o, 79-19° en 93-10<>
van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling
voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij de artikelen 3,
15-2°, 27, 35-4 en 41 van de wet van
8 april 1965, hebben geen betrekking op
de uitoefening van de strafvordering en
regelen het indienen van burgerlijlm
rechtsvorderi:ngen voor de gewo:ne rechtbanken of voor de rechtscolleges bedoeld
bij artikel 100 van doze wet.
10 juni 1968.
1226

4. - Besluit~cet van 28 clecembe1· 1944,
We1'kgeve1·. - Beg1·ip. m·tikel 1. Hij die << tijdelijke " bedienden bezorgt
aan personen die het vragen kan als
« werkgever " worden beschouwd in de
zin van artikel 2 van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de lllaatschappelijke zekerheid van de arbeiders.
6 j1.mi 1968.
1209

7. - Ziekte- en invalicl?:teitsveTze'kering.
- Ove1·t1·eclingen van de wets- of ve?"onleningsbepalingen bet1·efjencle cle ve1·zelcering
voor geneeshtnclige veTzorging of cle uitke1'ingsve?·zeke1'ing. Vaststelli1tg doo·r
inspectetws van cle Dienst voo1· aclministnttieve cont1·ole van het Rijksinstit~mt VOO'/'
ziekte- en invalicliteitsve1'zeke1·ing. - Vaststelling clie geen schending is van het
meclisch be?"oepsgeheim. - De i:nspectenrs
van de Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekteen invaliditeitsverzekering die door de
wet van 9 augustus 1963 tot instelling
en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,
aangevuld bij de wet van 24 december
1963, belast zijn met de vaststelling van
de overtredingen van de wets- en verordeningsbepali:ngen betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging of
de uitkeringsverzekering schenden het
nwdisch beroepsgeheim niet wam1eer zij
processen-verbaal opstellen waarin J~ij,
in het raam van h1.m controleopdracht,
dergelijke overtredingen vaststellen. (Wet
van 9 augustus 1963, art. 91, 96, 95 en
102; wet van 24 december 1963, art. 36.)
10 j1.mi 1968.
1226

5. - Zielcte- en ·invalicliteitsve1·zeke1'ing.
- Ove1'f1'eclingen van de wets- of ve?·onleningsbepalingen bet?·efjencle de ve>·zeke1'ing
voo1· geneeskttnclige ve'~'zorging of de u.itkeringsvm·zekm·ing. - Uitoefening van cle
stmfvo?"cle1'htg. - In geval van overtreding van de wets- en verordeningsbepa8. - Ziekte- en invalicliteitsve?·zeken:ng.
lingen betreffende de verzekering voor
geneeskundige verzorging of de uitke- - Reglemente1'ing van cle geneesk~tnclige
ringsverzekering is aileen het openbaar ve1·zo1'g1:ng. - Ve?'CJ1'clening van 20 decem~
lllinisterie bevoegd Olll de strafvordering , be1· 1966 van het behee?"comite van de Dienst
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voor geneeskundige ve1·zo1'ging van het
voo1· ziekte- en invaliditeitsve1·zeke1·ing. - Wettelijkheid. - Het beheerscomite van de Dienst voor geneeslnmdige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering dat door artikel12-4° van de wet van
9 augustus 1963, gewijzigd bij artikel 5-1
van de wet van 8 augustus 1965, belast
is met de uitwerking van de bij deze
wetten bedoelde verordeningen betreffende de voorwaarden voor het verkrijgen
van het recht op de verstrekkingen van
de verzekering voor geneeskundige verzorging, en, op voorstel of advies van
de bevoegde technische raden, de voorwaarden vast te stellen waarvan de vergoeding van de bij artikel 23 bedoelde
geneeskundige verstrekkingen afhangt,
had het recht door zijn verordening van
20 december 1966 wijzigingen aan te
brengen aan de voorlopige reglementering
ingesteld bij koninklijk besluit van
24 december 1963, houdende reglementering betreffende de geneeslmndige verzorging inza.ke verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, en krachtens a.rtikel 152, § 1, van·de wet van 9 augustus
1965 en artikel 10 van dit koninklijk
besluit was het bevoegd om deze wijzigi:ng aan te brengen bij wijze van aanvulling van dit koninklijk besluit hetwelk
een reglementering inhield die de Koning
voorlopig en in zijn plaats opgemaakt
had.
1226
10 juni 1968.

Rijksinstitu~tt

9, - Ziekte- en invaliditeitsve1·zelce1'ing.
V e1·volging we gens ove1·t1wling van
a1·tilcel 103, b, van de wet van 9 augustus
1963, gewijzigd bij a1'tilcel 43 van de wet
van 8 ap1·il 1965. - V1·ijspmak. - P1·ocessen-ve1·baal waa1·bij enkel wonlt vastgestelcl clat de beklaagde geweigenl heejt
de voorgesclweven bescheiden aan bepaalcle
1'echthebbenclen ~tit te 1·eilcen. Geen
vaststelling dat deze pe1·sonen aansp1·aak
lcunnen maken op de bij cleze wet voo1'gesclweven geneeslcundige ve1·zorging. Beslissing clie de bewijskmcht van cle
processen-vm·baal niet miskent. - De bewijskracht van de door inspecteurs van
het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering opgemaakte processenverbaal wordt niet miskend door het
vonnis dat overtredingen van artikel 103,
b, van de wet van 9 augustus 1963, vervangen door artikel 43 van de wet van
8 april 1965, niet bewezen verklaart op
grand hiervan, dat deze processen-verbaal
noch de andere gegevens van het dossier
ervan doen blijken dat de pElrsonen aan
wie de voorgeschreven bescheiden niet
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werden uitgereikt rechthebbenden zijn in
de zin van artikel 2, letter e, van bedoelde
wet, dit wil zeggen personen die op de bij
de wet bedoelde verstrekkingen aanspraak kunnen maken, en geen vrije verzekerden die analoge verstrekkingen genieten, wanneer de processen-verbaal en
de erbij gevoegdc bescheiden zich ertoe
beperkten, zonder enige materiele vaststelling, deze personen als « rechthebbenden" te kwalificeren.
10 juni 1968.
1233

10.- Zielcte- en invaliditeitsve1·zeke1·ing.
- P1'ocessen-ve1·baal van de inspecteu1·s
van het Rijlcsinstitu~tt voo1· zielcte- en invalicliteitsve1'zelce1·ing. Bewijskracht. Omvang.- De processen-verbaal betreffende de overtredingen van de wets- of
verordeningsbepali:ngen betreffende de
verzekering voor geneeskundige verzorging of de uitkeringsverzekering, opgemaakt door de geneesheren-inspectmu·s,
de geneesktmdige inspecteurs en de inspecteurs van de Dienst voor administra.tieve controle van het Rijksinstituut voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering, zijn
bewijskrachtig, behoudens tegenbewijs,
voor de materiele vaststellingen gedaan
door deze ambtenaars bim1en de perken
van hun bevoegdheid; deze bewijskracht
geldt niet voor de gevolgtrekkingen welke
deze ambtenaren uit htm materiele vaststellingen afleiden. (Wet van 9 augustus
1963, art. 102, gewijzigd bij de wet van
24 december 1963, art. 36.)
10 juni 1968.
. 1233

11. - Zielcte- en invaliditeitsve1·zekering.
- V aststelling van de oveTtredingen. Daartoe bevoegde ambtena·ren. - Onverminderd de bevoegdheid van de officieren
van de gerechtelijke politie mogen de
overtredingen van de wets- of verordeningsbepalingen betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging of de
uitkeringsverzekering worden vastgesteld
in het ramn van hun controleopdracht
niet aileen door de geneesheren-inspeeteurs van het Rijksinstituut voor ziekteen invaliditeitsverzekering, doch ool( door
de geneesheren-inspecteurs en de inspecteurs van de Dienst voor administratieve
controle van dit Instituut. (Wet van
9 augustus 1963, art. 102, gewijzigd bij
de wet van 24 december 1963, art. 36.)
10 jtmi 1968.
1233
12. - Ziekte- en invaliditeitsve1·zelcering.
- Ovm·f1·eding omschreven bij a1·tikel 103,
letter b, van de ~vet van 9 augustus 1963,
gewijzigcl bij a1·tilcel 43 van de wet van,
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8 ap1·il 1965. - Straf.- Ajwijking van
a1·tikel 65 van het Strafwetboek en artilcel 105bis van bedoelde wetten. -Door te
bepalen dat de daders van de bij letter b
omschreven overtreding gestraft worden
door een geldboete per overtreding, wijkt
artikel 103 van de wet van 9 augustus
1963, gewijzigd bij artikel 43 van de wet
van 8 april 1965, af van artikel 65 van
het Strafwetboek, niettegenstaande de
bepaling van artikel 105bis, welke in
bedoelde wet van 9 augustus 1963 werd
ingevoerd door artikel 39 van de wet
van 24 december 1963, naar luid waarvan
de bepalingen van Boek I van het Strafwetboek van toepassing zijn op de bij
deze wet omschreven misdrijven.
10 jmii 1968.
1226

13.- Ziekte- en invaliditeitsverzelce1·ing.
- Ove!'tTedingen van de wets- of ve!'07'deningsbepalingen betretfende de ve1•zeke1'ing
voo1· geneeslcwnclige ve7'ZO!'ging of de uitlce1'ingsverzekM·ing. Ove!'tTecling omschreven bij m·tilcel 103, lette1· b, van de
wet van 9 augustttB 1963, gewijzigd bij
artilcel 43 van de wet van 8 ap1·il 1965. Begrip. - Artikel 103, letter b, van de
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,
gewijzigd bij artikel 43 van de wet van
8 augustus 1965, straft de weigering door
de beoefenaars van de geneeskunde en
de andere personen, die het vermeldt,
aan de rechthebbenden op de verplichte
verzekering de omschreven bescheiden
uit te reiken, wanneer deze weigering
niet toevallig is doch herhaald wordt ;
ingeval van herhaalde weigering wordt
evenwel elke weigering afzonderlijk gestraft.
10 jlmi 1968.
1226
14.- Rijksdienst voor maatschappelijlce
zelcerheicl.- Rechtsvm·de1·ing van de Rijksclienst voo1• maatschappelijlce zelce1·heid
tegen een werkgeve1· ondM'WO!'pen aan de
sociale zelce1·heid, wegens niet-betaling van
bijdragen bimwn de gestelde tM·mijnen. SchMsing van de vmjaring van, deze 7'echtsvonle7·ing. - Oorzalcen van scho1·sing. De rechtsvordering van de Rijksdienst
voor maatschappelijke zekerheid tegen
een werkgever onderworpen aan de sociale zekerheid, wegens niet-betaling van
bijdragen binnen de gestelde termijnen,
wordt geschorst door de dood van de
schuldenaar, de ontnem:ing van het bezit
en de gehele of gedeeltelijke inbeslagneming van zijn goederen. (Besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbei-

SPORTWEDSTR.

ders, art. 12, § 1, lid 5, gewijzigd bij
de besluitwet van 6 september 1946,
art. 2; wet van 16 december 1851 op
de voorrechten en hypotheken, art. 19,
4°quinquies, gewijzigd bij de wet van
14 juli 1961, art. 4.)
20 jlmi 1968.
1283

SOEVEREINE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER.
1. - Stmfzalcen. - Enig strafbaaT feit.
- Feitelijlce en soeve1·eine beom·deling. De feitenrechter beoordeelt soeverein of
verscheidene feiten wegens de eenheid
van opzet van de dader een strafbaar
feit opleveren. (Strafwetb., art. 65.)
9 oktober 1967.
197
2 . - Bed·rog vereist voor het bestaan van
het miscb·ijf. - Feitelijlce beoo1·cleling. Soeve1'eine beoordeling. - De feitenrechter beoordeelt soeverein in feite of de
beklaagde gehandeld heeft met het door
de wet vereiste bedrog voor het bestaan
van het misdrijf waarvoor hij vervolgd
wordt.
19 februari 1968.
814
3. Strafzaken.
Overmacht. Feitelijlce vaststelling. - Soevm·eine vaststelling. - De feitenrechter beoordeelt
soeverein het bestaan van de overmacht.
ll maart 1968.
915

SPORTWEDSTRIJDEN.
1 . - Wet van 2 ap7·il1965, a1·tilcel 7.Misclrijf bestaancle in het vergemakkelijlcen
van de dopingpmlctijlc. - Misdrijf onderscheiden van het miscl1·ijf bestaancle in het
toepassen van de clopingpralctijlc. - Ret
misdrijf omschreven bij artikel 7, § l,
2o, van de wet van 2 april 1965 waarbij
de dopingpraktijk verboden wordt bij
sportcompetities, dat bestaat in het vergemakkelijken op om het even welke
wijze van de dopingpraktijk door een
persoon die als mededinger deelneemt
aan of zich voorbereidt op een sportcompetitie, is een misdrijf dat verschilt
van dat, omschreven bij artikel 7, § 1,
1 o, van deze wet, dat bestaat in de dopingpraktijk.
22 april 1968.
1064

2.- Wet van 2 ap7·il1965, artilcel 7. Misdrijf bestaande in het VM'gemakkelijken
van de dopingp1·aktijlc. - Afgifte door een

STEDEBOUW
geneeshem· van een voo1·sch1-ift voo1· een bij
artikel 1, § 1, van evenbedoelde wet omsclvreven substantie aan een bij a1·tikel 1,
§ 1, en a1·tikel 2, § 1, van deze wet bedoelde
pm·soon. - Niet geb1·uiken doo1· deze pe1'soon van de voorgesclweven substantie. Omstandigheid die het misd1·ijf bestaande
in het ve1·gmnakkelijken van de dopingpmktijk niet uitsluit. - Ret misdrijf dat
bestaat in het vergemakkelijken van de
dopingpraktijk kan worden verwezenlijkt
door de eenvoudige afgifte van een geneeslumdig voorschrift om gebruik te
maken van de bij artikel 1, § 1, van de
wet van 2 april1965 omschreven substanties aan degene die als mededinger deelneemt aan of zich voorbereidt op een
sportcompetitie, zelfs indien de verkrijger
van het voorschrift geen gebruik heeft
gemaakt van het voorgeschreven produkt. (Artikel 7, § 1, 2°, van de wet van
2 april 1965.)
1064
22 april 1968.

STEDEBOUW.
1. - U itvoe1·en of in stand houden van
we1•ken met ove1·t1·eding van de voo1'sch1-iften
van de wet van 29 mam·t 1962. - Herstel
van de plaats in de vorige staat. - Herstel
clat dient te w01·clen bevolen « inclien daartoe
g1•ond bestaat "· Betekenis van deze
termen. - De bepaling van artikel 65 van
de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening
en van de stedebouw, volgens welke, in
geval van uitvoering of instandhouding
van bepaalde werken n1.et overtreding
van de voorschriften van deze wet, de
rechtbank benevens de straf, indien daartoe grand bestaat, beveelt de plaats in de
vorige staat te herstellen, moet zo worden
verstaan dat de rechter ertoe gehouden is
bet herstel te bevelen in de mate waarin
dit noodzalmlijk is om de gevolgen van
de overtreding te doen verdwijnen.
11 december 1967.
522
2.- Wet van 29maart 1962, a1·tikel64.
- Uitvoering van een met de wet st1·ijdig
werk. - Ogenblilckelijk misclrijf. - Ret
uitvoeren met overtreding van de wet
van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de
stedebouw van een der in artikel 44,
lid 1 en 2, van deze wet opgenoemde
werken, dat door artikel 64 van bedoelde
wet als misdrijf strafbaar wordt gesteld,
levert een ogenblikkelijk misdrijf op.
22 april 1968.
1059
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3 . - Wet van 29 maart 1962.- Stmf1'echtelijke sancties. - Artikel 64 van bedoelde wet. - Overt1·edingen becloeld bij
deze 1vetsbepaling. - Artikel 64 van de
wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van
de stedebouw bestraft de personen, die
het vermeldt, wanneer zij door bet uitvoeren of in stand houden van de werken
opgenoemd in artikel 44, lid 1 en 2, van
dezelfde wet, of bij de verkavelingen
bedoeld bij artikel 56, in overtreding zijn
met de voorschriften van de bijzondere
plannen van aanleg, de bepalingen van
titels II en III of die van de verordeningen vastgesteld ter uitvoering van hoofdstuk I, titel IV van bedoelde wet.
22 april 1968.
1059

4.- Wet van 29 maa1·t 1962, artikel 64.
- In stand hattden van een met de wet
st1·ijdig we?·lc. - V oo1·tdurend opeenvolgend
misd1'ijf. - Ret in stand houden met
overtreding van de bepalingen van de
wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van ruimtelijke ordening en van de
stedebouw van een der in artikel 44,
lid 1 en 2, van deze wet opgenoemde
werlmn, dat door artikel 64 van bedoelde
wet als misdrijf strafbaar wordt gesteld,
maakt een voortdurend opeenvolgend
misdrijf nit.
22 april 1968.
1059
5. - Stmfrechtelijke sancties. - Eindvonnis dat een beklaagde heeft ve1·oo1•deeld
1vegens het uitvom·en of in stand houden
van we1·ken opgenoemd in m·tikel 44, ee1·ste
lid, van de wet van 29 maart 1962, en de
hm·stelling van de plaats in de vo1·ige toestand binnen een bepaalde te1"mijn heeft
bevolen. - Latm·e beslissing die deze belclaagde ve1·oordeelt wegens het in stand
houclen van deze bouw na de hem opgelegde
te?:mijn. - V eroo1·deling gegrond op de
weigering alleen van cle beklaagde om deze
bouw af te b1·eken. - Ontoe1•eilcende vaststelling om de veTo01·clelin,g te rechtvam·digen. - W anneer een beklaagde die reeds
de:finitief veroordeeld werd wegens het
uitvoeren of in stand houden van een
bouw, met overtreding van de artikelen 44, lid 1, en 64, van de wet van
29 maart 1962 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, bet voorwerp is van een nieuwe
vervolging wegens bet in stand houden·
van deze bouw na deze veroordeling, is
niet voldoende om het dispositief van
bet arrest, dat hem hiervoor veroordeelt,
te rechtvaardigen, de enkele vaststelling
dat deze beklaagde de uitvoering gewei-
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gerd heeft van de eindbeslissing, die hem
bevolen had de bouw binnen een bepaalde termijn af te breken, zonder vast
te stollen dat hij een positieve d.aad heeft
verricht na deze eindbeslissing.
22 april 1968.
1059

kan, wanneer het stuk geen eigend01n
van de veroordeelde is, enkel worden
bevolen als het vals stuk in zijn geheel
valselijk is opgemaakt en aldus een zaak
is die een voortbrengsel van het misdrijf
uitmaakt. (Strafwetb., art. 42.)
18 december 1967.
569

STRAF.

6. - Onderscheiden stmtfen vooT hetzelfde rnisclTijj door twee opeenvolgencle
wetten vastgesteld. - Minst zwa;•e st;·af.
- Beg?"ip. - Wanneer twee opeenvolgende wetten voor een misdrijf correctionele straffen vaststellen, waaronder
een hoofdgevangenisstraf, en het maximum van de bij een van deze wetten
gestelde gevangenisstraf minder hoog is,
stelt deze wet de minst zware straf, in de
zin van artikel 2 van het Strafwetboek,
zonder dat de bijkomende straffen in
aanmerking dienen te worden genomen.
15 januari 1968.
666

1. - Ve;·vangende gevangenisst;·aj. Gelclboete van con·ectionele aa;·d. - Minim.~Lrn van de gevangenisst;·aj. De vervangende gcvangenisstraf voor een geldboete van correctionele aard mag niet
minder dan acht dagen bedragen. (Strafwetb., art. 40.)
II september 1967 en 26 februari 1968.
48 en 854
2. - OveTtTecling van artikel 156 van
de gecoonlineercle wetter& bet;·etfencle cle
kindertoeslagen voo;• de loonarbeide;·s. Beslissing waarbij een stmf wordt ~titge
sp1'oken van meer dan een maand gevangenisstraj en een gelclboete van minde;· dan
200 jmnk. - Onwettelijkheicl. - Onwettelijk is een straf van drie maanden
gevangenis en 50 frank geldboete, uitgesproken wegens overtreding van artikel 156 van de gecoordineerdo wetten
van 19 december 1939 betreffende de
kinderbijslagen voor de loonarbeiders, nu
bij deze bepaling als straffen worden
gesteld een geldboete van 200 tot 400 fr.
en gevangenisstraf van acht dagen tot
een maand of een van deze straffen alleen.
23 oktober 1967.
265
3. - Beslissing die twee onclerscheiden
stm{jen V001' een enkel miscb·iJ! uitsp;·eekt.
- Onwettelijkheid. - Onwettelijk is de
beslissing die voor eenzelfde misdrijf
twee onderscheiden straffen uitspreekt.
23 oktober 1967.
265

4.- VM·beurclve1'7cla1'ing.- Geen vaststelling van de bij de wet vereiste vom·waarden. - Niet met ;•eclenen omklede beslissi;~g. Niet met redenen omkleed is
de beslissing, die in strafzaken een verbeurdverklaring uitspreekt, zonder het
bestaan van de bij de wet vereiste voorwaarden vast te stellen. (Grondwet,
a.rt. 97, en Strafwetb., art. 42).
18 december 1967.
569
5. - Ve;•beurclverklaTing. - Vals stulc.
- Stuk dat in zijn geheel valsel~jk is
opgemaalct. - Zaak die ~Lit het miscltijj
van valsheicl in gesch1'iften voortkomt. Ve·rbe~wdve1·klm·ing zelfs als het vals stulc
eigendom van cle veroo;•deelde is. - De
verbem·dverldaring van een vals stuk

7. - E;·nst. - Soevm·eine beoonleling
clom· de jeitenrechter. - Gmnzen. - De
rechter bepaalt soeverein, binnen de bij
de wet vastgestelde grenzen, de straf in
verhouding tot de ernst van het bcwezen
verklaarde misdrijf.
15 januari, 1 april en 22~ juli 1968.
667, 1005 en 1334
8. Belclaagde van een wanbedrijj
venvezen naa1· de politie;·echtbank, met
inachtneming van verzachtencle omstancligheclen. - Cm·rectionele st1·af. - Onwettelijlcheicl. - Wanneer de beklaagde van
een wanbedrijf naar de politierechtbank
verwezen wordt bij beschikking van de
raadkamer met vermelding van verzachtende omstandigheden, mag de politierechtbank hem voor dit misdrijf geen
correctionele straf opleggen. (Wet van
4 oktober 1867, art. 4 en 5; Strafwetb.,
art. 38 en 40.)
12 februari en 17 jm1i 1968.
775
en 1257
9. - Verbeunlve1·klaring. - Telastlegging van valsheicl in geschrijten en gebruik
van valse gesclwiften. - V;·ijsp;·aalc. Verbeunlve;·klaring van de van valsheid
betichte gescMijten. - Onwettelijlcheid. Onwettelijk is do beslissing waarbij de
rechter, nadat hij een beklaagde van
valsheid in geschriften en gebruik van
valse geschriften heeft vrijgesproken, te
zijnen laste de verbem·dvcrklaring van
de van valsheid betichte stukken uitspreekt. (Strafwetb., art. 42 en 43.)
19 februari 1968.
799
10.- Eendaaclse samenloop.- Zwaa;·ste straj. - BestM·en van een voe;·tuig op
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een openbm·e plaats, in staat van cl·ronkenschap. - D1·onkenschap op een openbare
plaats. - Straj gesteld op het eerste misclTijj moet alleen wo?·clen uitgesproken. vVarmeer het nusdrijf, op een openbare
plaats in staat van dronlcenschap een
voertuig of een luchtschip te hebben bestuurd of een rijdier te hebben geleid,
en het misdrijf, op een openbare plaats in
s~aat van dronkenschap te zijn bevonden,
mt een enkel feit voortvloeien, is de
zwaarste straf, die aileen moet worden
uitgesproken, die welke op het eerste
misdrijf is gesteld.
. 4 maart 1968.
881
11. - Ve?'scheiclene st?·atfen door twee
opeenvolgencle wetten gestelcl op hetzelfcle
miscb·ijj.- Minst zware straj.- Beg1·ip.
- W anneer twee opeenvolgende wetten
op een misdrijf correctionele straffen
stellen, waaronder een hoofdgevangenisstraf, en het maximum van de bij een
dezer wetten voorgestelde gevangenisstraf .minder zwaar is, bepaalt deze wet
de mmst zware straf in de zin van artilml 2 van het Strafwetboek, zonder dat
er met de bijkomende straffen rekening
moet worden gehouden.
1 april 1968.
1003
12. - Ve?'schillencle stmtfen gesteld op
hetzelfcle miscl?"ijj doo?' twee opeenvolgencle
toetten.- lJ!Iinst zware straf.- Begrip.vVanneer door twee verschillende wetten
op een misdrijf correctionele straffen,
waaronder een hoofdgevangenisstraf,
worden gesteld en het maximcun van
de hoofdgevangenisstraf bepaald bij een
van deze wetten lager is, stelt deze wet
de minst zware straf in de zin van artikel 2 van het Strafwetboek, zonder dat
er rekening moet worden gehouden met
de bijkomende straffen.
27 mei 1968.
1177
13. Wegvedcee?'. A1·tikel 2-1
licl 3, van de wet van 1 augustus 1899'
gewijzigd bij a1·tilcel 3 van de wet va~
15 ap1·il 1958. - Samenloop van twee
ve?'Z'W_r:J:Tencle omstancligheclen, bij hm·haling
en btJ nacht. - Stmj op het vierdubbel
Daar
gebmcht. Onwettelijlcheicl. lid 3 van artikel 2 -1 van de wet van
l augustus 1899, gewijzigd bij artikel 3
Vli1n de wet van 15 april 1958, geen enkel
wettelijk gevolg betreffende de omvang
van de straffen die het bepaalt, verbindt
aan het gelijktijdig bestaan van de twee
verzwarende omstandigheden die erin
vermeld zijn, is onwettelijk de beslissing
dre, wegens de samenloop van deze verzwa.rende omstandigheden, op het vierdubhe! brengt de straf welke de rechter
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wenst toe te passen, afgezien van de
omstandigheden dat het misdrijf bij herhaling en bij nacht is gepleegd.
18 juni 1968.
1280
14. - Jlfate?·iele samenloop van wanbed?·ijven. - Oumttlatie van de st?·atfen. Jlfag het clttbbel van het maximum van de
zwaa1•ste st1·aj niet overschTijclen. - In
ge::al van materiels samenloop van misdrrJven, moet de rechter voor elk misdrijf een straf uitspreken, mits desgevallend het totaal van deze straffen overeenkomstig artikel 60 van het Strafwetboek
te verminderen .
22 juli 1968.
1334

STRAFVORDERING.
1. - Doo?' de Belgische wet als misclaacl
of wanbeclrijj omsoh1·even feit clat cloD?' een
Belg in het buitenlancl we1·cl gepleegcl. Doo?' het openbaa?' ministe?'ie · ingestelcle
veTvolging op lclaoht van de be1;acleelde
vreerndeling.- Ajstand van cle lclage?'. Zander gevolg. - De afstand van de
klacht van de benadeelde vreemdeling,
nadat het openbaar ministerie het onderzoek gevorderd heeft, is zonder invloed
ten aanzien van artikel 7, § 2, van de wet
van 17 april 1878, op de regelmatigheid
van de vervolging, ingesteld wegens het
door de Belgische wet als misdaad of
wanbedrijf omschreven feit, dat door een
Belg in het buitenland tegen een vreemdeling werd gepleegd. (Wet van 17 april
1878, art. 2 en 7, § 2, gewijzigd bij de wet
van 16 maart 1964, art. 1.).
1 april 1968.
1006
2. - Instellen. - DoO?' de Belgisohe wet
als rnisdaacl of wanbecl?'ijj omsoh?'even .feit
dat doo1• een B elg in het bttitenla?~cl wercl
gepleegcl. Klaoht van de benacleelcle
V?'eemdeling. - V olcloencle voo?·wam·cle opclat het. openbaa?' ministerie de vervolging
lean ttttoejenen. - Naar luid van artikel 7_, .§ 2, v.~n de. wet van 17 april 1878,
gewrJzrgd brJ artrkel 1 van de wet van
16 maart 1964, wanneer er in het buitenland tegen een vreemdeling een misdrijf
wordt. begaan, volstaat een klacht van
de benadeelde vreemdeling opdat het
openbaar ministerie een vervolging kan
vorderen tegen een Belg die, buiten het
grondgebied van het Rijk, zich schuldig
gemaakt heeft tegenover een vreemdeling
aan een door de Belgische wet als misdaad
of wanbedrijf omschreven feit, indien op
dit feit straf gesteld wordt door de wetgeving van het land waar het werd gepleegd.
1 april 1968.
1006
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TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDERLANDSE EN FRANSE)

T
TAAL (GEBRUIK VAN DE NE-~ vrij mn. overeenkornstig artikel 22 van
de wet van 15 j1mi 1935 te vorderen dat
DERLANDSE EN FRANSE ).
aan het dossier een Franse vertaling van
1. - Nietigheicl voor·tvloeiencl uit een deze stukken toegevoegd wordt.
27 november 1967.
436
schencling van de wet van 15 jtmi 1935.Later, op tegenspr·aak gewezen en niet
5. - Stmjzalcerv. - Belclaagcle die zijn
lou.ter· voor·bereiclencl arrest. - Nietigheicl
geclekt. - De nietigheid voortvloeiende ve1·lclaringen voor· het vonnisge1·echt in een
uit een schending van de wet van 15 juni ancler·e taal aflegt dan clie van de rechtsWettelijlcheicl. - Voor de
1935 op het gebruik der talen in gerechts- pleging. zaken wordt gedekt door het later, niet vonnisgereohten en onder meer voor de
louter voorbereidend en op tegenspraak reohtbanken in hoger beroep mag de
gewezen arrest, dat zelf door geen uit een beklaagde voor al zijn verklaringen de
schending van deze wet voortvloeiende taal zijner keus gebruiken. (Wet van
nietigheid is aangetast. (Wet van 15 juni 15 juni 1935, art. 31.)
1935, art. 40, lid 2.)
18 december 1967.
558
18 september, 16 oktober 1967 en
6. Stmfzalcen. - Deslcundigenver18 maart 1968.
77, 230 en 941
slag. Taal van de r·echtspleging. 2. - Rechtsbijstancl. - Hoj van cassa- Deskundige als getuige gehoorcl in een
V er·slag niet door·
tie. - Bur·ge?'lijke zaken. - Ver·zoek om ancler·e landstaal. r·echtsbijstancl ten eincle een cassatievoor·- nietigheid aangetast. - Uit de omstandigziening in te clienen. - Vonnis waar·tegen heid dat een deskundige, wiens verslag
cle ver·zoeker· zich in cassatie wil voorzien in de taal van de rechtspleging is opgein het Necler·lands gewezen. - Verzoek- maakt, op de terechtzitting van de corsclwijt in het Frans gestelcl. - Niet-ont- rectionele rechtbank als getuige in. een
vankelijkheicl. - Is niet ontvankelijk het andere landstaal is gehoord, blijkt niet
in het Frans gestelde verzoek, waarbij om dat deze deslnmdige de taal van de reohtsrechtsbijstand verzocht wordt ten einde pleging niet voldoende machtig was om
zich in cassatie te voorzien tegen een in zelf het verslag op te stellen en dat derhet Nederlands gewezen beslissing. (Wet halve artikel 33 van de wet van 15 juui
1935 zou geschonden zijn.
van 15 juni 1935, art. 27.)
18 maart 1968.
941
7 oktober 1967.
184

3 . - Voor·ziening in cassatie. - Stmjzalcen. - Akte van voor·ziening opgestelcl
·in een andere taal clan die van cle bestr·eclen
beslissing. - Nietigheicl. - Is nietig de
akte van voorziening opgesteld in het
Frans tegen oen in het Nederlands gewezen beslissing. (Wet van 15 juni 1935,
art. 27 en 40.)
30 oktober en 27 novernber 1967.
325 en 436

7. - V e1·melding in het ar-1·est van de
ar-tikelen van de wet van 15 juni 1935. Niet op stmffe van nietigheid voo1'gesch1'even. - De vermelding in een arrest van
de artikelen van de wet op het gebruik
der talen in gerechtszaken waarvan toepassing wordt gernaakt, is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid. (Wet
van 15 jcmi 1935, art. 41.)
18 maart 1968.
941

4. - Stmfzaken. - Rechtspleging voor·
een cor·r·ectionele r·echtbanlc met het Neder·lancls als voer·taal, clie op verzoek van de
beklaagcle in het Fr·ans gevoer-cl wm·cl. Desktmcligenver·slagen opgestelcl in het
N ecler·lancls. - W etteliJlcheid. - Hoewel
voor een oorrectionele rechtbank met
het N ederlands als voertaal de rechtspleging op verzoek van de beklaagde in
het Frans wordt gevoerd, blijven de deskundigenverslagen, welke in de loop van
het vooronderzoek in het N ederlands zijn
opgesteld, geldig ; het staat de beklaagde

8. - Stmjzaken. - V er·schijning van
de ver-dachte voor· de r·aadkamer· of voor- de
kamer- van inbeschuldigingstelling voor de
hand having van de voor·lopige hechtenis. Dossier· dat ter beschikking van de madsman van cle ver·dachte moet wor-den gesteld.
- V e1·taling van de stukken, gestelcl in een
ander-e taal dan die van de r·echtspleging.
- Niet ver·eist. - Hoewel de verdachte
die de taal van de rechtspleging niet verstaat, het recht heeft te vragen dat er
bij het dossier een vertaling in een andere
taal zou gevoegd worden van de proces-
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gebruikelijk~ ~in en impliceert hij dus
geen plurahtmt noch onbeweeglijkheid
van de factoren die de opstopping van
de doorgang op de spoorweg veroorzaken.
28 september 1967.
136

sen-verbaal, de verklaringen van de
en de desktmdigenverslagen, is
het met op straffe van nietigheid vereist
dat deze vertaling bij het dossier zou
gevoegd worden wanneer het ter beschikking van de raadsman van de verdachte
is gesteld vp6r de verschijning voor de
raadkamer of voor de kamer van inbeschuldigingstelling ten einde de voorlopige hechtenis buiten de termijn van
een maand te handhaven. (Wet van
15 juni 1935, art. 22; wet van 20 april
1874, art. 5.)
1 april 1968.
1008

getui~en

TUSSENKOMST.

1. - B'twge1·lijlce zaken. - Eis tot
bindendve1·lcla1'ing van het mTest dooT
eism· .in. cassatie. -:-- V e?'We?·ping van de
voo1·zwn~ng. E~s van belang ontbloot.
- De verwerping van de voorziening ontneemt alle belang aan de eis tot bindendverklaring van het arrest ingesteld door
eiser tot cassatie.
29 november en 21 december 1967,
5 april 1968.
458, 596 en 1020
2. - Bu?·gm·lijlce zalcen. - Oassatiegeding. - Ontvanlcelijke eis tot bindend":erlcla?'ing van het a?Test vanwege de eism·
~n cassatie. Inwilliging van de voo?'ziening. - Eis die gegmnd wm·dt ve1·klaard.
- Wanneer het Hof de voorziening inwilligt, verklaart het gegrond de ontvankelijke eis t,ot bindendverklaring van
het arrest, die door de eiser in cassatie
ingesteld werd.
1 februari 1968.
733
3. - Bu1·ge1'lijlce zaken. - Oassatiegeding. - Op1·oeping tot tussenkomst van
een partij die niet meer in de zaak bet?·oklcen
wa,s voor de jeiten1·echter. --:--,- Onontvanlcelijlche~cl.- Nret ontvankehJk, wegens gemis
aan belang, is de oproeping tot tussenlwmst voor het Hof van cassatie van een
partij die niet meer in de zaak betrokken
was voor de feitenrechter.
1 februari 1968.
735
4. - Gedwongen tussenlcomst.
Eis
tot binclendverlcla?·ing van een vonnis. Onde?'scheid. - I s geen eis tot gedwongen
tussenkomst de hoofdeis tot bindendverklaring van een reeds tussen andere
partijen gewezen beslissing.
24 mei 1968.
1166

TELEGRAAF EN TELEFOON.

In a1·tikel 22 van de wet van 13 oktobe1·
1930 omsch?-even misd?·ijf.- Bestanddelen.
- Het misdrijf omschreven in artikel 22
van de wet van 13 oktober 1930, tot
samenordening van de verschillende
wetsbepalingen op de telegrafie en de
telefonie met draad, vereist niet dat degene aan wie het ten laste wordt gelegd,
zelf materieel de daad heeft verricht die
de beschadiging van een werk of voorwerp ten dienste van een telegraaf- of
telefoonlijn tot gevolg heeft gehad ; het
is voldoende dat die beschadiging veroorzaakt is door het gebrek aan vooruitzicht of voorzorg van de beklaagde.
6 november 1967.
339
TRAMS.

Bestuu1·ders van spoorvom·tuigen. -

Yerplichting te ve1·tmgen of zelfs te stoppen

~n geval van st1·emming in het ve1•kee1'. 8t?·emming.- Beg1·ip.- In artikel 6 van
het koninklijk besluit van 27 januari
1931, gewijzigd bij artikel 1 van het
koninklijk besluit van 26 augustus 1938
dat, in lid 5, de bestuurders van spoor:
voertuigen verplicht te vertragen of zelfs
te stoppen wanneer er zich een stremming
in het verkeer voordoet, moet de laatstbedoelde term begrepen worden in zijn

u
UITLEVERING.

OnTegelmatigheden wam·mee de akten
van een m·eemde 1'ege1·ing of ?'echtsmacht
met betTekking tot een uitleve1·ing zouden
behept zijn. - Belgische Techtbanken niet
bevoegd om kennis m·van te nemen. - De
hoven en rechtbanken, rechtdoende in-

zake voorlopige hechtenis, zijn niet
bevoegd om kennis te nemen van de
onregelmatigheden waarmede de akten
van een vreemde regering ofrechtsmacht,
met betrekking tot een aan de Belgische
regering toegestane uitlevering, zouden
behept zijn.
27 november 1967.
434
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VALSH. EN GEBR. VAN VALSE GESCHRIFTEN. -

VELDWETB.

v
VALSHEID EN GEBRUIK
VALSE GESCHRIFTEN.

VAN

1. Jl!fogelijlcheicl van schacle.
Jill ate1·ieel bestanclcleel van het misclr·ijf,
oncler·scheiden van het berlr·ieglijlc opzet
of van het oogmer·k om te schaden. - Het
bestaan van een werkelijke of mogelijke
schade is onderscheiden van het bedrieglijk opzct of van het oogmerk om te
schaden, en is een materieel bestanddeel
van het misdrijf van va1sheid in geschriften.
ll december 1967.
517

2. V alsheicl in pr·ivate gesch1'iften.
Aarwr·actg om bmtwver·g1mning en
bijgevoegcle plannen. Alcten die tot
doel hebben zekeTe feiten te constateTen. De aanvraag mn bouwvergcmning en de
erbij gevoegde plannen zijn akten die
tot doel hebben zekere feiten te constateren, in de zin van artikel 196 van
het Strafwetboek. (l1npliciete oplossing.)
19 februari 1968.
814

3. - Becl1'ieglijlc opzet. - Vctststelling.
- Het bestaan van het bedrieglijk opzet,
vereist voor het bestaan van de valsheid
of van het gebruik van het vals stuk,
wordt vastgesteld door de beslissing die
erop wijst dat de dader te kwader trouw
een akte heeft opgemaakt bestemd om
derden te overtuigen van het bestaan
van met de werkelijkheid strijdige feiten. (Strafwetb., art. 193 on 196.)
814
19 februari 1968.
4. Mogelijlcheicl van nacleel.
JVI ater·ieel bestanddeel van het miscb·ijf.
- Beg1·ip. - De valsheid in geschriften
gepleegd met een bedrieglijk opzet of
met het oogn1.erk 01n te schaden is
strafbaar wanneer zij op het ogenblik
dat zij gepleegd wordt, door het gebruik
dater eventueel van gemaakt kan worden,
een openbaar of privaat belang kan
schaden. (Strafwetb., art. 193 en 196.)
(Impliciete oplossing.)
19 februari 1968.
814

5. - Beclr·ieglijlc opzet.
Begrip. Het bedrieglijk opzet vereist voor het
bestaan van de valsheid of het gebruik
van valse stukken is het opzet om zichzelf of een ander een onrechtmatig nut
of voordeel te verschaffen. (Strafwetb.,
art. 193 en 213.)
847
26 februari 1968.

I

6. - Schijnalcte. - Mogelijlcheid aa:n
een ancler een nacleel te berolclcenen. Een bedrieglijk
StnifiJar·e valsheid. opgemaakte schijnakte ka.n eon valsheid
in geschriften opleveren i1't zover zij,
door het gebruik waarvoor zij is opgemaakt, aan derden een nadeel kan
berokkenen en tegen hen gevolgen kan
hebben. (Strafwetb., art. 196 en 197.)
26 februari 1968.
847

7. - Fictieve facttwen bestemcl om een
clenlelcoper· te becli'iegen omtr·ent cle iclentiteit van de echte ver·lcoper. - Stm:fbct·re
valsheicl. - Fictieve facturen die opgemaakt zijn mn de kopers ervan te overtuigen dat zij met de echte verkoper
handelen en die een nadeel kunnen
berokkenen, zijn strafbare valsheden.
26 Jebruari 1968.
84 7
8. - Becl1·ieglijlc opzet. - Begr·ip. Beslist wettelijk dat een notaris met een
bedrieglijk opzet heeft gehandeld door
in een testament bij openbare akte, voor
hmn verleden en door hmn geschreven valselijk te verklaren dat de erflater hem
heeft gedicteerd dat hij een bepaalde
persoon als algemeen legataris aanstelde,
het arrest dat vaststelt dat, zelfs al had
hij gemeend dat zulks de wil van de
erflater was, de notaris deze valsheicl
heeft gepleegd met het. opzet aan de
begcmstigde een titel te bezorgen, die hij
niet meer kon bekomen met inachtneming van de wettelijke vormen, en hem
derhalve een onrechtmatig profijt of
voordeel te bezorgen.
25 maart 1968.
971
VALSHEID EN GEBRUIK
VALSE STUKKEN.
Zie

: VALSHEID EN GEBRUIK
VALSE GESOHRIF'l'EN.

VAN
VAN

VELDWETBOEK.
1. - Ar·tilcel 88, 3°. - Het laten loslopen in het open veld op ander·mwns
eigenclom van vee of pluimgeclier·te. Maximum stmf. - De geldboete opgelegd aan hem die vee of pluimgediel'te,
van welke soort oak, waarvan hij eigenaar ofhouder is, op andermans eigendom
in het open veld heeft laton loslopen ma.g

VENNOOTSCHAPPEN
niet meer bedragen dan· 15 frank. (Veldwetboek, art. 88, 3D.)
5 februari 1968.
743

2. - A?"tikel 87, 3D. - Het laten lopen
van vee, trek-, last- of 1·ijdie?"en ove1· weiden
of ancle1·mans g?"ond voo1·clat de oogst
is weggehaalcl. - Jl1aximurn stmf. - De
geldboete opgelegd aan hem die zijn
vee of trek-, last- of rijdieren heeft laten
lopen over andermans weiden in groei
of over andermans grond voordat de
oogst is weggehaald, mag niet meer bedragen dan 10 frank. (Veldwetboek,
art. 87, 3D.)
5 februari 1968.
743
VENNOOTSCHAPPEN.

1. - Naamloze vennootschap. - Vennootschap die alle aandelen van een ancle1·e
vennootschap verk1·egen heeft en zich m·toe
verbonden heeft het passief van de ontbonclen
vennootschap aan te zuiveren. - 8chttlcleise1·s van cle tweede vennootschap. 8clntldeise1·s die een 1'echtsv01·de1"ing tot
betaling van hun schttldvonle1·ing hebbe11
tegen cle eerste vennootschap. - Wanneer
een vennootschap aile aandelen heeft
verkregen van een andere, van rechtswege ontbonden vennootschap en zich
ertoe verbonden heeft het passief van die
vmmootschap aan te zuiveren, hebben de
schuldeisers van de ontbonden vennootschap, waarvan het vennogen hem pand
oplevert, op grond van de verbintenis
het passief aan te zuiveren een rechtsvorderi:ng tot betaling van hem schuldvordering tegen de eerste ve1mootschap.
16 januari 1968.
670
2. - Hanclelsvennootschap.
Beheer.
Vennootschap welke lcapitalen onproduktief laat. -Door de wet niet ve1·bonden.
- Er blijkt uit geen wetsbepaling dat een
ha:ndelsvennootschap in gee:n enkele omstandigheid kapitalen onproduktief zou
rnogen laten.
26 maart 1968.
974
3.- Naamloze vennootschap.- Besluit
van de algemene vergade1·ing die een
beslissing van de mad van behee1· zonde1·
waanle veTlclaa1·t. - A1Test dat de geldigheid van deze beslissing eTlcent. - A1Test
dat de ve1·nietiging van het besluit van de
algemene ve1·gaclm·ing van aandeelhoude1·s
insluit. -· Ret arrest dat de geldigheid
van een beslissing van de raad van
beheer van een naamloze vennootschap
erkent, sluit noodzakelijk de stilzwijgende
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vernietiging in van de beraadslaging van
de algemene vergadering van de aandeelhouders, die deze beslissing zonder
waarde verklaart.
9 mei 1968.
1114
4. - Naamloze vennootschap. - Ve?"bintenissen clo01· behee1·dm-s en commissm·issen aangegaan in hun hoeclanigheid
van o1·ganen van de vennootschap. - Verbintenissen wellce deze peTsonen niet
p1·ivatim vm·b,:nden. - De verbintenissen
door de beheerders en commissarissen
van een naamloze vennootschap aangegaan in hun hoedanigheid van organen
van de vennootschap, verbinden deze
personen niet privatim. (Gecoordineerde
wetten betreffende de handelsvennootschappen, art. 53, 61 en 64.) (Impliciete
oplossing.)
9 mei 1968.
1119

5. - V ennootschap onde1· een gemeenschappelijke naam. V eTplichting op
straffe van nietigheid het bestaan ·vctn de
vennootschap bij gesclwift vast te stellen.
- Bet1·ekkelijlce nietigheid. - Niet·igheicl
die doo1· cle vennoten tegen derden niet lean
wonlen opgewo1·pen. Nietigheicl die
titssen de vennoten pas ttitwe1·lcing heeft
vanaf het verzoek dat e1·toe st1·elct cleze
nietigheid te doen uitspnlcen. De
vennootschap onder een gmneenschappelijke naam moet op straffe van nietigheid bij geschrifte worden vastgesteld.
Deze nietigheid heeft een betrekkelijk
karakter ; zij kan door de vennoten tegen
derden niet worden opgeworpen en,
onder vennoten, heeft zij pas uitwerking
vanaf het verzoek dat ertoe strekt ze
te doen uitspreken. (Gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen,
art. 4.)
17 mei 1968 (volt. terechtz.).
1144
6. - V ennootschap onde1· een gemeenschappelijlce naam. - Ve1·schillende pe1'sonen die handel dTijven onde1' een (i1·mct.
- Vennootschap oncle1· een gemeenschappelijke naam, hoewel het bestaan van een
cont1·act van vennootschap do01' geen
bijzonde1·e akte WeTcl vastgesteld. - vVanneer twee of meer personen onder een
firma handel drijven, in de bij artikel 15
van de gecoordineerde wetten op de
handelsvennootschappen bepaalde voorwaarden, vormen zij door de wil van de
wetgever een vennootschap .onder een
gemeenschappelijke naam, hoewel het
bestaan van een contract van vennootschap door geen bijzondere akte werd
vastgesteld.
17 mei en 28 jtmi 1968. 1144 en 1309
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7. Hanclelsvennootsohap. Vennootsohap in ve1·efjening. - Sohulcleisen
wier soh1tlclvonle1·ing ontstaan is v66r de
vereffening. - Gelijkheicl in de ve1·deling
van het maatsohappelijk ve1•mogen tussen
de soh1tlcleisers, onverminclerd cle reohten
van de bevoorreohte sohuldeisers. In
geval van vereffening van een handelsvennootschap, moet de gelijkheid, onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeiseres, heersen in de verdeling van het maatschappelijk vermogen
tussen de schuldeisers van de vennootschap wier schuldvordering ontstaan is
v66r de vereffening. (Gecoi:irdineerde
wetten op de handelsvennootschappen,
art. 184.)
30 mei 1968.
1191
8. - Hanclelsvennootsohap.
Verefjening. - Samenloop tussen cle sohuldeisers wier sohulclv01·clM·ing ontstaan is
v66r de ve1·efjening.- vVecle1·ke1·ige 1·eohten
van deze sohuldeise1·s onherroepelijk vastgesteld.- De vereffening van een handelsvennootschap doet een samenloop ontstaan tussen de schuldeiseres van de
vennootschap wier schuldvordering voordien ontstaan is en stelt onherroepelijk
hun wederkerige rechten vast.
30 mei 1968.
1191

9. Hanclelsvennootsohap.
Ve1'effening. Soh1tldvo1·de1·ingen ontstaan
tijdens de ve1·efjening. - Sohulden van
de boeclel.
De schuldvorderingen
tijdens de vereffening ontstaan ten laste
van een handelsvennootschap zijn schulden van de boedel.
30 mei 1968.
1191
10.- Naamloze vennootsohap.- Vennootsohap in 1·eohte cloo1· haa1· 1·aacl van
behee1· ve1·tegenwoordigcl. Akte van
1·eohtsingang van de vennootsohap moet
op st1·afje van nietigheid cle naam, het
bemep en cle woonplaats van elke behee1·de1'
vermelclen. vVanneer een naamloze
vennootschap, eiseres in rechte, door
haar raad van beheer wordt vertegenwoordigd, moet de akte of het exploot
van rechtsingang op straffe van nietigheid de naam, het beroep en de woonplaats van elke beheerder vermelden.
6 juni 1968.
1212

11. - Elementen van het oont1·aot van
vennootsohap. Bij cle wet bepaalcle
regeling van cle cleelneming van de vennoten
in de ve1·liezen, bij gebrek aan bijzoncle1·
beding. - Indien, om het bestaan van
een vennootschapscontract tussen par-

tijen te bewijzen, de rechter moet nagaan
of deze partijen iets in gemeenschap
hebben gebracht, met het oogmerk om
de winst die daaruit kan ontstaan onder
elkaar te verdelen, dient hij de modaliteiten van de deelneming in de verliezen
niet vast te stellen, modaliteiten die bij
gebreke van bijzonder beding in het
contract, bij de wet zijn bepaald. (Burg.
Wetb., art. 1832 en 1853.) (Tweede zaak.)
18 juni 1968 (twee arresten).
1273

12. - Hanclelsvennootsohap. - Reohtspm·soonlijkheicl onclersoheiclen van clie
cler vennoten. Reohtspe1·soonlijkheid
clie het gevolg is clat cle wet heoht aan het
bestaan van een hanclelsvennootsohap die
aan cle wettelijke omsohTijving beantwoonlt. - Persoonlijkheicl onttrokken aan
cle wil van cle vennoten. - Daar de rechtspersoonlijkheid, onderscheiden van die
der vennoten, het gevolg is dat de wet
hecht aan het bestaan van een handelsvennootschap die aan de wettelijke
omschrijving beantwoordt, wordt de
toekenning ervan aan de wil van de
ve1moten onttrokken. (Gecoi:irdineerde
wetten op de handelsvennootschappen,
art. 15.)
·
28 juni 1968.
1309
VERBINTENIS.

1. - Ve1·bintenis om iets te cloen. N iet-nalcoming. V e1·bintenis opgelost
in sohadeve1·goeding, naar luicl van artilcel 1142 van het Burge1•lijlc W etboelc.
Dmagwijdte van cleze bepaling. Artikel1142 van het Burgerlijk Wetboek,
naar luid waarvan iedere verbintenis
om iets te doen wordt opgelost in schadevergoeding ingeval de schuldenaar de
verbintenis niet nakomt, sluit niet nit
dat de uitvoering in natura van de
verbintenis door de schuldeiser kan
gevraagd en door de rechter kan bevolen
worden. (Burg. Wetb., art. 1143 en 1144.)
5 januari 1968.
607
2. - Verbintenis om iets te doen. N iet-nakoming. V e1'001'deling van cle
sohulclenaaT tot cle uitvoering in natuTa.
- Voorwaa1·cle. - Ingeval de schuldenaar de verbintenis om iets te doen niet
nakomt, heeft de schuldeiser het recht
te vragen en de rechter de macht te
bevelen dat de verbintenis in natura
zal uitgevoerd worden, als deze uitvoering nog mogelijk is en geen dwang
op de persoon van de schuldenaar dient
te worden uitgeoefend. (Burg. Wetb.,
art. 1143 en 1144.)
607
5 januari 1968.
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VERDELING.- VERJARING

VERDELING.
1. - Ve1·deling in nattwa. - Ajwijking
van de 1·egel van de ve1·deling in natum. V oo1·waanle. - De mogelijkheid b'epaald
bij artikel 826 van het Burgerlijk Wethoek om zijn deel in natura te vragen, is
voor elk van de deelgenoten of van de
personen die hen vertegenwoordigen,
een recht waaraan enkel afbreuk kan
worden gedaan indien de onroerende
goederen niet gevoeglijk kunnen worden
verdeeld.
14 december 1967.
543
2. Ve~·efjening van de ffemeenschap
die bestaan heeft tussen echtgenoten. Veiling. - Voo1·waa1•de. -De verplichting van artikel 827 van het Burgerlijk
Wetboek om tot de veiling over te gaan
van de onroerende goederen die niet
gevoeglijk verdeeld kunnen worden, sluit
in dat om de rechten van ieder van de
echtgenoten te voldoen, de goederen, die
bij de vereffening van de gemeenschap
wer;kelijk opgeleverd zijn, tussen him
dienen verdeeld te worden.
14 december 1967.
543

3. - Ve1·efjening van de gemeenschap
die bestaan heeft tussen echtgenoten.
Veiling van een onroerend goed. Kan enlcel wo1·den bevolen als het om·oe1·end
goed client ve1·deeld te wm·den. - Is niet
wettelijk gerechtvaardigd het arrest dat
de veiling beveelt zonder te hebben
nagegaan of ten aanzien van de verrichtingen van vereffening van de gemeenschap, waarvan het vaststelt dat zij
niet geiiindigd zijn, en van de samenstelling van de kavels, het onroerend goed
in rechte, en niet in feite, dient te worden
verdeeld.
14 december 1967.
543
VERHAAL OP DE RECHTER.
1. - Ve1·zoeksch1'ijt. - Noodzakelijkheid van de tussenkomst van een advocaat
bij het Hof van cassatie. - Vermits de
aanvraag tot verhaal op de rechter een
burgerlijk geschil is, is zij enkel ontvankelijk indien zij wordt ingesteld
door een verzoekschrift, ondertekend
door een advocaat bij het Hof. (Besluit
van 15 maart 1815, art. 3 ; wet van
4 augustus 1832, art. 31 ; wet van
25 februari 1925, art. 9.)
27 november 1967 en 20 mei 1968.
432 en 1150
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2. - Ve1·we1·ping van het ve?·zoelcsclwijt.
- Geldboete. - Wanneer de aanvraag
tot verhaal op de rechter afgewezen
wordt, wordt de eiser veroordeeld tot
een geldboete, die niet minder kan
bedragen dan 300 fr. (Wetb. van burg.
rechtsv., art. 513.)
27 november 1967 en 20 mei 1968.
432 en ll50

VERJARING.
1. - Bw·geTlijlce zalcen. - Vonle~·ing
en.Jcel gegrond op een bu1·ge1'lijlc misdTijj
van wegmalcen of veTboTgen houden van
een nalatenschap. - Regelen betTefjende
de ve1jw·ing van de st1·ajvo1·de1'ing hieTop
niet toepasselijlc. - De regelen betreffende de verjaring van de strafvordering
zijn niet toepasselijk op een rechtsvordering die enkel ertoe strekt de
weggemaakte of verborgen gehouden
zaken van een nalatenschap terug te
geven en de dader van het bedrog te
do en vervallen -verklaren van het recht
aanspraak te maken op enig aandeel
in de weggemaakte ofverborgen gehouden
zaken.
29 september 1967.
147
2. Bu1·geTlijlce zaken. - Landve1·zeke1·ingen. -D1·ieja1·ige ve1jw·ing bepaald
bija1·tilcel 32 van de wet van 11 ,iuni 1874.
- Te1•mijn die lean wo1·den ingekoTt doo1'
een beding van de ve~·zelce~·ingspolis. Artikel 32 van de wet van ll juni 1874
op de verzekeringen, dat een termijn
van drie jaar stelt voor de verjaring van
de rechtsvorderingen die ontstaan nit
een verzekeringspolis, verbiedt de partijen niet in de polis een kortere termijn
te bepalen.
25 januari 1968.
702

3. - Bu1·ge1·lijke zaken. - Landve1'zelceTingen. - Ve1·zeke1·ingspolis waa1·bij
bedongen wordt de betaling door de veTzekerde van de minimt~m jaaTlijlcse pTemie,
als vooTschot, en van maandelijlcse premies,
het aanleggen van een 1·elcening op het
einde van het jaa1· en de eventuele teTuggave van het door de verzeke1·aa1' te veel
RechtsvoTde1·ing tot te?'t~g
betaalde. betaling van het te veel betaalde. - DTieja?·ige ve1ja1·ing gesteld bij aTtilcel 32 van
de wet van 11 juni 1874. - Wanneer
een polis inzake landverzekeringen de
betaling door de verzekerde van de
minimum jaarlijkse premie, als voorschot,
en van maandelijkse premies bepaalt,
alsmede het aanleggen van een rekening
op het einde van elk jaar en de eventuele

1528

VERJARING

teruggave door de verzekeraar van het
te veel betaalde, vindt de rechtsvordering
van de verzekerde tot terugbetaling van
de te veel betaalde bedragen haar grond
in het tussen partijen gesloten verzekeringscontract en is derhalve onderworpen
aan de driejarige verjaring gesteld bij
artikel 32 van de wet van l l juni 1874.
.14 lTmart 1968.
929
4. Stmjzalcen. Stmjvonle1'ing.
- Stuiting van cle vm·jar·ing. - Daacl
vcm ondm·zoelc. - BegTip. - Vonnt een
daad van onderzoek waardoor de verjaring van de strafvordering wordt
gestuit, elke daad uitgaande van een
daartoe bevoegde overheid die tot doel
heeft bewijzen in te winnen of de zaak
in staat van wijzen te brengen. (Impliciete oplossing.) (Wet van 17 april 1878,
art. 22, gewijzigd bij de wet van 30 mei
1961, art. l.)
4 september 1967.
15

5. Stmjzalcen.
Stmjvonle1'ing.
- Terugzenclen door· een politiecommissar·is van stulclcen, clie de ~titvoeTing vaststellen van een door· de ambtenaar· van
het openbaar· minister·ie voorgeschr·even
onderzoelcsmaatregel. - Daad van onderzoelc wellce de ver-jar·ing stttit. - Vormt
een daad van onderzoek, die de verjaring
van de strafvordering stuit, het terugzep.den door een politiecmmnissaris aan
de ambtenaar van het openbaar n1.inisterie
van de stukken die de uitvoering van een
door deze laatste voorgeschreven onderzoeksmaatregel vaststellen.
4 september 1967.
15
6. Stmjzalcen. Stmjv01·de1'ing.
- Over·trwling van het rVegver·lceer·sreglement. - Ter·mijn. - De strafvordering
voortspruitende nit een overtrading van
het Wegverkeersreglement verjaart na
verloop van een jaar te rekenen van de
dag waarop de overtreding gepleegd is,
tenzij de verjaring te bekwamer tijd
gestuit of geschorst werd. (Wet van
1 augustus 1899, art. 7 ; wet van 17 april
1878, gewijzigd bij die van 30 mei 1961,
art. 22 tot 25.)
4 september on 16 en 23 oktober 1967,
12 februari 1968.
15, 243, 286 on 773
7. Stmjzalcen. Stmjvonler·ing.
Gecor·r·ectionaliseenl wanbedTijj.
Eenjar·ige ver-jMing. - De verjaringstermijn van de op een gecontraventionaliseerd wanbedrijf gegronde strafvordering
1:Jedraagt een jaar. (Wet van 17 april1878,
gewijzigd op 30 mei 1961, art. 21, lid 2.)
l l september en 4 december 1967.
54 en 483

8. StTajzalcen. Stmjvor·dering.
- Over·tr·ecling vwn het wegver·lceer·sTeglement. Eenjarige ver-jar·ing. De
verjaringstermijn van de op eon overtreding van het wegverkeersreglement
gegronde strafvordering bedraagt een
jaar. (Wet van l augustus 1899, art. 7.)
l l september en 4 december 1967 .
54 en 483

9. - Stmfzalcen. - Stmjv01·dering. Gecorrectionaliseenl wanbed1'ijj. Geen,
oor·zaalc van schorsing van de ver-jar·ing.
V er-ja1'ing die noodzalcelijlc ver·lcregen
is doo1' veTloop van twee jaar. - De nit
een gecontraventionaliseerd wanbedrijf
voortvloeiende strafvordering verjaart
noodzakelijk, hij ontstentenis van een
oorzaak van schorsing van de verjaring,
door verloop van twee jaar na de feiten.
(Wet van 17 april 1878, gewijzigd op
30 mei 1961, art. 21, lid 2, 22 en 25.)
l l september 1967.
54
10. Stmjzalcen.
Stmjvor·der·ing.
- Over·trecl·ing van het wegvm·lceersreglement. - Geen oorzaalc van schorsing van
de ver-jaTing.- Vm-jar·ing cUe nooclzalcelijlc
ver·Jcr·egen is clo01· ver·loop van twee jaar·. De nit een overtreding van het wegverkeersreglelnent voortvloeiende strafvordering verjaart noodzakelijk, bij ontstentenis van een oorzaak 'van schorsing van
de verjaring, door verloop van twee jaar
na de feiten. (Wet van 1 augustus 1899,
art. 7 ; wet van 17 april 1878, gewijzigd
op 30 mei. 1961, art. 22, 24 en 25.)
54
11 september 1967.
11. Stnl;{zalcen.
Stmfvorder'ing.
- Inbr·e~tlc op de bepalingen vwn een
gemeenteliJlce ver·ordening. - TermiJ1~. De strafvordering volgend nit een overtreding van oen gemeentelijke verordening vervalt, bij gebreke van oorzaak
tot schorsing van de verjaring, door
verloop van zes maanden na de laatste
daad van onderzoek of van vervolging
t.e rekenen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd. (Wet van 17 april
1878, gewijzigd bij die van 30 mei
1961, art. 21, 22, 25 en 28.)
156
2 oktober 1967.

12. - Stmjzalcen. - Ver-jar·ing van de
str·ajvonler·ing. - V er·stelcvonnis. --,---- Betelcening.-- Stuiting van cle ver-jaring van
de str·aj-vor·clering. - De verjarillg van
de strafvordering wordt gestuit door de
betokening van het bij verstek gewezen
vonnis.
190
9 oktober 1967.

VERKEERSBELASTING OP DE AUTOVOERTUIGEN
13. ~. St;rafzalcen. - TTe1jaring van de
st1-ajv01'de1·ing. TTe1·stekvonnis dat niet
aan de pe1·soon is betekend. Gewone
verzetstennijn. Opscho1·ting van cle
ve1ja1·ing van de st1·ajvo1·de1'ing. - TTm·ja1·ingste1'mijn van de st1·ajvo1·dm·ing ve1'vangen door de vmja1'ingste1·mijn van de
stmj. - TTe1jMingsteJ'mijn van de st·rajvonle1·ing die opnieuw begint te lopen bij
de betekening van het ve1·zet tegen het
ve1·stekvonnis. - Wanne8r het verstGkvonnis niet aan de persoon is betekend,
wordt de verjaringstermijn van de strafvordering, bij het verstrijken van de
gewone verzt.tstermijn opgeschort en
vervangen door de verjaringstermijn
van de straf en begint eerst opnieuw te
lopen op de datum van de betokening
van het ontvankelijk verklaarde verzet
tegen het verstekvonnis.
9 oktober 1967.
190

14. - Stmfzalcen.
Strajvorde1·ing.
- Gecontraventionalisee1·d wanbed1·ijj. Betelcening van een dagvam·ding tot verschijning voo1' de politie1·echtbanlc. Stuitende daad. - De verjaring van de
strafvordering wordt gestuit door de
betokening door gerechtsdeurwaarder, op
verzoek van het openbaar ministerie,
van een dagvaarding tot verschijning
voor de politierechtbank, gedaan binnen
de termijn van een jaar te rekenen van
de dag waarop het misdrijf gecontraventionaliseerd werd. (Wetb. van strafv.,
art. 145; wet van 17 april 1878, art. 22.)
30 oktober 1967.
329
15. Stmjzalcen.
Stmjv01·de1·ing.
- Stuiting van de ve1ja1·ing. - OndeJ'zoeksdaad. - Beg1·ip. - Is een onderzoeksdaad welke de verj aring van de
strafvordering stuit, elke daad uitgaande
van de daartoe 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 bij de wet van 30 mei
1961, art. 22.)
518
11 december 1967.

16. - Stmfzalcen.
Stmjvo1·de1·ing.
- Aanstelling . van een deskundige doo1•
de p1·octweu1· des Konings. Ondm·zoeksdaad clie de ve1ja1·ing stuit. - Is
een onderzoeksdaad, in de zin van
artikel 22 van de wet van 17 april 1878,
gewijzigd bij die van 30 mei 1961, welke
de verjaring van de strafvordering stuit,
de daad waarbij de procureur des Konings
een deskundige gelast zekere vaststel-
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lingen te doen en verslag erover op te
maken.
11 decerr1ber 1967.
518

17. - Stmjzalcen.
St1·ajv01'dering.
TTe1·scheidene misd1·ijven die cle m:tvoe1·ing ttitmaken van een enlcel st1·ajbam·
opzet. - Daacl van ve1·volging ve1Ticht
binnen de te1·mijn van cl1·ie jaa1· te 1·elcenen
van cle datum van het laatste strajbaa1·
jeit. - TTe1'ja1·ing gestuit voo1· het geheel
van cle miscl1·ijven. - Wanneer verscheidene misdrijven de uitvoering van eenzelfde strafbaar opzet uitmaken en aldus
slechts een enkel misdrijf vormen, stuit
de daatl van vervolging verricht binnen
de termijn van drie jaar te rekenen van
de datum van het laatste strafbaar feit
de verjaring van de strafvordering ten
aanzien van het geheel van deze feiten.
5 februari 1968.
749
18. - Stmjzalcen. - Overmalcing doo1•
cle ]J1'ocu1'eU1' cles Konings van het dossier
en van de beschilclcing tot contmventionaliseJ·ing van een wanbeclrijj aan cle ambtenaa1' van het openbaa1· ministe1·ie. Stttitencle claacl van de vmjm·ing. - De
handeling waardoor de procureur des
Konings het dossier overmaakt aan de
ambtenaar van het openbaar ministerie,
ingevolge de beschikking van de raadkamer, waarbij een wanbedrijf wordt
gecontraventionaliseerd, is een daad van
vervolgipg die de verj~ring stuit wanneer
zij tijdig wordt verricht. (Wet van 17 april
1878, gewijzigd op 30 mei 1961, art. 22.)
1258
17 juni 1968.
VERKEERSBELASTING
AUTOVOERTUIGEN.

OP

DE

1. - Ve1·mincle1·ing va11 cle belast·ing
voo1' cle voertttigen aangewencl voo1· het
inte1·nationaal ve1'V0e1'. Verminclering
ajhanlcelijlc van cle vo01·waaJ·cle clat cleze
voe1·tuigen geclurende niet mem· dan 90
dagen in Belgiii geb1·uilct w01·clen. - Artikel 12 van de gecoordineerde wetten
betreffende de verkeersbelasting op de
autovoertuigen, zoals het van kracht was
v66r de wet van 13 februari 1963, stelde
de vermindering van deze belasting betreffende de voertuigen die uitsluitend
of hoofdzakelijk aangewend zijn voor het
internationaal vervoer, onder meer afhankelijk van de voorwaarde dat die voertuigen gedurende niet meer dan 90 dagen
in Belgie worden gebruikt.
7 mei 1968.
1112
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2. Vermincle;·ing van de belasting
voor de voertuigen aa;&gewencl voor het
internationaal ve;·voe;•. - Ontb;·eken van
het cont;·oleboekje voorgesch;·even bij aTtikel 2 van het ministe1·ieel besluit van 23 decembeT 1950 of omegelmatig bijhouclen
ervan. - Geen ;·echt op vermincle1·ing. Het ontbreken van het controleboekje,
voorgeschreven bij artikel 2 van het
ministerieel besluit van 23 december
1950, of het onregelmatig bijhouden
ervan stelt de betrokkene niet aileen bloot
aan de strafrechtelijke sancties bepaald
bij artikel . 6 van bedoeld ministerieel
besluit, maar berooft hem tevens van
het recht op de vermindering, vastgesteld
bij artikel 12 van de gecoordineerde
wetten betreffende de verkeersbelasting
op de autovoertuigen, bij gebrek aan een
wettelijk bewijs van het aantal dagen
gedurende welke de voertuigen in Belgie
werden gebruikt.
7 mei 1968.
1112
VERKEERSBELEMMERING.
Kwaadwillig opzet.- Beg1·ip.- Levert
het bij artikel 406, lid 1, van het Strafwetboek bedoelde kwaadwillig opzet
op het opzet om het spoorweg-, weg-,
rivier- en zeeverkeer zodanig te belemmeren dat het verkeer gevaarlijk kan
worden en daardoor de andere deelnemers aan het verkeer beletten normaal
hun weg of koers te vervolgen ; het is
niet nodig dat de beklaagde de bedoeling
heeft gehad het verkeer gevaarlijk te
maken of een ongeval te verwekken.
27 november 1967.
440

VERKOOP.
Zie: KooP.

VERLATING VAN FAMILIE.
1. - V eroo;·cleling van een echtgenoot
doo;• de vooTzitteT van de 1'echtbanlc van
ee;·ste aanleg tot betaling van een ondeThouclsgeld, bij toepassing van a;·tikel 221
van het BuTge;·lijk vVetboek. - Veroo;·deling tot een ttitlce1•ing tot ondedw~tcl in de
zin van artikel 391bis van het Stmjwetboelc. - Is een uitkering tot onderhoud
in de zin van artikel 391bis van het Strafwetboek het onderhoudsgeld dat de echtgenoot door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, rechtdoende
binnen het raam van de dringende en
voorlopige maatregelen, op grond van
artikel 221 van het Burgerlijk Wetboek

veroordeeld wordt aan de andere echtgenoot te betalen. (Impliciete oplossing.)
4 september 1967.
1
2. - In gebreke blijven de teTmijnen
van een uitkeTing tot onde;·hmtd te lcwijten.
- V1·ijwillig in geb;·eke blijven. -Boevereine beooTcleling doo1• de jeitenTechte;·.
De rechter beoordeelt soeverein in
feite of de onderhoudschuldige meer dan
twee maanden vrijwillig in gebreke
gebleven is de termijnen ervan te kwijten.
(Strafwetb., art. 391bis.)
4 september 1967 en 8 januari 1968.
19 en 622

3. - Echtgenoot ve?"Oonleeld om aan
zijn echtgenote een ~titkeTing tot onde;·houcl
te betalen. - Beslissing in kmcht van
gewijscle gegaan. V1·ijwillige nietnakoming gecluTencle mee1' clan twee maanden. - Inb;·euk op ar+,ikel 391bis van het
StTajwetboelc. - Indienen van een ve1'zoek om intTekking van cle ttitkeTing tot
oncleThoucl.- Omstancligheicl zoncle;· gevolg
op cle ve?"plichting om cle ttitke1'ing tot
onclerhoucl te betalen en op het misdrijj. Artikel 391bis van het Strafwetboek
wordt overtreden door de echtgenoot,
die na veroordeling door een in kracht
van gewijsde gegane rechterlijke beslissing om aan zijn echtgenote een uitkering
tot onderhoud te betalen, meer dan twee
maanden vrijwillig in gebreke is gebleven de termijnen ervan te kwijten ; de
omstandigheid dat hij een verzoek om
intrekking van de uitkering tot onderhoud heeft ingediend, stelt hem niet vrij
van de verplichting de beslissing, die het
bedrag ervan heeft bepaald, verder uit
te voeren.
19
4 september 1967.

4. - Bij aTtilcel 391bis van het Strajwetboelc becloelde miscl1·~jven. ·~ Op?'oeping
van cle partijen vooT cle jeiten;·echter. A;·tikel 391ter van het St?·ajwetboek. Facultatieve jo;·maliteit. - De oproeping
voor de vrederechter van een 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 391te1' van het Strafwetboek, zoals het in dit wetboek is ingelast
bij artikel 2 van de wet van 5 juli 1963.)
18 september 1967.
80
5. - VerooTdeling van een echtgenoot
clam· de voorzitter van cle ;·echtbank van
ee1·ste aanleg tot een uitkering tot ondeThoud,

i-.
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bij toepassing van a1·tikel 221 van het
Bu1·ge1·lijk W etboek. ~ Beslissing die
voor ve1·zet of hager beroep niet mee1·
vatbaa1· is. ~ Beslissing noch ingetrokken
noch ve1·vallen. ~ V1·ijwillig in geb1·eke
blijven gedtwende meer dan twee maanden.
~ Inb1·euk op m·tikel 391bis van het
Strafwetboek. ~ De nitkering tot onderhand, die de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg, rechtdoende binnen
het raam van de dringende en voorlopige
maatregelen en stennende op artikel 221
van het Burgerlijk W etboek, een echtgenoot veroordeelt te betalen aan zijn
echtgenote, is een nitkering tot onderhond
in de zin van artikel 391bis van het
Strafwetboek, zodat dit laatste artikel
wordt overtreden door de echtgenoot die,
de beslissing voor geen verzet of hager
beroep meer vatbaar zijnde en noch
ingetrokken noch vervallen zijnde, meer
dan twee maanden in gebreke blijft de
termijnen .van die uitkering te kwijten.
18 september 1967.
80
6. ~ Geding tot scheiding van tafel en
bed. ~ Beschikking van de voorzitte1· van
de 1·echtbanlc van ee1·ste aanleg wam·bij
een echtgenoot ve1·oordeeld wordt tot betaling
van een p1·ovisionele uitkering tot onde1'·
houd. Beschikking in hoge1• beroep
bevestigd waartegen geen ve1·zet meer
openstaat. ~ V onnis van scheiding van
tafel en bed zonde1· beslissing nopens het
onde1·houdsgeld. ~ Oversclwijving van
het beschilckend gedeelte van dit vonnis.
~ Eis tot echtscheiding van de andere
echtgenoot die gee1o nieuwe voo?·lopige
maatregelen vo1·de1·t. ~ Ove1·sch1'ijving
van het beschilckend gedeelte van de beslissing waarbij de echtscheiding toegestaan
wo1·dt. ~ Beschilclcing van de voo1·zitteT
die verde?' haM gevolgen behoudt tot aan
de ovB?·sch?'ijving van de echtscheiding. ~
V rijwillige niet-uitvoe1·ing van de beschikking gedtwende meer dan twee maanden.
~ Overt1·eding van m·tikel 391bis van het
Strafwetboek. ~ Wanneer tijdens een
geding tot scheiding van tafel en bed
een echtgenoot bij een beschikking van
de voorzitter van de rechtbank, waartegen geen verzet of hager beroep meer
openstaat, veroordeeld wordt tot betaling van een provisionele uitkering tot
onderhoud, en de rechter enkel uitspraak
heeft gedaan op de eis tot scheiding van
tafel en bed en niet op de eis betreffende
de uitkering tot onderhoud, en wanneer
op de eis tot echtscheiding van de andere
echtgenoot, die geen nieuwe voorlopige
maatregelen heeft gevorderd, het beschikkend gedeelte van de beslissing waarbij
de echtscheiding wordt toegestaan over-
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geschreven wordt door de ambtenaar
van de burgerlijke stand, is wettelijk de
beslissing waarbij wordt veroordeeld
wegens overtreding van artikel 391bis
van het Strafwetboek de echtgenootschnldenaar van de nitkering tot onderhand nit kracht van de beschikking,
die vrijwillig meer dan twee maanden
in gebreke gebleven is de termijnen
ervan te kwijten, v66r de overschrijving
van het beschikkend gedeelte van de
beslissing waarbij de echtscheiding toegestaan wordt.
8 jannari 1968.
622

VERNIETIGING.
Zie : CAssATIE.

VEROORDELING MET UITSTEL
EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING.
1. ~ Uitstel van de uitvoe1·ing vmo de
straj. ~ Maat1·egel die enlcel bij een met
1·edenen omlclede beslissing lean bevolen
w01·den. ~ lVIet 1·edenen omklede beslissing. ~ Beg?'ip. ~ Voldoet aan de wettelijke verplichting om het verlenen van
het nitstel van de nitvoering van een
straf met redenen te omkleden, de beslissing waarbij vastgesteld wordt dat de
veroordeelde de voorwaarden vervnlt
welke vereist zijn om het n;tstel te genieten, en bovendien erop wijst dat er
grand is om te hopen dat hij zich zal
beteren. (\Vet van 29 jcmi 1964, art. 8,
§ l.}

23 oktober 1967.

265

2. ~ Uitstel van de tenuitvoeTlegging.
.V1·oegere vm·oordeling tot een c1·iminele
st1·af of tot een hoofdgevangenisst1'af van
meer dan zes maanden. ~ V e1·oordeli·1og
die in kracht van gewijsde is gegaan,
op 't ogenblilc dat de ve1·ooTdeelde een
nieuw misd?'ijf pleegt. ~ V eroordeling
wegens dit misd1·ijf met uitstel. ~ Onwettelijkheid. ~ W anneer een beklaagde,
die Ieeds veroordeeld werd tot een
criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden,
een misdrijf heeft gepleegd nadat deze
veroordeling in kracht van gewijsde
was gegaan, kan de rechter, bij wie de
nienwe vervolging aanhangig is en aan
wie het bewijs van deze vroegere veroordeling regelmatig wordt overgelegd, niet
bevelen dat de tennitvoerlegging van
zijn vonnis of van geheel of een gedeelte
~
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van de hoofd- of aanvullende straffen
die hij aan deze beklaagde oplegt zal
uitgesteld worden. (Wet van 29 juni 1964,
art. 8.)
8 januari 1968.
625

3. P1·obatieopscho1·ting.
Eerste
1'echter clie cle opschorting van cle tdtsp1·aak
van cle veroonleling bevolen heeft. - Rechtm· in ho ger bemep clie cleze beslissing te
n1:et doet. - Motive1·ing. -Ret hof van
beroep dat aan de beklaagde het voordeel ontneenlt van de door de eerste
rechter toegekende probatieopschorting
van de ·uitspraak van de veroordeling,
stmmt deze beslissing regelmatig, bij
gebreke van een conclusie, op de overweging dat er geen grand bestaat op
deze maatregel te bevelen. (Grondwot,
art. 97.)
22 augustus 1968.
1343
VERVOEROVEREENKOMST.

1. - V onle1·in g die voortsp1·wit ttit de
ve1·voe1·overeenlcomst.
Ve1jaTing.
De
Uitgcmgsptmt van cle ve1jaTing. zesmaandelijkse verjaringstermijn, vastgesteld voor de vorderingen die nit de
vervoerovereenkomst ontstaan, loopt
va.naf de verkoop, wanneer de vervoerde
gooderen, die door de bestemmeling ge;,veigerd werden, in het openbaar verkocht
worden overeenkomstig de bepalingen
van de artikelen 8 en 33 van de wet van
25 augustus 1891, betreffende de overcon komsten van vervoer.
6 oktober 1967.
183
2.
0 ommissionaiT -expeclitetw.
F e1·plichting relcenschap te geven.
Beg1·ip. - De commissionair-expediteur
die, naar luid van artikel 1993 van het
Bmgerlijk Wetboek, aan zijn opdrachtgever rekenschap client te geven van de
uitvoering van zijn opdracht, kan niettemin, zonder zijn hoedanigheid van
commissionair te verliezen, met hem een
globale vervoerprijs bedingen, dit is
een forfaitaire prijs, die ook zijn winst
behelst, en aan de vervoerder opdracht
geven aan voornoemde opdrachtgever
de globaal bedongen prijs aan te rekenen
en zijn rekening van commissionairexpediteur met het vraehtverschil te
erediteren.
1285
21 juni 1968.

VERWIJZING NA CAS SA TIE.
1. -

Stmfzaken. -

Ve1·nietiging omclat

VERWIJZING NA CASSATIE

de st?·ajvonleTing vmjaaTd is. F eTnietiging zoncler VI31'Wijzing. - vVanneer
de beslissing op de strafvordering vernietigd wordt omdat deze vordering
verjaard is en de kosten ervan ten laste
van de Staat moeten blijven, heeft de
vernietiging plaats zonder verwijzing.
4 september, 2 oktober en 23 oktober
1967, 12 februari 1968.
15, 156, 286
en 773
2. - Bu1·gerlijke zalcen. - Beslissing
veTnietigd onulat zij onwettelijlc een hoge1·
be1·oep tegen een in laatste aanleg gewezen
vonnis ontvanlcel-ijlc verlclaaTt. Ve?'·
nietiging met veTwijzing. Wanneer
een beslissing die in burgerlijke zaken
het beroepen vomlis heeft hervormd,
wordt vernietigd om de reden dat zij
onwettelijk het hager beroep ontvankelijk
heeft verklaard, aangezien het vonnis
in laatste aanleg was gewezen, wordt de
vernietiging met verwijzing uitgesproken.
14 september 1967.
69
3. - Stmjzaken. - Arrest vemietigcl
om cle enige Teclen clat het verval van het
recht tot het besttwen van een voertttig
voorgoed ttitgesprolcen wegens de lichamelijlce ongeschiktheid van de belclaagcle niet
wettelijlc gm·echtvaanligcl is.- Ve1·wijzing
bepe1·lct tot cleze veiligheiclsmaat1•egel. W anneer een arrest vernietigd wordt om
de enige reden dat het verval van het
recht tot sturen voorgoed uitgesproken
wegens een lichamelijke ongeschiktheid
van de beklaagde niet wettelijk gerechtvaardigd is, is de verwijzing beperkt
tot deze veiligheidsmaatregel.
20 november 1967.
401
4. St1·ajzaken. - Onwettelijlc uitgesp?·olcen lijjsclwang.
Gecleeltelijke
ve1·nietiging zoncle1· ve·rwijzing. De
vernietiging bevolen omdat de lijfsclwang uitgesproken ter invordering van
de kosten van de strafvordering onwettelijk is, is gedeeltelijk en geschiedt zonder
verwijzing.
20 november 1967.
406

5. St?·ajzalcen. Bevel van cle
lVlinister van jttstitie. - Ve1·nietiging van
een vonnis van cle politierechtbanlc en
van een vonnis van cle correctionele ?'echtbanlc clie een mincle1jm·ige beneclen cle
leejtijcl van achttien jaar veroonlelen, V e1·wijzing naar de p1·octweur cles Konings.
- W anneer op de voorziening van de
procurem-generaal, gedaan op bevel van
de Minister van justitie, het Hof een
vonnis van rle politierechtbank en een
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vonnis van de correctionele rechtbank
waarbij een n1inderjarige van beneden
de leeftijd van achttien jaar veroordeeld
wordt wegens als misdrijf omschreven
feiten, verwijst het Hof de zaak naar de
procm·eur des Konings van de verblijfplaats van de ouders, voogden of degenen
die de minderjarige onder hun bewaring
hebben. (Wetb. van stra.fv., art. 445;
wet van 8 april 1965, art. 36, 4° en 44.)
18 december 1967 en 19 februari 1968.
572 en 8I9

6. - St?·afzaken. Ve1·nietiging beperlct tot het beschikkencl gedeelte waarbij
een verbettnlverklcwing bevolen wonlt. V e?'bew·dve1·lclct1'ing doo1· de wet niet
geobdoofd. V m·nietiging zonrle·r vm·wijzing. - \Vanneer een beslissing enkel
vernietigd wordt in zover zij een verbeurdverldaring beveelt, omdat het de
rf)chter door de wet niet geoorloofd was
deze straf uit te spreken, bestaat er geen
grond tot verwijzing. (Wetb. van strafv.,
art. 429, laatste lid.)
799
I9 februari I968.

7.
Stmfzalcen.
V ernietiging
bepe1·lct tot de Ve?'oordeling in lcosten jegens
het openbacw ministe1'ie. - Bevoegdheid
van de ?'echter op ve1'wijzing. - Ingeval
de vernietiging beperkt is tot de veroordeling in kosten jegens het openbaar
n'linisterie, mogen de andere dispositieven
van de bestreden beslissing niet meer
betwist ·worden voor de rechter op
verwijzing.
886
4 maart 1968.
8. B~wge?'lijlce zaken. Hoge1'
scheidsge1·echt. - Oassatie. - Verwijzing
naa1• het HogeT Scheidsge1·echt. - Samenstelling van het ?'echtscollege van venoijzing.
- W anneer het Hof een beslissing van
het Hoger Scheidsgerecht, opgericht bij
de besluitwet van 25 februari I947
betreffende het pensioenstelsel voor de
mijnwerkers en de ermede gelijkgestelden
vernietigt, verwijst het de zaak naar het
Hoger Scheidsgerecht, samengesteld overeenkomstig artikel 75, lid 3, van genoemde besluitwet.
I047
I8 april I968.

9. - Bm·ge1·lijke zalcen.
Gevolg van
de gedeeltelijke ve1·nietiging ten aanzien
van het beschikkend gedeelte dat niet
best1·eden noch ve1·nietigd wonlt en dat
onde1·scheiden is ten aanzien van de
omvang van de ve1·nietiging. - In geval
van_ gedeeltelijke vernietiging, wanneer
het Hof de zaak in beperkte mate ver-
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wijst, verstaat het Hof hierdoor dat het
niet bestreden noch vernietigde beschikkend gedeelte van de bestreden beslissing,
dat onderscheiden is zelfs ten aanzien
van de omvang van de vernietiging en
aldus in kracht van gewijsde is gegaan,
niet meer opnieuw voor de rechter, naar
wie de zaak is verwezen, kan besproken
worden.
27 mei 1968.

ll8I

10. - B~wgeTlijke zaken. - Rechte1'
naa1· wie de zaalc is ve1·wezen. - Bevoegdheid.- De geest en de algemeenheid van
de bewoordingen van artikel I 7 van de
wet van 4 augustus I832, naar luid
waarvan, na cassatie, de zaak zelve zal
worden verwezen naar het hof of de
rechtbank waaraan de kennisneming
behoort, maken het niet mogelijk het
wettelijk gevolg van de verwijzing te
beperken tot het onderzoek van het
vernietigd beschikkend gedeelte, doch
eisen dat, in zover het nog moet worden
beslecht, het geding in de regel naar de
rechter naar wie de zaak is verwezen,
wordt overgebracht.
27 mei I968.
1181

11.- Stmfzalcen.- Oassatie of vernietiging van de beslissing van een commissie
tot besche1'ming van cle maatschappij.
V erwijzing nam· dezeljde commissie,
ande1's samengesteld. Wanneer het
Hof een cassatie of vernietiging, met
verwijzing, uitspreekt ingevolge een cassatieberoep of een aangifte op bevel van
de Minister van justitie, van een beslissing
van een cmnmissie tot bescherming van
de maatschappij, wordt de zaak verwezen naar dezelfde cmnmissie, anders
samengesteld. (Wetb. van stra.fv., art. 427
en 441; wet van 9 april I930, vervangen
door die van I juli I964, art. 12 en 31.)
17 juni I968.
I253
12. - Stmjzalcen.
Vernietiging van
een beschilclcing van de madlcame1· die
de belclaagde naa1· het vonnisge1·echt verwijst en van alles wat e1'~tit voo1'tgevloeid is.
F e1·wijzing naa?' deze~fcle madlcame1·,
andm·s samengesteld.- Wanneer het Hof
de vernietiging met verwijzing uitspreekt van een beschikking van de
raadkamer, die de beklaagde naar het
vonnisgerecht verwijst, en van alles
wat eruit voortgevloeid is, geschiedt de
verwijzing naar dezelfde raadkamer,
die anders samengesteld is.
I7 juni 1968.
I267
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1. V m·plichte aanspmlceliJ lcheiclsvm·zelceTing inzalce motorTijtuigen. - Personen benacleelcl door· het gebr·~tilc van een
niet geiclenti(icee?'!l motorTijtuig. - PeTsonen die tegenover· het Gemeenschappelijlc
JJ!loto?·waar·bo?·gfoncls een r-echt op schacleloosstelling lcunnen cloen gelclen. Toelcenningsvoor-waar·clen en omvang van
clit r·echt door· cle Koning bepaalcl. - De
personen die door het gebruik van een
niet geYdentificeerd motorrijtuig benadeeld zijn klmnen tegenover het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds voor
de vergoeding van hun lichamelijke
schade een recht op schadeloosstelling
doen gelden, waarvan de Koning de
toekenningsvoorwaarden en de omvang
bepaalt. (Wet van I juli 1956 betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, art. 16.)
26
7 september I967.
2.
V er·plichte aanspTakelijlcheiclsveTzeker·ing inzake moto?'Tijt~tigen. - Per·sonen benacleelcl cloo1· het geb?'uilc van een
niet geiclenti ficeenl moto1Tijt~tig. V er·plichting vooT deze per·sonen het ongeval
aan te geven bij het GemeenschappeUjlc
Motor·waa?·boTgfoncls binnen cle ter·mijn
van een jam· te 1'ekenen van cle clag van
het ongeval. - Op str-atfe van ver·val vooTgesd~Teven te1·mijn.- Op straffe van verval moeten de personen, benadeeld door
een ongeval dat veroorzaakt is door een
niet gei'dentificeerd motorrijtuig, binnen
de termijn van een jaar na de dag van
het ongeval dit aangeven bij het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds.
(Koninkl. besl. van 5 januari I957,
art. 5, lid 2.)
7 september 1967.
26
3. Ver·plichte aanspr·akelijlcheiclsver·zekering inzalce motorTijtuigen. - V om·lopige deklcing. De(initieve overeenlcomst. - Bewijs. - Uit de omstandigheid, dat een verzekeraar aan degene
wiens aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen door hem wordt gedekt een
polis en een verzekeringsbewijs overmaakt, volgt niet noodzakelijk dat er
een definitieve overeenkomst is gesloten.
2 oktober I967.
I49

4.
Ver·plichte aanspmlcelijkheidsverzeke1·ing inzake motorr·ijtuigen. - Becling dat de ver-zeker-ing uitsluit van de
goecleren ver-voer·cl door· het motoTr·ijtuig
clat de schade heeft vm·oor·zaakt. - Beding
tegenwerpbaar· aan de benacleelde persoon.

- Ret beding van een verzekeringspolis
tot dekking van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen,
waarbij de goederen worden uitgesloten
welke vervoerd worden door het motorrijtuig dat de schade eraan heeft veroorzaakt, kan worden tegengeworpen aan de
persoon die benadeeld is door de schade
toegebracht aan die goederen. (Wet
van 1 juli 1956, art. 3, lid 2, en art. II.)
2 oktober 1967.
I 53
5. V e1·plichte aanspmkelijkheiclsver·zelcer·ing inzalce moto1·rijtuigen. - Verzaking door· de ve1·zeker·cle van het voordeel van cle veTzelce?·ing op een in gemeen
akkoo1·d met de veTzelcemar· bepaalcle
datum. - Datum die de dag waar·op de
ver·zekemar· zijn akkoonl hee:ft gegeven
voorafgaat. - Ongeval clat heeft plaatsgehacl v66r· deze clag. - Ar·r·est waarbij
wonlt beslist dat het stopzetten van cle
uitwerking van de ver·zeker·ing t~tssen cle
partijim op deze datum aan het slaohtotfer
van het ongeval niet tegenstelbaar· is. Wettelijke beslissing.- Artikel ll34 van
het Burgerlijk Wetboek wordt niet
geschonden door het arrest van een hof
van beroep, dat, na te hebben geconstateerd, eensdeels, dat, overeenkomstig
de bedingen van een overeenkmnst van
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen, de verzekerde een
einde gemaakt had aan dit contract op
de in gemeen akkoord met de verzekeraar
bepaalde datmn en, anderdeels, dat een
door het contract gedekt ongeval heeft
plaatsgehad v66r de dag waarop de
verzekeraar zijn akkoord gegeven had,
doch na deze datmn, beslist dat, indien,
in de betrekkingen tussen de contracterende partijen, de verzekering geen
uitwerking meer had op de dag van het
ongeval, dit stopzetten aan het slachtoffer van het ongeval niet kan worden
tegengesteld. (Burg. Wetb., art. ll34,
en wet van 1 juli I956, art. 6, ll en 13.)
I6 oktober I967.
238
6. Ver·pliohte aanspmlcelijlcheiclsver·zeker·ing inzake motorTijtuigen. - Verzekemar· voo1' cle str-afr-eohter in de zaak
opger·oepen door de benacleelde par·tij of
door· de ver·zekenle. StmfTeohter· die
" geen uitspr-aak mag doen over· de Teohter&
welke cle veTzelceTaar· lean doen gelden
tegen cle verzeker·de of cle verzeket·ingnemm· "·
- Beg1'ip. - Het strafgerecht dat beslist
dat, zelfs indien, wegens het akkoord
tussen de verzekerde en de verzekeraar,
de uitwerking van de overeenkomst van
verplichte aansprakelijkheidsverzekering

VERZEKERINGEN
inzake motorrijtuigen opgehouden heeft
tussen de partijen v66r de dag waarop
het door dit contract gedekte ongeval
heeft plaatsgehad, dit stopzetten aan het
slachtoffer van het ongeval niet tegenstelbaar is, omdat de verzekeraar zijn
akkoord slechts gegeven heeft nadat het
ongeval had plaatsgehad, doet aldus geen
uitspraak over " de rechten welke de
verzekeraar kan doen gelden tegenover
de verzekerde of de verzekeringnemer "
in de zin van artikel 9 van de wet van
1 jcui 1956 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering
inzake
nwtorrijtuigen.
16 oktober 1967.
238

7. V eTplichte verzeke1·ing van de
burge1"1"echtelijke ctanspmkelijkheid inzake
moto1"1'ijtuigen. - Ovm·eenkomst tot deleking vctn de aanspmkelijkheid van de
e1:gt>naar voo1· de schade ve1"001'Zactkt door
een in de polis actngeduid voe1·tttig. -:Omstandigheid die niet noodwlcelijk 1titsl1tit dctt de ove1·eenlcomst de aanspmlcelijklwid van bedoelde eigenaa1· vooT de do01·
een ve1·vangingsvoertuig ve1·oo1'zaakte schade
kctn delcken. - Het feit dat een verzekeringsovereenkomst gesloten is tot dekking
van de burgerre0htelijke aansprakelijkheid van de eigenaar van een motorrijtuig,
dat in de polis is aangeduid, wegens de
schade die het veroorzaakt heeft, sluit
niet noodzakelijk uit dat deovereenkomst
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
van de eigenaar kan dekken voor de
door een vervangingsvoertuig veroorzaakte schade.
23 oktober 1967.
287
8. - V e1·plichte aansprakelijlcheidsve1'·
zelce1'ing inzalce moto1'1"ijtuigen. - Door
de eigenaa1· van een moto1'1"ijtuig gesloten
vdzelce1·ing. - Ve1•zekering die de burger1'echtelijlce ctanspmkelijlcheid van de gamgehoucle1', 1·egelmatige houcle1· van dit voe1·t1tig,
clekt. - De verzekering die de eigenaar
van een motorrijtuig heeft gesloten ten
einde zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid te dekken, dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
garagehouder aan wie dit voertuig toevertrouwd is om het te herstellen. (Wet
van 1 juli 1956, art. 1 en 3.)
23 november 1967.
423

9.- Landverzelcering.- Hoedanigheicl
van ve1·zelce1·de en hoedanigheid van de1·de.
- Hoedanigheden die ellcaa1· 1titsluiten.
- Eenzelfde persoon kan ten opzichte
van eenzelfde verzekeraar en met betrekking tot eenzelfde ongeval niet
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tegelijkertijd de gerechtigde van een
verzekering en buitenstaander van diezelfde verzekering zijn.
23 november 1967.
423

10. Ve1·plichte aanspmkelijkheidsverzelceTing inzalce mot01'1'ijtuigen. - V e1'zekeringsove~·eenkomst. Beding wctaTbiJ"
cle ve~·zekeraa1' ontslagen wonlt van elke
ve1·plichting jegens de ve1·zelcenle die een
e1·kenning van aanspmlcelijlcheid heejt
gedaan. Beding dat geen ongeooTloofde oo1·zaalc heejt. - Is op zichzelf
noch strijdig met de openbare orde noch
met de goede zcden het beding van een
overeenkomst van verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, naar luid waarvan de verzekeraar bij
een ongeval ontslagen is van elke verplichting jcgens de verzekerde die, zonder
schriftelijke machtiging van de verzekeraar, niet aileen de werkelijkheid
van de feiten heeft erkend doch ook
erkend heeft dat hij voor het ongeval
aansprakelijk
was.
(Burg.
Wetb.,
art. 1134.)
549
15 december 1967.
11. - Landverzekeringen. - D1'ieja1·ige
ve1'jm·ing bepaald bij artilcel 32 vctn de
wet van 11 j1tli 1874.- TeTmijn die lean
woTden ingekort do01· een beding van cle
ve1·zelce1·ingspolis. - Artikel 32 van de
wet van ll jtmi 1874 op de verzekeringen,
dat een termijn van clrie jaar stelt voor
de verjaring van de rechtsvorderingen
die ontstaan uit een verzekeringspolis,
verbiedt de partijen niet in de polis een
kortere termijn te bepalen.
25 januari 1968.
702
12. - Landverzelce1·ingen. - Driejct1'ige
vm'jaTing bepaalcl bij artikel 32 van de
wet van 11 j1tni 1874.- Te1•mijn ingelcort
doo1· een beding van de verzelceringspolis.
- Beding waaTin niet wordt ve1·meld dat
cle ingeko1·te te1·mijn oolc toepasselijlc is op
de vm'ja1·ing die begint te lopen ten gevolge
van een stuitende daad van cle oo?·spronkelijlce verja1'ing. Geschil omt1·ent de
draagwijdte van het becling. - Geschil dat
moet beslecht worden doo1· de 1'echter overeenlcomstig de wetsbepalingen betreffencle
de uitlegging van de ove1·eenlcomsten. Wanneer de partijen bij een verzekeringsovereenkomst, beheerst door de wet van
ll juni 1874, door een beding van het
contract de verjaringstermijn van drie
jaar, gesteld bij artikel 32 van bedoelde
wet, ingekort hebben zonder te preciseren
dat deze ingekorte termijn ook toepasselijk zal zijn op de verjaring die begint te
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lopen ten gevolge van een stuitende daad
van de bedongen verjaring, beslist de
rechter in geval van geschil dienaangaande door, overeenkomstig de wetsbepalingen betreffende de uitlegging van
de overeenkomsten, de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen na te
gaan.
25 januari 1968.
702

13. V m·pliahte ve1·zekm•ing van de
burge1'1'eahtelijke aanspmlcelijkheicl inzalce
moto1'1'ijtttigen. Eigen 1·echt van de
benadeelcle pe1·soon tegen de ve1·zeke1·aa1·. Voo1·waarcle. - Het eigen recht, ingevoerd door artikel 6 van de wet van
l juli 1956 tegen de verzekera.ar ten
behoove van de benadeelde, is afhankelijk van het bestaan van een verzekeringscontract dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van de eigenaar,
houder of bestum·der van het Inotorrijtuig, op het ogenblik van het ongeval.
1 februari 1968.
735
14. - Verzelcering van de burge1'1'echtelijlce aanspmkelijlcheicl inzalce moto1·rijtuigen. 1J!Ioto1'rijtt<ig dat gewoonlijlc
in het bt<itenlancl is gestalcl. - Internationaal bewijs van ve1·zeke1'ing, ajgegeven
door het Belgisch Bu1·eau van de autovet·zelcm·aars. - Bewijslcmcht. - Benadeelde pe1·soon. - AI kan het internationaal bewijs van verzekering, afgeleverd
door het Belgisch Bureau van de autoverzekeraars tot dekking van een motorrijtuig, dat gewoonlijk in het buitenland
is gestald, ten aanzien van de benadeelde
volstaan om het bestaan te wijzigen van
een verzekering tussen de houder van
het bewijs en de verzekeraar die erin
vermeld wordt, is zulks niet noodzakelijk
het geval wanneer de afgifte van dit
bescheid aan de houder een misbruik uitn'laakt ten nadele van de verzekeraar.
(Wet van 1 juli 1956, art. 2, § 2, en kon.
besl. van 16 januari 1957, art. 14.)
(Impliciete oplossing.)
1 februari 1968.
735
15. Verzekema1· clie cle nietigheid
inroept van de ve1·zelcering op g1·ond van
artilcel 31 van de wet van 11 juni 1874.Bewijs dat moet worden bijgebmcht. De verzekeraar die de nietigheid inroept
van de verzekering op grond van artikel 31 van de wet van l l juni 1874 moet
bewijzen dat de verzwaring van het
risico van zodanige aard was dat de verzekeraar niet in de verzekering zou hobben toegestemd of ze slechts onder andere

voorwaarden zou toegestaan hebben.
(Burg. Wetb., art. 1315, lid 2.)
834
23 februari 1968.
16. - Lanclverlceze1·ingen.
Ve1'Zeke1'ing van de bu1·ge1'1'echtel1:jke aansprakeUjkheid. Ve1·zelcering bet·retfencle mbeidsongevallen. Door de ve1'zekenle
betaalde premies. Eigendom van de
verzeket·am·. - Inzake verzekering van
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en
n'let name van die welke voortspruit uit
de arbeidsongevallen, is de starting van
de overeengekomen premie een betaling
die aan de verzekeraar de eigendom toekent van de nit dien hoofde gestorte
bedragen.
30 april 1968.
1091
17. - La.ndve1·zeke1·ingen.
TYet 11nn
11 jtmi 1874, artilcelen 16 en 81.- Conclusie van de ve1·zelcerde die beweert dat het
ve1·val van de ve1·zelcering ajhanlcelijlc is
van een vTijwillige daacl van de vm·zelcenle.
- HI e1:gering van het voonleel van de vet·zelcet·ing geg1·ond op de gt·ove schtdd van
de ve1·zelcenle. - Regelmatig gemotiveenle
beslissing. - Het arrest dat, om aan de
verzekerde het voordeel van een verzekeringsovereenkomst te weigeren, wijst op
door hem begane grove fouten die met
een opzettelijke handeling kmmen gelijkgesteld worden, is niet ertoe gehouden te
antwoorden op een conclusie betreffende
de noodzakelijkheid van een opzettelijke
handeling, om het verval van het voordeel van de verzekering en van de toepassing van artikel 31 van de wet van
11 juni 1874 mee te brengen.
24 mei 1968.
1164

18. - Landve1·zeket·ingen.
f;f1 et van
11 jtmi 1874, artilcel 16. - Gt•ove sahulcl
van de ve1·zekenle. - Bewip. - In artikel 16 van de wet van l l jlmi 1874 op de
verzekeringen, betekenen de woorden
" grove schuld van de verzekerde " de
schuld van de verzekerde die met een
opzettelijk feit kan gelijkgesteld worden.
14 juni 1968.
1249
VERZET.
1 . - Bu1·ge1'lijlce zalcen. - W erkTechtersraacl. - Bij ve1·stek gewezen sententie.
- VeTzet dat bondig de middelen van eiser
in veTzet moet bevatten. - Am·d van dit
vorm~oorschrijt. - Het vormvoorschrift
vervat in artikel 82, lid 2, van de wet
van 9 juli 1926 op de werkrechtersraden,
naar luid waarvan de akte van verzet

VER.ZUIMSINTER.ESTEN.- VONNISSEN EN AR.R.ESTEN
tegen een bij verstek gewezen sententie
de bondige uiteenzetting van de middelen
van eiser in verzet moet bevatten, is niet
substantieel en is niet op straffe van
nietigheid voorgeschreven ; het verzuim
van dit vormvoorschrift leidt dan aileen
tot de onontvankelijkheid van het verzet
als de ontoereikendheid van de m.otivering verweerder in verzet niet toelaat de
waarde ervan te onderzoeken.
14 september 1967 en 6 maart 1968.
68 en 891

2.- Strajzaken.- Ve1·stekvonnis waa?'tegen door het openbaa1' ministe1·ie geen
hoge1· be1·oep wo?'dt ingesteld. - Beslissing
die uitspmak doet ove1· het doo?' het openbaaT ministe1·ie tegen het vonnis op ve1·zet
ingestelde hogM' bM·oep. - Ve1'zwa1·ing van
de bij ve1·stek uitgesp1'0ken stmf. - Onwettelijkheid.- Wanneer tegen een verstekvonnis door het openbaar ministerie geen
hager beroep wordt ingesteld, kan de
rechter in hager beroep, uitspraak doende
op het door het openbaar ministerie
ingesteld hager beroep tegen het op het
verzet van beklaagde gewezen vonnis,
de bij het verstekvonnis uitgesproken
straf niet verzwaren. (Wetb. van strafv.,
art. 187, 188 en 202; wet van 1 mei 1849,
art. 7 en 203.)
23 oktober 1967.
291
3. - St?·ajzalcen. - Ve~·zet ontvangen.
- Gevolgen. - Miskent het gevolg dat
de wet hecht aan een verzet tegen een
verstekarrest en 1egt de beklaagde een
bewijs op dat niet op hem rust, het arrest
dat, na een verzet ontvankelijk verklaard
te hebben, de beklaagde veroordeelt om
de enkele reden dat hij niet bewezen heeft
dat de bij verstek gewezen beslissing op
een vergissing berustte. (Impliciete oplossing.)
475
4 december 1967.

4. - Stmjzaken. - Ve1·stelcvonnis dat
uitsrwaak doet op de st?·ajvo?·de?·ing en de
bwge1·Zijlce ?'echtsvo?'de?'ing. - Betelcening
niet gedaan aan de veTooTdeelde in peTsoon.
V eTzetste?·rniJ'n ten opzichte van de
buTgeTlijke paTtij. - Is de betekening
van het verstekvonnis niet aan de veroordeelde in persoon gedaan, dan beloopt
de termijn van verzet ten opzichte van
de burgerlijke partij tien dagen nadat
de veroordeelde van de betekening kennis
heeft gehad.
20 december 1967.
586
5. - St?·ajzalcen. - Gedetinee1·de, ve?'zet doende pMtij. - Koninlclijk besluit
CASSATIE, 1968. 49
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nr 236 van 20 januaTi 1936. Fm·zet
aangetelcend bij ve1·lclaTing aan de di1·ecteur
van de stmjinTichting. - Op1·oeping van
de verzet doende pm·tij dooT de arnbtenaaT
van het openbaa1· ministeTie op de ee1·ste
terechtzitting na het veTstTijlcen van de
te1·rnijn. - Regelrnatige ?'echtspleging. W anneer een beklaagde gedetineerd is
kan zijn verzet tege:p. de strafrechtelijke
veroordelingen gewezen door de hoven
van beroep, de correctionele rechtbanken
en rechtbanken van politie gedaan worden aan de directeur van de strafinrichting, en wordt hij regelmatig voor de
eerste terechtzitting na het verstrijken
van de termijnen opgeroepen door de
ambtenaar van het openbaar ministerie
bij gewone brief, waarvan genoemde
directem bevestigt dat hij aan de betrokkene afgegeven werd. (Koninklijk besluit
nr 236 van 20 januari 1936, art. 1 en 2.)
(Eerste en tweede zaak.)
20 mei 1968.
1145

6.- Stmjzaken.- Gedetinee1·de, veTzet
doende pa?'tij.- Koninlclijlc besluit nr 236
van 20 janum·i 1936.- V M'Zet aangetelcend
bij ve?·lcla?'ing aan de directeu1· van de
stmjimichting. - V M'zet lean enlcel gericht
wm·den tegen de stmj1·echtelijlce veroo?'delingen. - Het verzet gedaan door een
gedetineerde beklaagde, bij een verldaring aan de directem van de strafinrichting, kan enkel worden gericht tegen de
strafrechtelijke veroordelingen gewezen
door de hoven van beroep, de correctionele rechtbanken en de rechtbanken van
politie, met uitsluiting van de bmgerlijke
veroordelingen. (Koninklijk besluit nr 236
van 20 januari 1936, art. 2.) (Tweede
zaak.)
20 mei 1968.
1145

VERZUIMSINTERESTEN.
Zie : INTERESTEN.

VONNISSEN EN ARRESTEN.

1. - Bu1·gerlijlce zalcen. - V onnissen
voo1• hoge~· be1•oep vatbaa1·. - Uitvoerba1·e
lcmcht. - Begrip. - De vonnissen die in
bmgerlijke zaken worden gewezen en die
voor hager beroep vatbaar zijn hebben
in beginsel uitvoerbare kracht zolang geen
hager beroep ertegen is ingesteld, zelfs
indien de voorlopige tenuitvoerlegging
ervan niet was bevolen niettegenstaande
ze wel had kunnen bevolen worden ; de
loutere mogelijkheid van een hager beroep is zonder uitwerking op deze kracht.
(Wetb. van burg. rechtsv., art. 457.)
102
21 september 1967.
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2. - B~t?'gM·lijke zaken. - Vonnissen
van cle ?'echtbank van koophanclel. - V om·lopige tenuitvoerlegging. - Voonvaa1·clen.
- vVam1eer de rechtbank van koophandel geen uitspraak heeft gedaan over de
voorlopige ten:uitvoerlegging van een vonnis niettegenstaande hoger beroep, in de
voorlopige tenuitvoerlegging naar rechte
toegelaten mits zekerheid te stellen of
van een voldoende solvabiliteit blijk
te geven. (Wetb. van burg. rechtsv.,
art. 439, gewijzigd bij het koninklijk
besluit nr 300 van 30 maart 1936,
art. 20.)
102
21 september 1967.
3. - B~wge1'lijke zaken. - Temtitvoe?·legging, tijclens cle te1•mijn voor hoge1·
be1·oep, van een vonnis van de 1·echtbank
van koophanclel waa1·van cle vom·lop1;ge
temdtvoedegging cloo1• de 1·echtbank niet is
bevolen. - A1·1'est van het hof van be1·oep
wam· bij beslist wonlt dat clit vonnis niet
kon ten ~titvoe?' wonlen gelegd, zonde1· dat
de pa1·tij die de temtitvoe1·legging ve1·volgt,
voo1·aj zekeTheid had gesteld of van een
volcloende solvabiliteit had doen blijken. Omvettelijke beslissing. - Is onwettelijk
het arrest van het hof van beroep waarbij
beslist wordt dat een vonnis van de rechtbank van koophandel waarvan door deze
rechtbank de voorlopige tenuitvoerlegging niet is bevolen niettegenstaande
hoger beroep, niet kan uitgevoerd worden
tijdens de termijn voor hoger beroep,
zonder dat de partij die de uitvoering
vervolgt vooraf zekerheid heeft gesteld
of van een voldoende solvabiliteit blijk
heeft gegeven.
21 september 1967.
102
4. - Bu1·gerlijke zaken.
Ooncl~tsie.
- W ijziging in de samenstelling van het
?'echtscollege. - He1·neming van cle concl~,sie.- Beg1·ip.- Wanneer de partijen,
naclat zij ter zitting conclusies hebben
genomen, voor het anclers samengestelde
hof van beroep een geschrift van conclusie neerleggen met herneming van de
middelen en argumenten evenals van h(Ct
beschikkencl gsdeelte van hun vroegere
conclusies, nemen zij deze opnieuw voor
dit hof, zelfs indien zij dit niet uitdrukkelijk verklaren.
10 november 1967.
370

5. -· BM·ge1'liJke zaken.
VeTstekvonnis clat als ongedaan wm·rlt beschouwd
dom· a1·tikel 156 van het W etboek van
burge1'lijke 1'echtsvoTrle1·ing. - Voo?·waaTde. - Een vonnis in burgerlijke zaken,
bij verstek gewezen wegens niet-verschij-

ning, kan niet ongedaan worden beschouwd bij toepassing van artikel 156
van het Wetboek van bmgerlijke rechtsvordering, wanneer daden van uitvoering
van het vonnis gepleegd zijn tijdens het
jaar waarin het werd verkregen.
16 novmnber 1967.
387
6. - B1wgeTliJlce zaken.
Vonnis clat
krachtens m·tikel 14 7, lid 1, van het TY etboek van bm·ge1'lijke 1'echtsvo1·deriag, op
stTaffe van nietigheid, niet lean wonlen uitgevoe?·d v661· de' betekening e1·van aan cle
bet1·okken paTtij. - Acwd van deze nictiglwid. -- De nietigh£id van de uitvoering
van een vonnis dat niet vooraf aan de
betrokken partij is betekend, zoals voorgeRchreven wordt door artikel 147, lid 1,
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, wordt geclekt door de vrijwillige medewerking van de partij aan
de uitvoering v>tn het vonnis.
16 november 1967.
387

7. - BuTgeTliJke zaken.
Gerling in
staat van wijzen. Ve1•weenler in het
geding clie, onclr:,r cle ve1·keenle kwalificatie
van g1•ond van niet-ontvankelijkheid, gedeeltelijk ten g1'0ncle heeft geconchtrleerrl.
- Eise?' die alle d1:enstige conclusies heejt
genomen en ve1·weenle1' in geb1•eke heejt
gesteld hetzelfcle te cloen. - Rechte1' die
ove?' de zaalc ten g1·oncle ~titspmalc lean cloen.
- W anneer de verweerder in het geding
onder de verkeerde kwalificatie van grond
van niet-ontvankelijkheid, :in werkelijkheid gedeeltelijk over de zaak ten grande
heeft geconcludeerd, al was het onder
het voorbehoud nadien andere micldelen
te doen gelden, en eiser aile dienstige
conclusies heeft genomen en aldus verweerder in gebreke gesteld heeft hetzelfde
te doen, is de zaa.h: in staat van wijzen
en kan de rechter uitspraak doen over de
zaak ten gronde. (Wetb. van hurg.
rechtsv., art. 343.)
21 december 1967.
594
8. - Bu1·ge1·lijke zaken. - Rechte1· in
ee1·ste aanleg die een vo1·cleTing tot t~tssen
komst ontvankelijk heeft vM·klaaTcl. RechteT in hogm· be1·oep die dit beschikkencl
gecleelte niet teniet cloet, doch beslist dat
ingevolge de beslissing op de hoojrleis, de
vonlering tot tussenkomst van alle belang
is ontbloot. - V onnis van de Techter in
hogeT bm·oep niet dooT tegenstrijdigheid
aangetast. - Is door geen tegenstrijdigheid aangetast het vonnis van de rechter
in hoger beroep dat eenscleels het beschikkend gedeelte waarbij de eerste rechter
een vordering tot tussenkomst ontvanke-
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lijk had verklaard niet teniet doet en
anderdeels beslist dat deze vordering van
aile belang is ontbloot ingevolge de op
de hoofdeis gewezen beslissing.
4 januari 1968.
599

9. - B~t1'ge1·lijlce zalcen. - T~tssenvon
nis of vooTbm·eidend vonnis. - Beg1·ip. Om vast te stellen of een vonnis alvorens
recht te doen een interlocutoir vonnis of
een voorbereidend vonnis is, dient te
worden onderzocht of de rechter, bij het
opstellen van zijn beslissing, al dan niet
zijn n1ening heeft laten blijken omtre:rit
de gegrondheid van de eis of de aan het
geschil te geven oplossing. (Wetb. van
burg. rechtsv., art. 452.)
30 mei 1968.
1197

1539

zich ter plaatse heeft begeven en noch
het proces-verbaal van deze onderzoeksmaatregel noch het vonnis vaststellen dat
de regels betreffende de openbaarheid
van de terechtzittingen in acht werden
genomen, is het in hoger beroep gewezen
vonnis, waarvan het beschikkend gedeelte onder meer berust op de tijdens
het bezoek ter plaatse gedane vaststellingen, zelf door nietigheid aangetast.
25 september 1967.
125
12. - Stmjzalcen. - HeTopening van
de debatten doo1· het hof van be1'oep wegens
de onbeschilcbaa1'heid van een de1' 1'echte1'S,
- Onde1·zoek van de zaalc he1'begonnen na
ve1·vanging van deze 1·echte1'. - Recht van
het openbam· ministe1·ie nieuwe beoo1·delingselementen ove1· te leggen om ze te 01ule1'
we1·pen aan de vTije besp1'elcing van de
pa1·tijen. - Recl~te1' die deze elementen in
acht neemt. - Wettelijlcheid. - Wa1meer
het hof van beroep de heropening beveelt
van de debatten wegens de onbeschikbaarheid van een der rechters en, na
vervanging van deze laatste, het onderzoek van de zaak van het begin af herneemt, heeft het openbaar ministerie het
recht nieuwe beoordelingselementen over
te leggen, mits ze aan de vrije bespreking
van de partijen te onderwerpen, en mag
het hof van beroep deze elementen in
acht nemen.
25 september 1967.
126

10. - Di1·ecte belastingen. - Be1'oep
ingesteld tegen een beslissing van de
diTecteuT de1' belastingen doo1· een peTsonenvennootschap met bepe1·lcte aanspmlcelijlcheicl doo1· tussenlcomst van ham· zaalcvoe1'de1'. Vennootschap tijdens het geding in
ve1·efjening gesteld.
Omstandigheid
waa1·op voo1· het hof van; be1·oep gewezen is
met he1·vatting van het geding do01· de
ve1'efjenaa1·. OpscMijt van het a1'1'est
wam·in ve1·melcl wo1·dt dat dit gewezen is
inzalce de vennootschap ve1·tegenwoo1·digd
doo1' ham· zaalcvoe1·de1·.- A1·1·est dat niettemin gewezen is inzake de vennootschap in
ve1·efjening, ve1•tegenwo01·digd doo1' ham·
veTefjenaa1'.- Wanneer een beroep voor
het hof van beroep is ingesteld tegen een
beslissing van de directeur der belastingen, inzake directe belastingen, door een
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid vertegenwoordigd door
haar zaakvoerder, en de vemwotschap
in haar conclusie erop gewezen heeft
dat zij sinds het instellen van het beroep
in vereffening was gesteld doch dat de
vereffenaar het geding hervatte, is het
later uitgesproken arrest gewezen inzake
de vennootschap in vereffening, vertegenwoordigd door haar vereffenaar, zelfs
zo in het opschrift ervan vermeld wordt
dat het gewezen is inzake de vennootschap, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder.
3 oktober 1967.
166

13. - Stmjzalcen. - Voodopige tenuitvoeTlegging. - A1·tilcel 407, tweede lid, van
het Wetboelc van stmjvo1·de1'ing. - Toepassingssfee1'. Ret tweede lid van
artikel 407 van het Wetboek van strafvordering, volgens hetwelk de vonnissen
en arresten over de strafvordering, buiten
die van veroordeling, vrijspraak of outslag van rechtsvervolging, niettegenstaande de voorziening in cassatie, enkel
bij voorraad ten uitvoer kunnen worden
gelegd ingevolge een speciaal gemotiveerde beslissing, is niet van toepassing op
de beslissingen die slechts voorbereidend
en van onderzoek zijn en niet over een
geschil inzake de bevoegdheid zijn gewezen. (Wetb. van strafv., art. 407 en 416.)
161
2 oktober 1967.

11. - Stmjzaken. - Bezoelc te1• plaatse
van de ee1·ste 1·echte1'. - Inachtneming van
de 1·egels bet1·efjende de openbaa1·heid van
de te1·echtzittingen niet vastgesteld. Rechte1· in hoge~· be1·oep die zijn beslissing
g1'ondt op de bij het bezoelc te1' plaatse
gedane vaststellingen. - Nietigheid. In strafzaken, wanneer de eerste rechter

14. - Stmjzalcen.
0o1'1'ectionele en
politie1·echtbanlcen. - Belclaagde die aan
het openbam· ministe1·ie v1·aagt om een
getuige te doen dagvaa1·den. - Openbacw
ministe1·ie niet wettelij 7c ve1·plicht op dit
ve1'zoelc in te gaan. - Geen enkele wetsbepaling legt aan het openbaar ministerie
de verplichting op in te gaan op het ver-
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zoek van de beklaagde om een getuige
voor een correctionele of politierechtbank
te doen dagvaarden.
16 oktober 1967.
230

15. ~ Stmjzaken. ~Hoger bm·oep. ~
Belclaagde die slechts het laatste woord heeft
als hij het vmagt. ~ Voor het hof van
beroep moet de beklaagde enkel het
laatste woord hebben als hij het vraagt.
(Wetb. van strafv., art. 210.)
23 oktober 1967 en 8 januari 1968.
280 en 624

16. ~ Stmjzaken. ~ Beslissing van de
t·echte?' in hoge?' be1·oep. ~ Bevestiging
van het be1·oepen vonnis op het zicht van
een zogenaamd ajsch?-ijt ervan dat doo1· de
gri1]ie1· niet ondertekend is. ~ Beslissing
die het toezioht van het Hoj niet mogelijk
maakt. ~ Maakt het toezicht van het
Hof niet mogelijk en schendt dientengevolge artikel 97 van de Grondwet, de
beslissing van de rechter in boger beroep
die in strafzaken het beroepen vonnis
bevestigt op het zicht van een zogenaamd
afschrift ervan dat niet getekend is door
de griffier van het rechtscollege dat bedoeld vonnis gewezen heeft.
23 oktober 1967.
285
17. ~ Co?'?'ectionele- en politiezaken. ~
Getuigen. ~ Bevoegdheicl van de ?'echter.
~ De correctionele en politierechtbanken
beoordelen soeverein de noodzakelijk1·1eid
en de gepastheid een getuige te horen of
een reeds in eerste aanleg gehoorde getuige opnieuw te horen.
30 oktober 1967.
316
18. ~ Stmjzaken. ~ Btwge?'lijke rechtsvonleTing. ~ Nee?'legging van een stttk
door een paTtij, na het slttiten van de de batten. ~ Rechter die noch de ve1'We1·ping van
dit stuk noch de he1·opening van de de batten
beveelt. ~ Sohencling van de t•egel dat de
debatten mondeling en op tegenspmctk clienen te gesohieden. ~ De rechter die tijdens de beraadslaging door een partij
van een stuk kennis lu·ijgt, schendt de
regel volgens welke de debatten mondeling en op tegenspraak dienen te geschieden, indien hij noch de verwerping van
dit stuk als vreemd aan het debat noch
de heropening van het debat beveelt.
(Wetb. van strafv., art. 190 en 211.)
30 oktober 1967.
319

19. ~ Stnifzalcen. ~ Moncleling en
cont1·adictio1' km·alcte1· van het ondeTzoek
te1· teTechtzitting. ~ Openbam· ministe1·ie
dat te1• te1·echtzitting kennis geeft van het
bestawn van niettwe ve1·volgingen tegen de

beklaagde en van verklaTingen van deze
belclaagde, ingewonnen te1· gelegenheid van
die ve1·volgingen, zonder oveTlegging van
stulclcen of bescheiden dienaangaande. ~
Beklaagde die het ?'echt heejt gehad te antwoonlen op de bewm·ingen van het openbaar
ministerie. ~ Geen schencling van het
contTadictoir kamlcter van de debatten. ~
Het contradictoir karakter van de debatten wordt niet geschonden wanneer,
nadat het openbaar ministerie ter terechtzitting kennis heeft gegeven van het
bestaan van nieuwe vervolgingen tegen
de beklaagde en van verklaringen van
deze beklaagde, ingewonnen ter gelegenheid van deze vervolgingen, zonder evenwei dienaangaande stukken of bescheiden
neer te leggen, de beklaagde het recht
heeft gehad te antwoorden op deze beweringen.
7 november 1967.
355

20. ~ Co?'?'ectionele en politiezaken. ~
Getuigen. ~ Ve1'lwo1·. ~ Bevoegdheid van
de 1"echte1·. ~ De correctionele rechtbanken in eerste aanleg en hoger beroep en
de politierechtbanken zijn niet verplicht
getuigen te horen, indien zij oordelen dat
dit verhoor zonder nut is. (Wetb. van
strafv., art. 153, 175, 189, 190 en 211.)
20 november 1967.
407
21. ~ Co1·rectionele en politiezalcen. Mondeling ka1•alcte1' van het onde1·zoelc en
tegensp1·ekelijlc lcamkter van de de batten.
~ Bewijselementen. ~ De regels betreffende het mondeling karakter van het
onderzoek en het tegensprekelijk karakter
van de debatten voor de correctionele
en politierechtbanken beletten niet dat
de rechter zijn beslissing mag steunen op
regelmatig te zijner beoordeling overgelegde bewijselementen, zonder een verhoor van getuigen ter terechtzitting af
te nemen. (Wetb. van strafv., art. 153,
176, 190 en 211.)
20 november 1967.
407
22. ~ Stmjzalcen. ~ Hofvan beroep.V e1·kla1•ingen door de beklaagde ter terechtzitting ajgelegd. ~ Geen verplichting ze
in het proces-ve1·baal van de terechtzitting
op te telcenen. ~ Geen wetsbepaling verplicht het hof van beroep de inhoud van
de verklaringen van de beklaagde op de
door de voorzitter van dit rechtscollege
gedane ondervraging in het proces-verbaal van de terechtzitting op te tekenen.
18 december 1967.
555
23. ~ Stmjzaken. ~ Vonnis van de
correctionele ?'echtbanlc nietig wegens het
onTegelmatig vedwor van een get-uige. -
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Getuigenis niet gewee1•d doo?' het hof van
beroep. - Nietigheid van het op het hoge1·
beroep gewezen arrest. - W anneer een
vonnis van de correctionele rechtbank
nietig is wegens het verhoor buiten ede
van een getuige, is het op het hager
beroep gewezen arrest, dat zich de nietigheid heeft toegeeigend door de onregelmatig ontvangen getuigenis niet te weren,
zelf nietig.
8 januari 1968.
634
24.- Stmjzaken.- Oo?·rectionele ?'echtbank in hager beToep 1·echtdoende. Getnige van rninstens vijjtien jaa1·. Verplichte eed, op stmffe va11 nietigheid.Een getuige van minstens vijftien jaar,
die niet ontzet is van het recht om in
rechte te getuigen en die gehoord is door
een correctionele of een politierechtbank,
moet op straffe van nietigheid onder ede
worden gehoord.
15 januari 1968.
665

25. - Strafzalcen. - Nietigheid van
het bm·oepen vonnis. - Beslissing van de
rechte1· in hogeT be1·oep die uitspmalc doet
bij wijze van nieuwe beschikking. Nietigheid van het be1·oepen vonnis zonder
invloed op de wettelijkheid van de beslissing
in hager be1·oep. - Is zonder invloed op
de wettelijkheid van de beslissing van
de rechter in hoger beroep de nietigheid
van het beroepen vonnis, wanneer de
rechter in hoger beroep, zonder verwijzing naar de redenen van dit vonnis, uitspraak doet bij wijze van niet'twe beschikking.
22 januari 1968.
693
26.- Stmjzaken.- Proceshandelingen
in eerste instantie on1·egelrnatig ve1·richt. Rechte1· in hager be1·oep die t~itd1·ttklcelijk
verklaa1·t dat het beroepen vonnis doo1·
nietigheid is aangetast. Rechte1• die
aldus irnpliciet de stttlclcen bet1·e ffende deze
handelingen ve1•we1·pt. - De rechter die
uitdrukkelijk verklaart dat het beroepen
vonnis door nietigheid is aangetast en
nauwkeurig de redenen te kennen geeft
waarop zijn beslissing steunt, verwerpt
impliciet doch zeker uit het dossier de
stukken die betrekking hebben ·op de
handelingen voor de eerste rechter waarvan hij vaststelt dat het niet blijkt dat
zij rogelmatig werden verricht.
22 januari 1968.
693

27. - St1·ajzalcen. - Ontstentenis van
een t~itgijte van een vonnis dat een deskttndigenonclerzoelc beveelt en van het p1·ocesve1·baal van de terechtzitting waarop dit
vonnis 1;,itgesp1·olcen we1·d. -Late?' vonnis
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dat steunt op het veTslag van de aangestelde
deslcundige. - Ontstentenis van de vaststellingen ve1·eist orn de wettelijlcheid van
de 1·echtspleging voo1• de jeiten1·echteT te
bewijzen. - Nietigheid. - De ontstentenis, in het dossier van de rechtspleging,
van een uitgifte van een vonnis dat een
deskundigenonderzoek beveelt en gewezen is door de politierechtbank alsmede
van het proces-verbaal van de terechtzitting waarop dit vonnis uitgesproken
werd, brengt de nietigheid mee van het
later vonnis dat gegrond is op het verslag
van de aangestelde deskundige, zonder
meldirtg te maken van de vaststellingen
vereist om de wettelijkheid van de rechtspleging te bewijzen.
29 januari 1968.
720

28. - StTajzalcen. - Vonnis waaTtegen
beroep nietig. - Beslissing van de ?'echter
in hogeT be1·oep die deze nietigheicl OVM'neemt. - Nietigheid van de beslissing in
hogeT be1·oep.- Nietig is de beslissing van
de rechter in hoger beroep die de nietigheid overneemt waarmee het beroepen
vonnis is aangetast.
29 januari 1968.
720
29. - St1·ajzalcen.
Plaatsopneming
doo1• de ee1·ste ?'echteT.- Inachtneming van
de 1·egels bet1·effende de openbaarheid van
de terechtzittingen niet · vastgesteld. Rechte1· in hogeT be1'0ep die zijn beslissing
g1·ondt op vaststellingen gedaan tijdens de
In
plaatsopneming. Nietigheid. strafzaken, wanneer, nadat de eerste rechter zich ter plaatse heeft begeven, noch
het proces-verbaal van deze onderzoeksmaatregel noch het vonnis vaststellen
dat de regels betreffende de openbaarheid
van de terechtzittingen in acht genomen
werden, is het in boger beroep gewezen
vonnis dat zijn beschikkend gedeelte
onder meer grondt op vaststellingen gedaan tijdens de plaatsopneming, zelf
door nietigheid aangetast. (Grondwet,
art. 96.)
12 februari 1968.
767
30. - Stmjzaken. - Eed. - Deslcttnd·ige opgevo1•cle1'd doo1• de p1'ocureu1· des
K.onings bttiten het geval voo1·zien in de
a1·tilcelen 32 tot 46 van het l'Vetboelc van
stmjvo?'cle?'ing. - Deslcundige wellce zich
voo1· het stmjge1·echt niet bepe1·lct tot het
afleggen van een getuigenis oveT de jeiten
die hij vastgesteld heejt, maa1· er opt1·eedt
als deslctmdige. - Moet cle eed van deslcundige afleggen. - De deskundige die
door de procureur des Konings buiten
de gevallen voorzien in de artikelen 32
tot 46 van het VVetboek van strafvorde-
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ring opgevorderd wordt en die, door een
strafgerecht gehoord zijnde, zich niet
enkel beperkt tot het afleggen van een
getuigenis over de feiten die hij vastgesteld heeft, maar er als deskundige optreedt, moet de bij artikel 44 van het
W etboek van strafvordering bepaalde
eed afleg!len.
I2 februari I968.
780

31. - Stmjzalcen,. - An·est geg1·oncl
op een mondeling deslc1mdigenverslag door
nietigheid aangetast. - Nietigheid van
het m·rest. - Is nietig het arrest dat zijn
beslissing stmmt op een door nietigheid
aangetast mondeling deslmndigenverslag.
I2 februari I968.
780

32.- St1·ajzalcen.- Onde1·zoelc van een
zaak door de 1'echte1' in hager beroep. Beg1·ip. - De rechter in hager beroep
is tot het onderzoek van een strafzaak
overgegaan, wanneer verslag is uitgebracht door een der rechters, het openbaar min.isterie in zijn vorderingen en de
partijen in hun pleidooien zijn gehoord.
(Wetb. van strafv., art. 209, 2IO en 2Il.)
25 maart 1968.
965
33. - Stmjza;ken.
Getuigeneed. Middel waa1·bij wo1·dt betoogd dat een
getuige geen eed heeft ctjgelegd. - Ve7'meldingen en samenhang van het p1·ocesve7'baal van de terechtzitting waa1·uit blijkt
dat de getuige de eed heejt ajgelegd. Middel dat jeitelijke g1·ondslag mist. Feitelijke grondslag mist het middel
waarbij wordt betoogd dat een door de
correctionele rechtbank gehoorde getuige
geen eed heeft afgelegd, wanneer uit de
vermeldingen van het proces-verbaal van
de terechtzitting en uit de samenhang
ervan blijkt dat deze getuige de wettelijke
eed heeft afgelegd.
8 april I968.
I032

34. - St1·ajzalcen.- Hoge1· be1·oep. Beklaagde moet pas aan het woo1'd komen
nadat ve1·slag is uitgebracht. - Naar luid
van artikel 2IO van het Wetboek van
strafvordering moet de beklaagde in
hoger beroep enkel worden gehoord nadat
door een der rechters verslag is uitgebracht. (Wetb. van strafv., art. 2IO.)
(Eerste zaak.)
20 mei I968.
ll45
35.- St1·ajzaken. - Aantekening van
de getuigenissen voo1· de strajge1·echten in,
ee1·ste aanleg 1'echtdoende.- Niet op st1·afje
van nietigheicl voo1·geschreven. - De in
de artikelen I55 en I89 van het Wetboek

van strafvordering en I 0 van de wet van
I mei I849 opgegeven verplichting aantekening te houden van de voornaamste
verklaringen van de getuigen, die op de
terechtzitting van de in eerste aanleg
rechtdoende strafgerechten worden gehoord, is geen substantiele of op straffe
van nietigheid voorgeschreven recht.sVOrnL

I7 juni I968.

1260

36.- Stmfzalcen.- Proces-ve1·baalvcm
de te1·echtzitting. - Getttigen. - Aanduiding van hun identiteit. - W anneer bet
proces-verbaal van de terechtzitting bij
de veroordeelde geen twijfellaat bestaan
omtrent de identiteit van de gehoorde
getuige, kan er voor hem geen nadeel
voortvloeien uit de niet-opgave door de
griffier van de vermeldingen waarvan hij
overeenkomstig artikel I55 van het Wethoek van strafvordering aantekening
houdt.
I260
17 juni I968.

37. - Politie- en co1'1'ectionele zaken. V aststellingen ve1·eist om de wettelijkheid
van de J'echtspleging ter terechtz#ting te
bewijzen. V aststellingen die kunnen
blijlcen zowel uit de ve1·meldingen van dec
J'egelmatige p1·ocessen-ve1·baal van de te1'echtzitting als ttit de beslissing. - In
politie- en correctionele zaken kunnen
de vaststellingen vereist tot vaststelling
van de wettelijkheid van de rechtspleging
ter terechtzitting blijken zowel nit de
vermeldi:ngen van de regelmatige processen-verbaal van de terechtzittingen als
nit de beslissing zelf.
I7 juni I968.
I260
38.- Politie- en cm-r·ectionele zaken.Aantekening van de getuigenissen. V e?'plichting niet van toepassing op de 1:n
laatste aanleg uitspmalc doende 1'echtscolleges. - De verplichting de getnigenissen
aan te tekenen is niet van toepassing op
de strafgerechten, die in laatste aa:nleg
uitspraak doe:n. (Wet van I mei 1849,
art. IO.)
22 juli I968.
1333
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1. - Handhaving van de hechtenis na
het ve1·st1·ijken van een maand. Chen
conclusie. - Vaststelling dat de handhaving van de hechtenis dam· het openbcta1·
belang ve?·eist wordt. - V oldoende 1·eden.
- Bij gebreke van een conclusie, zijn de
beslissingen van de onderzoeksgerechten,
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die de handhaving van de voorlopige
hechtenis bevelen na het verstrijken van
eon maand, voldoende met redenen omkleed door de vaststelling dat die handhaving door het algerneen belang vereist
wordt. (Wet van 20 april 1874, art. 5.)
293
23 october 1967.
2. - Wet van 20 april 1874, artikel 5.
- Handhaving van de hechtenis wegens
de ve1·eisten van het openbaa1• belang.
V ereisten die soeveTein in jeite door de
vnde1·zoeksgeTechten beoonleeld wo1•den. V oor de toepassing van artikel 5 van
de wet van 20 april 1874 betreffende
de voorlopige hechtenis heeft de wetgever
het aan de onderzoeksgerechten overgelaten de vereisten van het openbaar belang naar hun geweten en met voorzichtigheid in feite te beoordelen.
23 oktober 1967.
293
3. - Aanvmag om voo1·lopige inm·ijheidstelling. - Belclaagde veTwezen nam·
de co1-rectionele rechtbank. - Bevoegclheid
van deze 1'echtbanlc. - Vanaf de beschikking van verwijzing naar de correctionele
rechtbank tot het vonnis van deze rechtbank kan de voorlopige invrijheidstelling
door deze rechtbank worden verleend op
verzoekschrift. (Wet van 20 april 1874,
art. 7, gewijzigd bij de wet van 29 juni
1899, art. 1.) (Impliciete oplossing.)
27 november 1967.
434

4. - Handhaving van de hechtenis. E-isen van het openbaar belang. - Soeve?'eine beoonleling clo01· de jeitem·echtM'. De onderzoeksgerechten die uitspraak
dienen te doen bij toepassing van artikel 5 van de wet van 20 april 1874
betreffende de voorlopige hechtenis oordelen soeverein of de eisen van het algelneen bela.ng deze handhaving noodzaken.
4 december 1967.
488
5. - Onde1·zoeksgerechten die uitspmalc
doen binnen een maand te relcenen van de
Oponderv1·aging van de venlachte. dTacht.- Wanneer de onderzoeksgerechten bij toepassing van artikel 5 van de
wet van 20 april 1874 uitspraak doen
betreffende de voorlopige hechtenis, dienen zij enkel nate gaan of het openbaar
belang de handhaving ervan eist.
4 decen1ber 1967.
488
6. - ATtikel 4- van de wet van 20 ap1•il
1874. - Bevestiging van het bevel tot
aanhouding. Geen verplichting in de
beschilcking van de 1·aadlcamer de identiteit
te ve-rmelden van de onderzoeksrechte1· die

1543

het bevel tot aanhouding uitgevam·digd
heeft. - Het gerecht dat bij toepassing
van artikel 4 van de wet van 20 april
1874 het bevel tot aanhouding bevestigt,
moet in de beschikking niet wijzen op de
identiteit van de onderzoeksrechter, die
reeds in het bevel vermeld werd.
4 december 1967.
489
7. - Bevestiging van het bevel tot aanhouding. En1stige en uitzonde1·Zijke
omstandigheden. - Soevereine beoo1·deling
door de onde1·zoeksge1·echten. - De onderzoeksgerechten die, bij toepassing van
artikel 4 van de wet van 20 april 1874,
uitspraak dienen te doen over de bevestiging van het bevel tot aanhouding beoordelen soeverein in feite het bestaan van
ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare veiligheid aangaan.
18 maart 1968.
942
8. -Bevel tot aanhouding.- Bevel tot
aanhmtding uitgevaanligd wegens een clo01·
de Belgische wet als misdaad of wanbedrijj
omsclweven feit, dat do01· een Belg in het
buitenland gepleegd wenl. - Vm·melding
in het bevel tot aanhmtding, van de vreemde
wet, die op ditjeit stmj stelt. -Niet ve1·eist.
- Het bevel tot aanhouding uitgevaardigd wegens een door de Belgische wet
als misdaad of wanbedrijf omschreven
feit, dat door een Belg in het buitenland
werd gepleegd, moet de vreemde wet,
die op dit feit straf stelt, niet vermelden.
(Wetb. van strafv., art. 96; wet van
20 april 1874, art. 1 en 2; wet van
17 april 1878, art. 7, § 1, gewijzigd bij
de wet van 16 maart 1964, art. 1).
1005 en 1006
1 april 1968.
9. - An·est van de kamer van inbeschuldigingstelling dat beslist dat de handhaving van de voo1·lopige hechtenis door
het algemeen belang vm·eist wonlt. - Oonclusie van. de beklaagde. - Redengeving
van het a1'1'est. - W am1eer de verdachte
in zijn conclusie voor de kamer van
inbeschuldigingstelling
die uitspraak
client te doen over de handhaving van de
voorlopige hechtenis, bij toepassing van
de artikelen 5 en 19 van de wet van
21 april 1874, geen exceptie van onbevoegdheid noch enige andere exceptie
opwerpt en niet betoogt dat het hem ten
laste gelegde feit, al was het bewezen,
geen strafbaar misdrijf is, beantwoordt
de kamer van inbeschuldigingstelling
passend de conclusie van de verdachte
waarbij het bestaan van redenen van
openbaar belang betwist wordt, door de
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vaststelling dat dergelijke redenen bestaan.
1 april 1968.
1008

10.- Beslissing aangaande de handhaving van de voo!'lopige hechtenis buiten
de termi}n van een maand. - Geldigheid
van het bevel tot aanhouding die 1'biet mee?'
kan wo1·den bettvist. - De rechtsmacht
die uitspraak dient te doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis buiten de termijn van een maand, dient geen
kennis meer te nemen van de geldigheid
van het bevel tot aanhouding. (Wet van
20 april 1874, art. 5.)
1 april 1968.
1008
VOORRECHTEN
KEN.

EN HYPOTHE-

1. V oo!'recht van de veTkope?' van
becl?·ijfsttitTustingsmate1'ieel. - Voor1·echt
tegenstelbaaT aan de andere schuldeisers.V oo1·waanlen. - Het voorrecht van de
verkoper van machines, toestellen, gereedschappen en ander bedrijfsuitrustingsmaterieel, gebruikt in nijverheids-,
handels- of ambachtsondernemingen, is
tegenstelbaar aan de andere schuldeisers
en, onder meer, aan de pandhoudende
schuldeiser van de handelszaak van de
schuldenaar, wanneer deze schuldeisers
kennis hebben van de niet-betaling van
de prijs van het verkochte goed; het
bewijs van die kennis kan blijken uit de
neerlegging ter griffie van de rechtbank
van koophandel van het afschrift van
de factuur, overeenkomstig de bepalingen
van artikel 20, 5°, van de hypotheekwet.
(Wet van 16 december 1851 op de herziening van het hypotheekwezen, art. 20,
5o, en 23.)
10 november 1967.
368

2.- Ve1·goedingen ve?'schttldigd aan de
bedienden wegens om·egelmatige verbreking
van het bediendencontmct. - A1·tikel 49,
Jo, van de wet van 12 ap?·il1965 betreffende
de bescherming van het loon de1· werknemers. Geen te?·ugtve?·kende k1·acht. Artikel 49, 1°, van de wet van 12 april
1965 betreffende de bescherming van het
loon der werknemers, dat de beperking
van het bedrag afschaft tot beloop waarvan de schuldvorderingen inzake vergoedingen verschuldigd wegens onregelmatige verbreking van een bediendencontract
tot dan bevoorrecht waren, heeft geen
terugwerkende kracht.
30 mei 1968.
1191

VOORZIENING IN CASSATIE.
Voo1·ziening in het belang
van de wet. (Zie CASSATIE.)

INLEIDING. -

Personen bevoegd om
zich in cassatie te voorzien of tegen wie
een cassatiebe1·oep kan of moet worden
ingesteld. Gevolgen van de nietontvankelijkheid van de voorziening
van een van de eisers of tegen een van
de verwee1·de?·s.

HooFDSTUK I. -

Te1·mijnen wam·in een
voo1·ziening moet w01·den ingesteld of
betekend. - Beslissingen waaTtegen
onmiddellijk een cassat·ievoorziening
kan· wo1·den ingesteld. - V oo1·zieningen die niet ontvanlcelijk zijn, clam·
te vToeg ingesteld.

HooFDSTUK I I . -

Vo1·m van de vooTziening. - Ve1·melcling van de geschonden wetten. - Opgave van het middel. - VVanneer is e1• V001'Ziening ? Dmagwijclte van de voo1·ziening. Bij te voegen stulclcen.- Nee1·legging
van memories. - Gronclen van nietontvankelijlcheid.
Onsplitsbare
zalcen. - Et·kenning do01· cle 1Jct1't?)'en.

HooFDSTUK III. -

1. -

.Algemene regel.

2 . - Belastingzaken.
3 . - Burgerlijke zaken of zaken van
koophandel.
4. -

Dienstplichtzaken.

5. - Strafzaken (Geestrijke dranken,
Douanen en accijnzen inbegrepen).
6 . - Tuchtzaken.
7 . - Verkiezingszaken.

IV. - Beslissingen waartegen een cassatiebe1·oep lean of waartegen zulk beToep niet lean WO?'den ingesteld. - Beslissingen in feite; beslissingen in t•echte. - Toepassing
van de 1·egel : « Pourvoi su1• poU1'Voi
ne vattt "· - Voorzieningen die niet
ontvanlcelijlc zijn gewonlen wegens
gemis aan bestaansreclen of belang.

HooFDSTUK

1. -

.Aller lei.

2 . - Belastingzaken.
§ 3. - Burgerlijke zaken of zaken van
koophandel.

4. -

Dienstplichtzaken.

5 . - Strafzaken (Geestrijke dranken,.
Douanen en accijnzen inbegrepen).
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§ 6. -

7. -

Tuchtzaken.
V erkiezingszaken.

HooFDSTUK V. -

Ajstand.

HoOFDSTUK VI. voo1·zieningen. -

Registmtie van de
Zegel.

INLEIDING.
VOORZIENING IN HET BELANG
VAN DE WET. (Zie Cassatie.)
HOOFDSTUK I.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE
TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN
INGESTELD. GEVOLGEN VAN DE
NIET-ONTVANKELIJKHEID
VAN
DE
VOORZIENING VAN EEN VAN DE EISERS
OF TEGEN EEN VAN DE VERWEERDERS.

1. - Personen die bevoegd zijn om een
voorziening 'in te stellen. - Di1·ecte belastingen. - T'ennootschap die alle aandelen
van een andere vennootschap heeft veTk1·egen
en die zich eTtoe ve1·bonden heeft het passief
van de ontbonden vennootschap aan te
zuiveTen. Em·ste vennootschap rnede
gehottden tot betaling van cle maatschappelijke schtt1clen van de tweede vennootschap. - T' ennootschap die een, zelce1· en
dadelijlc belang heejt bij de vaststelling van
het bedmg van de belastingsch·ulcl van de
tweede vennootschap. - T'ennootschap die
ontvanlcelijlc is om een voorziening in te
stellen tegen een a1·1·est dat uitspmalc doet
ove1· cle wettelijlcheid van een ten laste van
de tweede vennootschap gevestigde aanslag.
- Vvanneer een vexmootschap alle aandelen verkregen heeft van een andere, van
rechtswege ontbonden vennootschap en.
zich ertoe verbonden heeft het passief
van die vennootschap aan te zuiveren,
heeft zij een zeker en dadelijk belang,
als mede gehouden tot betaling van de
maatschappelijke schulden van de tweede
vennootschap, het bedrag van de belastingschuld van deze laatste te doen vaststellen. Zij heeft dus belang erbij een
voorziening in te stellen tegen een arrest
dat uitspraak doet over de wettelijkheid
van een te haren laste gevestigde aanslag.
16 januari 1968.
670
2. - Pm·sonen bevoegd om een voorziening in te stellen. - Gemeentelijlce belastingen. - Eisende gemeente. - T'oorziening door het schepencollege. Geen
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bewijs van een machtiging doo1' de gemeenteraad. - Onontvankelijkhied. - Indien
het college van burgemeester en schepenen, in p_aam van de gemeente, conservatoir een voorziening kan instellen, moet
de aldus ingestelde voorziening niet ontvankelijk verklaard worden, wanneer er
geen machtiging van de gemeenteraad
regelmatig aan het Hof wordt overgelegd.
(Gemeentewet, art. 90, go en 10o, en 148.)
23 april en 7 mei 1968.
1068 en 1113
3 . - Pe1·sonen tegen wie men een cassatiebe1·oep lean instellen. B~trge1·lijke
zaken. - De tot vTijwa1•ing opge1·oepene
Ve1'oonleeld in de lcosten zowel jegens de
ooTspTonkelijlce eiseT ten pTincipale als'
jegens de eiser tot vTijwaTing. - T'ooTziening tegen de twee eise1·s. - Ontvankelijkheid. - De tot vrijwaring opgeroepene,
die veroordeeld is in de kosten zowel van
de eis ten principale als van de eis tot
vrijwaring, is ontvankelijk om tegelijkertijd een cassatieberoep in te stellen tegen
de oorspronkelijke eiser en tegen de
partij door wie tot vrijwaring is opgeroepen. (Impliciete beslissing.)
15 september 1967.
73
4. - Pe1·sonen bevoegd om een cassatiebe1·oep in te stellen. - BuTge1'lijlce zalcen.
- A1·beidsongeval. - Beslissing waa1·bij
zondeT kosten b~titen de zaalc wonlt gesteld
het bedTijjshoofcl dat met een e1·lcend ve1'zelcemaT gecontmctee1·d heejt. - Cassatiebe1'0ep van het bed1•ijjshoojd. - Onontvanlcelijlcheid. - Het bedrijfshoofd dat
door het slachtoffer van een arbeidsongevan is gedagvaard tot vergoeding van de
uit het ongeval voortspruitende schade
is niet ontvankelijk, wegens het ontbreken van belang, om een cassatieberoep
in te stellen tegen de beslissing waarbij
hij zonder kosten buiten de zaak wordt
gesteld, omdat hij met een erkend verzekeraar gecontracteerd heeft.
9 novernber 1967.
356

5. - Personen die bevoegd zijn om een
voo1·ziening in te stellen. - Bu1·ge1'lijke
zalcen. - N aamloze vennootschap ve1·tegenwoo1·digd doo1· haaT raad van behem·. Raad van behee1· samengesteld zoals hij het
was, zonde1· betwisting, voo1· de feitem·echte1'. - Samenstelling niet gewijzigd sinds
de best1·eden beslissing. - Grand van nietontvankelijkheid hieTuit afgeleid, dat de
vennootschap niet 1·egelmatig ve1'tegenwooTdigd is. - Niet gegTond. - Niet gegrond
is de grond van niet-ontvankelijkheid,
opgeworpen ·tegen de voorziening, welke
in namn van een naamloze vennootschap
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door haar raad van beheer ingesteld
wordt, f'n hieruit afgeleid dat de opgave
van de samenstelling van de raad van
beheer in de voorziening onjuist is, wan.neer de vennootschap voor de feitenrechter, zonder betwisting, vertegenwoordigd word door de aldus samengestelde raad van beheer en uit de regelmatig aan het Hof overgelegde stukken
niet blijkt dat deze sarnenstelling sinds
de uitspraak van de bestreden beslissing
gewijzigd is.
16 februari 1968.
793
6. - Pe1·sonen die bevoegd z~jn om een
cassatiebe1·oep in te stellen. - Strafzaken.
- V oo1·ziening van een beklaagcle tegen
de beslissingen over de doo1· het openbam·
ministerie tegen een meclebeklaagcle en
tegen de voo1' hem btwger1·echtelijk aanspmkelijke pa1·tij ingestelcle 1'echtsvorcle1'ingen. Onontvanlcelijlcheicl. Eon
beklaagde, de burgerrechtelijk aansprakelijke partij voor de beklaagde, en de
verzekeraar van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van doze laatste, die
tot tussenkomst opgeroepen is of vrijwillig tussenkomt, zijn niet bevoegd om
oen cassatieberoep in te stollen tegen de
beslissingen over de vorderingen die het
openbaar ministerie ingesteld heeft tegen
een medebeldaagde en de voor hem burgerrechtelijk aansprakelijke partij.
4 september 1967.
6

7. - Pe1·sonen die bevoegd zijn om een
cassatiebe1·oep in te stellen. - Stmfzalcen.
- Vom·ziening vcm de voo1· een belclaagcle
btwge?'1'echteliJlc aanspmlceliJlce pa1·tij tegen
de beslissingen ove?' de 1'echtsvonle1·ingen
die het openbaa1· ministerie ingestelcl heeft
tegen een merkbelclaagde en tegen de voo1'
hem burge1'1'echtelijlc acmspmlcelijlce pa1·tij.
- Onontvanlcelijlcheid. - Eon beklaagde,
de burgerrechtelijk aansprakelijke partij
voor de beklaagde, en de verzekeraar van
de bm·gerrechtelijke aansprakelijkheid
van deze laatste, die tot tussenkomst
opgeroepen is of vrijwillig tussenkomt,
zijn niet bevoegd om een cassatieberoep
in te stollen tegen de beslissingen over
de vorderingen die het openbaar ministerie ingesteld heeft tegen een medebeklaagde en de voor hem burgerrechtelijk
aansprakelijke partij.
4 september 1967.
6
8. - Pe1·sonen clie bevoegd zijn om een
cassatiebe1·oep in te stellen. - St1'afzalcen.
- V oor·ziening van de ve?·zelceram· en van
de voor beklaagde bu1·gerrechtelijlc aanspmkelijlce partij, die tot tttssenlcomst opge-

r·oepen is of vrijwillig tttssenlcomt, tegen
cle beslissingen gewezen ove1· cle vonle1·ingen
clie het openbaar ministe1·ie ingesteld heeft
tegen een medebelclaagde en tegen de voo1·
hem btwge1·rechtel~jlc aanspmlcelijke pm·t1j.
- Onontvanlcelijlcheid. - Eon beklaagde,
de burgerrechtelijk aansprakelijke partij
voor de beklaagde, en de verzekeraar van
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
van doze laatste, die tot tussenkomst
opgeroepen is of vrijwillig tussenk01nt,
zijn niet bevoegd om eon cassatieberoep
in te stollen tegen de beslissingen over de
vorderingen die het openbaar ministerie
ingesteld heeft tegen een medebeklaagde
en de voor hem burgerrechtelijk aansprakelijke partij.
4 september 1967.
6
9. - Personen tegen wie een cassatieberoep lean worden ingestelcl.- Strafzaken.
V e?'Zelcemm- in de zaalc bet1·olclcen of
V1'ijwillig tussengelcomen, niet ve1·oonleelcl
in lcosten jegens de openbm·e par·tij. V oo1·ziening ge1·icht tegen het open bam·
ministe1'ie. Niet-ontvanlcelijlcheid. De verzekeraar van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de beklaagde, die
in de zaak is betrokken of vrijwillig
is tussengekomen in de vordering van
de burgerlijke partij, is niet ontvankelijk om eon cassatieberoep in te stollen
tegen het openbaar 1ninisterie, wanneer
hij niet is veroordeeld in kosten jegens
de openbare partij.
18 september 1967.
87

10. - Pe1·sonen tegen wie een cassatiebe?'oep lean worden ingesteld. - St1·afzaken.
Ve1'Zelce1·aar van de btwge1'rechtelijlce
aansp1·alcelijlche,;d van cle belclaagde, tot
tussenlcomst door de bm·ger·lijlce pcwtij
Geen geschil tttssen hem
opgemepen. en cle belclaagde en de voo1· hem btwge1'1'echtelijlc aanspmlcelijlce pcwtij en geen,
ve1·oorcleling te zijnen laste, ten vom·clele
van cleze laatsten. Voo1·ziening tegen,
de belclaagcle en cle bU?·ge1'1'echtelijlc aanspmkelijlce pm·tij. N iet-ontvcmlcelijlclwicl. - De verzekeraar van de bm·gerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde, die door de burgerlijke partij
in de zaak is betrokken, is niet ontvankelijk om een cassatieberoep in te stollen
tegen de beklaagde en tegen de voor deze
burgerrechtelijk aansprakelijke partij,
wanneer er tussen hen geen verschil
bestaat en het arrest de verzekeraar te
hnnnen voordele niet veroordeelt.
18 september 1967.
88

11. -

Pe1'sonen die bevoegcl

zij1~

om een
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voorziening in casliatie in te stellen. St?·afzaken. - V oorziening van de b~wge?'·
lijke pattij. - Voo1·ziening ge1·icht tegen
de op de st?·afvm·de?·in g gewezen beslissing.
- Ontvankelijkheid bepe1·kt tot het beschikIcend gedeelte bet1·efjende de kosten van
deze vonleting. -De voorziening van de
burgerlijke partij tegen de op de strafvordering gewezen beslissing is enkel
ontvankelijk in zover zij betrekking heeft
op de veroordeling van deze partij in de
kosten van de vordering.
18 september 1967.
88
12.- PeTsonen clie bevoegd zijn om een
vooTziening in te stellen. - St1·afzaken. V ooTziening van een beklaagde en van de
burge1'1'echtelijk aanspmkelijke pa1·tij tegen
de beslissing gewezen op cle vordeTing van
het openbaa1' rninisteTie tegen een rnedebeklaagde. - Onontvankelijkheicl. - Een
beklaagde en de.voor deze burgerrechtelijk aansprakelijke partij zijn niet bevoegd om een cassatieberoep in te stellen
tegen de beslissing gewezen op de vordering van het openbaar ministerie tegen
een medebeklaagde.
18 septmnber 1967.
88
13.- Pe1·sonen clie bevoegd zijn om een
cassatiebe1·oep in te stellen. - St1·afzaken.
- A·JTest van buitenve1·volgingstelling. Gassatievootziening van de bu1·ge1'lijke
pm·tij.- G1·enzen van de ontvankelijkheid.
- De burgerlijke partij is enkel ontvankelijk om een cassatieberoep in. te stellen
tegen een arrest van buitenvervolgingstelling, in zover zij hierdoor wordt veroordeeld tot schadevergoeding alsmede
in de kosten van de strafvordering of van
de burgerlijke rechtsvordering. (Wetb.
van strafv., art. 216 en 373.)
25 september 1967.
119

14. - Pm·sonen tegen wie een voorziening lean woTden ingestelcl. - St?·afzaken.
V e1·zekeram· cUe tot tussenkomst is
opge1·oepen of die m·ijwillig t~tssenkomt. Voorziening tegen het openbaa1' ministerie.
-'- Geen ve1·oonleling in kosten jegens de
O]Jenba1·e pm·tij. Niet ontvankelijke
vooTziening. - De verzekeraar van de
voor de beklaagde burgerrechtelijk aansprakelijke partij, die tot tussenkomst is
opgeroepen of vrijwillig tussengekomen is
in de rechtsvordering van de burgerlijke
partij, is niet ontvankelijk om een voorziening in te stellen tegen het openbaar
ministerie, wanneer hij niet in kosten
jegens de openhare partij is veroordeeld.
18 december 1967.
562
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15. - Personen die bevoegcl zijn om een.
voo1·ziening in te stellen. - Stmfzalcen. Voo1·ziening ingestelcl clam• een feitelijlce
ve1·eniging. - Niet-ontvanlcelijlcheicl. Niet ontvankelijk is de voorziening ingesteld door een feitelijke vereniging.
15 januari 1968.
655
16. - PeTsonen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien. Stmfzalcen. Gemeenschappelijlc JliotorwaaTbm·gfoncls,
tot tussenlcomst opge1·oepen of v1·ijwillig
tussenlcomencl. - Niet ve1·oorcleelcl in leasten van de st1·afvorcle1·ing. - V oorzienin g
tegen de besUssing op cle stra;fvo1·clM·ing. Onontvanlcelijlcheicl.- Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds,dat tot tussenkomst is opgeroepen of vrijwillig tussenkomt voor een strafgerecht, is niet
bevoegd om zich tegen de beslissing op
de strafvordering in cassatie te voorzien,
wanneer het niet in kosten van de strafvordering veroordeeld werd.
26 februari 1968.
844
17.- Pe1·sonen die bevoegd zijn om een
voo1·ziening in te stellen. - Stmfzalcen. A1•1•est van buitenve1·volgingstelling. V oorziening van de bu1·geTlijke pa1·tij. Dmagwijdte. - De burgerlijke partij is
enkel ontvankelijk om een voorziening
in te stellen tegen een arrest van buitenvervolgingstelling, in zover dit arrest
haar veroordeelt tot schadevergoeding
jegens de beklaagden en in de kosten
van de strafvordering of van de burgerlijke rechtsvordering. (Wetb. van strafv.,
art. 216 en 373.)
4 maart 1968.
882
18.- Pe1·sonen bevoegcl om een cassatiebe1·oep in te stellen. - Stmfzalcen. V oo1·ziening van de bu1·geTlijlce partij tegen
het openbam· ministerie. - Bu1·geTlijlce
pa1·tij niet veroonleeld in lcosten jegens de
openba1·e partij. Niet ontvanlcelijlce
vooTziening. -De burgerlijke partij, die
niet in kosten jegens de openbare partij
wordt veroordeeld, is niet ontvankelijk
om zich tegen het openbaar ministerie in
cassatie te voorzien.
8 april 1968.
1030

19. - Beslissingen waa1·tegen een voorziening lean woTden ingesteld. - Stmfzalcen. - Oommissie tot besche1·rning van
de maatschappij ingesteld lcmchtens de wet
van 1 j~tli 1964. Beslissing die de
inV1·ijheidstelling op p·roef van een ge~nte?'·
nee1·de beveelt zondm· him·am~ enige voo1'waanle te ve1·binden. - Ge%nte1•nee1·de die
zijn clefinitieve invrijheidstelling niet heeft
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gevmagd en niet beweert dat hij haar zou
moeten bekomen hebben. ~ Voorziening
van de ge~nte?'1We?·de. ~ Niet-ontvankelijlclwid. ~ Niet ontvankelijk, wegens het
ontbreken van belang, is de voorziening
van een geYnterneerde tegen de beslissing
van een cornmissie tot bescherming van
de maatschappij ingesteld krachtens de
wet van 1 juli 1964, die zijn invrijheidstelling op proof beveelt, zonder hieraan
enige voorwaarde te verbinden, wanneer
de eiser zijn definitieve invrijheidstelling
niet gevraagd heeft en niet beweert dat
doze aileen diende bevolen te worden.
13 mei 1968.
1133
HOOFDSTUK II.
TERMIJNEN WAARIN EEN VOORZIENING
MOET WORDEN INGESTELD OF BETEREND. ~ BESLISSINGEN WAARTEGEN
ONMIDDELLIJK EEN CASSATIEVOORZIENING KAN WORDEN INGESTELD.
VoORZIENINGEN DIE NIET ONTVANKELIJK ZIJN, DAAR TE VROEG INGESTELD,

20. ~ Te1·mijn. ~ Directe gemeentelijke
belastingen. ~ Betelcening van de ve?·kla1'ing tot voo1·ziening. ~ Bewijs van deze
betekening niet overgelegd. ~ Niet ontvankelijke vom·ziening. ~ Is niet ontvankelijk de voorziening in cassatie tegen een
beslissing van de bestendige deputatie
van een provincieraad, rechtdoende op
een reclamatie tegen een aanslag in een
directe gemeentelijke belasting, wam1.eer
uit de aan het Hof overgelegde stukken
niet blijkt dat de verklaring van voorzienir,g binnen tien dagen betekend word
aan de partij tegen wie zij is gericht.
(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, en
wet van 22 juni 1877, art. 16.)
5 september 1967.
21
21. ~ Te?"mijn. ~ Onde1·zoeksmad voo1·
de zeevaa1·t. ~ Op tegenspraalc gewezen
eindbeslissing. ~ V oo1·ziening ingesteld
na het ve1·strijken van de bij m·tikel 40
van de wet van 3(1 jtmi 1926 vastgestelde
termijn. ~ Voo1·ziening niet ontvankelijk.
~ Buiten het bij artikel 40, lid 3, van de
wet van 15 juni 1935 (artikel 1 van de
wet van 8 maart 1948) voorziene geval
moet de voorziening tegen een op tegenspraak gewezen eindbeslissing van de
Onderzoeksraad voor de zeevaart ingesteld worden in de bij artikel 40 van de
wet van 30 juli 1926 gestelde termijn,
dit is binnen acht dagen na de beslissing.
19 februari 1968.
813

22. ~ Termijn. ~ Voorziening van de
wedcgeve1· tegen een sententie van de bijzonde?'e gemengde kame1· van de we?·k1·echte1'S1"aad of ee-n vonnis van de vrederechte1',
1'echtdoende op een beroep tegen een beslissing van de onclernemings1'aad inzake.
kies1'echt voo1' de. oprichting van de. ondm·nemings?"aden. ~ Uitgangspunt van de
te1·mijn. ~ De termijn waarover de werk·
gever beschikt om een voorziening in te
stollen tegen een sententie van de bijzondere gemengde kamer van de werkrechtersraad of een vonnis van de vrederechter, rechtdoende op een beroep tegen
een beslissing van de ondernemingsraad
inzake kiesrecht voor de oprichting van
de ondernmningsraden, bedraagt drie
vrije maanden vanaf de kennisgeving van
de sententie of het vonnis aan het ondernemingshoofd, gedaan overeenkomstig
artikel 9 van het besluit van de Regent
van 23 november 1949, zoals het gewij ·
zigd werd door artikel 6' van het koninklijk besluit van 31 januari 1963.
953
21 maart 1968.
23. ~ TeTmijn. ~ Voo1·ziening van de
we1'kgeve1· tegen een sententie van de. b~j
zonde1'e gemengde lcameJ' van de we1'lc1'echte?'S1'aad of een vonnis van de V1'ede1·echte1',
1·echtdoende op een beroep t.e gen een beslis ·
sing van het comite voo1· veiligheid, gezondlwicl en ve1j1•aaiing de1· we1·lcplaatsen inzctlce
aanwijzing van de afgevaa1·digclen van het
pe1•soneel. ~ Uitgangspttnt van de term·ijn.
~ De termijn waarover de werkgever
beschikt om een voorziening in te stollen
tegen een sententie van de bijzondere
gemengde kamer van de werkrechtersraad of een vom1.is van de vrederechter,
rechtdoende op een beroep tegen een
beslissing van het comite voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen inzake aanwijzing van de afgevaardigde van het personeel, bedraagt drie
vrije maanden vanaf de kennisgeving van
de sententie of het vonnis aan het ondernemingshoofd, gedaan overeenkomstig
artikel 10 van het koninldijk besluit van
22 april 1958, zoals het gewijzigd werd
door artikel 6 van het koninklijk besluit
van 31 januari 1963.
21 maart 1968.
954

24. ~ Te1·mijn. ~Dienstplichtzaken.
Beslissing van cle he1·kettringsTaad. ~
Voo1·ziening van de dienstplichtige. ~
M ee1' clan vijftien dagen na de ontvangst
van de kennisgeving. ~ Te laat ingestelde
voo1·ziening. - Te laat ingesteld en darhalve niet ontvankelijk is de voorziening
van de dienstplichtige tegen een beslis-
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sing van de herkeuringsraad, die aan de
griffie van het Hof van cassatie gericht
is meer dan vijftien dagen na de ontvangst van de kennisgeving van deze
beslissi:ng. (Dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 april 1962, art. 51.)
13 mei 1968.
1127

ling van de beschikking, waarbij hij naar
de correctionele rechtbank verwezen
wordt en die weigert de opschorting van
de uitspraak van de veroordeli:ng te
bevelen. (Wet van 29 juni 1954, art. 4;
Wetb. van strafv., art. 416.)
160
2 oktober 1967.

25. - Te1·mijn. - St1·ajzaken. - Bu1·ge1"lijlce rechtsvo1·det>ing. A1·1·est op
tegenspmalc waa1·bij de beklaagde en zijn
ve1·zekema1', die tot tttssenlcomst is opge1'oepen, ve1•oo1•deeld wo1'den tot betaling aan
de bu1'gerlijlce partij van de doo1• haa1·
gevordenle sommen. - St1·ajrechte1· wiens
1·echtsmacht t:s ttitgeput, zeljs zo hij de
ve1·oordeling als een p1·ovisionele ve1'001'deling kwali(icee1·t. - Onmiddellijke cassatievo01·ziening ontvanlcelijk. - De reohtsmacht van de strafrechter is uitgeput
door een arrest op tegenspraak dat, nadat
het definitief op de strafvordering heeft
uitspraak gedaan, de beklaagde en zijn
verzekeraar, tot tussenkomst opgeroepen,
veroordeelt tot betaling aan de buTgerlijke partij van de sommen die zij vorderde, en tegen dit arrest kan dus een
onmiddellijke cassatievoorziening worden
ingesteld, zelfs als de rechteT de veroordeling jegens de burgerlijke partij als
een « provisionele » veroordeling kwalificeert. (Wetb. van strafv., art. 416.)
25 september 1967.
114

28. - Te1'mijn. - Stmjzalcen. - Vo01'ziening ingestelcl na het vet>strijlcen van cle
te1·mijn, bepaald bij a1·tilcel 373 van het
vV etboelc van strajvordering. - Voorziening niet ontvanlcelijk, behoudens ove1"macht. - Buiten het geval voorzien bij
artikel 40, lid 4, van de wet van 15 juni:
1935, is te laat ingediend en dientengevolge niet ontvankelijk de voorziening
welke in strafzaken tegen een definitief
en op tegenspraak gewezen arrest ingesteld wordt na het verstrijken van de bij
artikel 373 van het Wetboek van strafvordering bepaalde termijn, behoudens
bewijs van overmacht.
16 en 23 oktober 1967.
245 en 284

26. - Te1·mijn. - Stmjzaken. - A1Test
dat enlcel een vonle1·ing tot inobse1·vatiestelling ajwijst. V oorz'iening v661· de
eindbeslissing. - Onontvanlcelijlcheid. Is niet ontvankelijk de voorziening ingesteld v66r de eindbeslissing tegen een
arrest, dat enkel weigert de inobservatiestelling van de beklaagde te bevelen.
(Wetb. van strafv., art. 416.)
25 september 1967.
130
27. - Termijn. - St1·ajzaken. - A1·1·est
van de kame1· van inbeschulcligingstelling
waarbij niet ontvanlcelijlc wo1·clt ve1·lclaard
het verzet van cle ve1·clachte tegen cle bepaling
van cle beschilclcing, waa1·bij hij verwezen
wo1'clt nam· cle co1·rectionele 1·echtbank en
cle opschorting van de uitspmalc van de
ve1·oorcleling geweige1'd wot>dt. - Voo?"ziening v661· de eindbeslissing. - Niet-ontvanlcelijkheid. Is niet ontvankelijk
v66r de eindbeslissing de cassatievoorziening ingesteld tegen een arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling die,
zonder te wij zen over een geschil inzake
de bevoegdheid van het onderzoeksgerecht, niet ontvankelijk verklaart het
verzet van de verdachte tegen de bepa-

29. - Te1·mijn. - Stmjzaken. - In
laatste aanleg gewezen beschilclcing van cle
macllcame1·, waarbij cle belclaagcle naar de
co1·rectionele 1'echtbanlc wonlt venvezen. Voorziening v66r cle eindbeslissing. Niet-ontvanlcelijk.- Is niet ontvankelijk
de cassatievoorziening ingesteld v66r de
eindbeslissing tegen een in laatste aanleg
gewezen beschikking van de raadkamer,
waarbij de beklaagde naar de correctionele rechtbank verwezen wordt. (Wetb.
van strafv., art. 496.)
245
16 oktober 1967.
30. - Termijn. - Strajzalcen. - V oo1"ziening tegen een op tegenspraak gewezen
eindvonnis. - Buiten het geval bedoeld
in artikel 40, lid 4, van de wet van
15 juni 1935 (artikel 1 van de wet van
8 maart 1948), is te laat ingediend de
voorziening die, in strafzaken, tegen een
eindvonnis op tegenspraak ingesteld
wordt na het verstrijken van de bij
artikel 373 van het W etboek van strafvordering gestelde termijn.
11 september en 2 oktober 1967.
41
en 158
31. - Termijn. - Stmjzalcen. - Burgerlijlce rechtsV01'de1·ing. - A1·rest clat niet
beslist over een bevoegclheidsgeschil en zich
e1·toe bepe1"7ct een vo01·lopige vergoecling toe
te lcennen en een cleskuncligenoncle1'zoek te
bevelen. - Voorziening v661· cle einclbeslissing. - Niet-ontvanlcelijlcheicl. - Is niet
ontvankelijk in strafzaken de voorziening
ingesteld v66r de eindbeslissing tegen de
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beslissing die, op de vordering van deze
burgerlijke partij, geen uitspraak doet
over een bevoegdheidsgeschil en zich
ertoe beperkt een voorlopige vergoeding
toe te kennen en een deskundigenonderzoek te bevelen. (\Vetb. van strafv.,
art. 416.)
18 september en 23 oktober 1967.
87 en 280
32. - Tm·mijn. - Strafzaken.- A1·1·est
dat enlcel recht doet op een eis tot wralcing.
- Voo1·ziening v66r de eindbeslissing. Niet-ontvankelijlcheid. - Is niet ontvankelijk de voorziening v66r de eindbeslissing ingesteld tegen een arrest dat enkel
een eis tot wraking verwerpt. (Wetb. van
strafv., art. 416.)
6 november 1967.
342

33.- Stmfzaken.- A1Test van ve1'0ordeling bij ve1·stek gewezen. - Voorziening
van de belclaagde tijdens de gewone te1·mijn
van vm·zet. - Onontvanlcelijkheid. - Is
niet ontvanlwlijk de voorziening door de
heklaagde ingesteld tijdens de gewone
termijn van verzet tegen een arrest waarbij hij bij verstek werd veroordeeld.
(\Vetb. van strafv., art. 413.)
6 november, 13 november 1967 en
19 februari 1968.
342, 374 en 802

34.- Te1·mijn.- Stmfzaken.- BU?·gerlijke 1'echtsvonle1•ing. - Schade wellce
onderscheiden elementen bevat. - Beslissing wellce over een van die elementen uitspraak doet en voor het oveTige een onde?·zoelcsmaat?'egel beveelt. V oo1·ziening
voo1· de eindbeslissing. - Onontvankelijlcheid. - Niet ontvankelijk is, in strafzaken, de voor de eindbeslissing ingestelde
voorziening tegen een beslissing die niet
gewezen is over een betwisting omtrent
de bevoegdheid, slechts over een element
van de schade uitspraak doet en voor
het overige een onderzoeksmaatregel beveelt. (Wetb. van strafv., art. 416.)
562
18 december 1967.
, 35.- Te1·mijn.- St?·afzaken.- Burgerlijke ?'echtsvonlering. Schade die
onderscheiden bestancldelen omvat. - Ar?·est clat uitspmak doet ove1· een bestandcleel
van de schade, een voorlopige vergoeding
toelcent voor · een ande1· bestandcleel, de
ove1·legging van besclwiden beveelt en de
zaak in voo1·tzetting nam· de C01'1'ectionele
nchtbanlc ve1'Wijst. - Geen bevoegdheidsgeschil. - Voo1·ziening v661· de eindbeslissing.- Voorziening niet ontvanlcelijlc.Niet ontvankelijk is in strafzaken de v66r
de eindbeslissing ingestelde voorziening

tegen een arrest dat, zonder over een
bevoegdheidsgeschil uitspraak te doen,
uitspraak doet over een bestanddeel van
de schade, een voorlopige vergoeding toekent voor een ander bestanddeel, de overlegging van bescheiden beveelt en de zaak
in voortzetting naar de correctionele
rechtbank verwijst. (Wetb. van strafv.,
art. 416.)
712
29 januari 1968.

36. - Termijn. - Stmjzalcen. - Burge?·lijlce rechtsvonle1·ing.- Op tegenspmalc
gewezen ct?'?'est dat de belclaagde ertoe veroonleelt aan de bu?•ge1·lijlce partij de door
haa1• gevonle1·de geldsommen te betalen en
ham· akte verleent van de ?'aming van hawr
schade. - St1·aj1·echte1' wiens ?'echtspraak
helemaal uitgeput is, zeljs zo hij de ve?'OOTdeling als « voorlopig » kwalificeert- Onmiddellijk ontvanlcelijlce voorziening. De rechtsmacht van de strafrechter is
uitgeput met een op tegenspraak gewezen
arrest, dat na definitief uitspraak te
hebben gedaan op de strafvordering, de
beldaagde ertoe veroordeelt aan de burgerlijke partij de door haar gevorderde
geldsonm::ten te betalen. Een onmiddellijke voorziening kan dus ertegen worden
ingesteld, zelfs zo het bovendien aan de
burgerlijke partij akte verleent van het
bedrag waarop zij haar schade raamt
en het de veroordeling als « voorlopig »
kwalificeert.
26 februari 1968.
841

37.- Te1·mijn.- Stmjzalcen.- Voo?'ziening tegen een op tegensp1·aak gewezen
eindctrrest. - Buiten het geval, voorzien
in artikel 1 van de wet van 8 maart 1948,
wordt in strafzaken te laat ingesteld een
voorziening tegen een op tegenspraak
gewezen eindarrest ingesteld, na het verstrijken van de bij artikel 373 van het
W etboek van strafvordering gestelde termijn.
11 Inaart en 6 mei 1968.
918 en 1111
38.- TeTmijn.- Stmjzaken.- An·est
van de lcamer van inbeschuldigingstelling.
- Beslissing ove1' een bevoegdheidsgeschil.
- V ooTziening v66r de eindbeslissing. Ontvanlcelijlcheid. - Tegen een arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling gewezen op een bevoegdheidsgeschil kan
een voorziening in cassatie worden ingesteld v66r de eindbeslissing. (Wetb. van
strafv., art. 373 en 416, lid 2.)
18 maart 1968.
946
39.- Tm·mijn.- Strajzaken.- A1·rest
dat een. ve1·zet ontvangt, beslist clat de ve·r-
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dachte 1'egelmatig gedagvaanl was en de
he1·opening van de debatten beveelt. V oorziening ingesteld v661· het eindm·1·est.
- Niet-ontvankelijkheid. - Is niet ontvankelijk de 'VOorziening die v66r het
eindarrest wordt ingesteld tegen het
arrest dat zich ertoe beperkt ontvankelijk
te verklaren het door de verdachte ingestelde verzet, te beslissen dat deze regelmatig was gedagvaard voor de terechtzitting waarop hij bij verstek werd
veroordeeld en de heropening van de
debatten te bevelen, alvorens recht te
doen ten grande. (Wetb. van strafv.,
art. 416.)
973
25 maart 1968.
40.- Tm·mijn.- Stmjzaken.- A1Test
van verwijzing naar het hof van assisen. A1·1·est dat bovendien een ve1·zoelc om een
psychiat1·ische tegenea~pe1·tise vm·we1·pt. V oo1·ziening tegen dit beschikkend gedeelte
v66r het eindarrest. - Onontvanlcelijkheid.
- De beschuldigde, verwezen naar het
hof van assisen door een arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling, da~
bovendien een vordering om een psychiatrische . tegenexpertise verworpen heeft,
is niet ontvankelijk om tegen dit beschikkend gedeelte een voorziening in te
stellen v66r het eindarrest van het hof
van assisen.
1303
24 juni 1968.
41. - Te1·mijn. - Strajzaken. - Beschilcking tot gevangenneming doo1· de
lcame1· van inbeschuldigingstelling bevestigd. - Onmiddellijke tenuitvoerlegging.
- V oo1·ziening van de beklaagde binnen
cle bij m·tikel 373 van het tVetboelc van
st1·ajvorde1·ing gestelde termijn, die ingaat
vanaf de dag na de betelcening van het
arrest. - Ontvankelijlcheid. -De beldaagde is ontvankelijk om een voorziening in
te stellen totdat de bij artikel 373 van het
Wetboek van strafvordering gestelde termijn, die ingaat na de dag van .de betekening van het arrest, verstreken is, tegen
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat een door de raadkamer
gewezen beschikking tot gevangenneming
met bevel tot onmiddellijke tenuitvoerlegging bevestigt.
24 juni 1968.
1303

42.- Termijn.- Stmjzalcen.- A1·1·est
van de lcame1' van inbeschuldigingstelling
die een inobse1·vatiestelling bevestigt. Onmiddellijlce voo1·ziening.- Een onmiddellijke voorziening kan worden ingesteld
tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de inobservatie-
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stelling van een beklaagde gelast in de
psychiatrische afdeling van een strafinrichting. (Wet van 9 april1930, gewijzigd
door de wet van 1 juli 1964, art. 1, 3 en
4.) (Impliciete beslissing.)
22 juli 1968.
1337

HOOFDSTUK III.
VoRM VAN DE VOORZIENING. VERMELDING VAN DE GESCHONDEN WETTEN.0PGAVE VAN HET l\HDDEL. vVAN'·
NEER IS ER VOORZIENING? DRAAGWIJDTE VAN DE VOORZIENING. BIJ
TE VOEGEN STUKKEN. NEERLEG·
GING VAN MEMORIES.- GRONDEN VAN
NIET-ONTVANKELIJKHEID.- 0NSPLITS·
BARE ZAKEN.- ERKENNING DOOR DE
PARTIJEN.

§ 1. -

Algemene regel.

§ 2. -

Belastingzaken.

43. - Directe belastingen. - Aanduicling in het verzoelcsclwijt van de geschonclen
wetsbepalingerb. - V oo1·waa1·den van ontvanlcelijlcheid van de voo1·ziening.- Is niet
ontvankelijk inzake directe belastingen,
de voorziening welke de aanduiding van
de geschonden wetsbepalingen niet bevat
(Wetboek van de inkomstenbelastingen,
art. 289.)
3 oktober 1967.
169
44. - Grond van niet-ontvanlcelijkheicl.
Di1·ecte belastingen. Oassatieve?'·
zoelcschrijt betelcend aan een burgerlijlce
vennootschap in de vorm van een naamloze
vennootschap, in verefjening, niet aan de
maatschappelijlce zetel, doch aan de pe·rsoon
en aan de woonplaats van een van de
ve1·efjenaars ervan. Onregelmatigheicl
die de ve1·werencle vennootschap niet geschaad heeft. - Ontvanlcelijlce voorziening.
- De onregelmatigheid die zou voortvloeien nit de omstandigheid dat het
cassatieverzoekschrift inzake directe belastingen is betekend aan een burgerlijke
vennootschap in de vor1n van een naalnloze vennootschap, in vereffening, niet
aan de maatschappelijke zetel doch aan
de persoon en aan de woonplaats van een
van de vereffenaars ervan brengt enkel
dan de nietigheid van de voorziening
mede als het blijkt dat deze onregelmatigheid de belangen van de verwerende
vennootschap heeft geschaad. (Wetb. vari
burg. rechtsv., art. 69 en 173; kon.
besl. nr .300 van 30 maart 1936, art. 3
en 10; Wetb. van de inkomstenbelastingen, art. 289.)
24 oktober 1967.
293
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45. - Di1'ecte belastingen. Vo1·m
- Kennisgeving van het best1'eden, a1·rest
door de g1·i{fie van het hof van be1·oep. Kennisgeving door aanbieding van het
aangetekend sclwijven aan de wqonplaats
van cle partij. - In zaken van directe
belastingen geschiedt de kennisgeving
van het bestreden arrest voorgeschreven
bij artikel14 van de wet van 6 september
1895, zoals het vervangen is bij artikel 1
van de wet van 23 j"Lui 1953, door aanbieding van het aangetekend schrijven
aan de in het arrest vermelde woonplaats
van de partij aan wie de kern1isgeving
wordt gedaan.
21 november 1967.
4ll

46.- Vorm.- Directe gemeentebelastingen. - Betelcening van de verklaring
tot voorziening. - Bewijs van deze betelcening niet ove1·gelegcl. - Niet ontvanlcelijlce
voo?·ziening. - Is niet ontvankelijk de
voorziening tegen een besluit van de
bestendige deputatie van de provineieraad, rechtdoende inzake een reelamatie
tegen een aanslag in een direete geineentebelasting, als uit geen van de aan het
Hof overgelegde stukken blijkt dat de
verldaring tot voorziening binnen de termijn van tien dagen betekend werd aan
de partij tegen wie de voorziening is
gerieht. (Wet van 22 januari 1849, art. 4;
wet van 22 juni 1965, art. 2, en wet van
22 juni 1877, art. 16.)
21 november 1967.
421
47. - Directe belastingen.
V oo1·ziening waarbij geen middel wm·dt aangevoenl. - N iet ontvanlcelijlce voo1·ziening.
- Is niet ontvankelijk de voorziening
inzake direete belastingen waarbij geen
middel wordt aangevoerd. (Wetten van
6 september 1895, art. 14, en 13 jLui
1953, art. I.) (Eerste zaak.)
19 december 1967.
580

48.- Vm·m.- Di1·ecte belastingen.Jl!J.acht aan een lasthebbe1' ve1·leencl ten
eincle een voorziening in te stellen tegen
een door een hof van beroep inzake directe
V olmacht
belastingen gewezen ar1·est. die de naam van cle lasthebber niet ve1·meldt.
Memorie van wederantwoord van de
eiser in cassatie. - Memo1·ie waa1·bij een
volmacht is gevoegd met opgave van de
naam van cle lasthebber, en die cle lastgeving
op grand waarvan cle voorziening is ingesteld bevestigt. - Ontvanlcelijke voo?·ziening. - W anneer de door de eiser aan
een lasthebber verleende volmacht om
een voorziening in te stollen tegen een
arrest inzake directe belastingen de naam

van de lasthebber, aan wie deze macht
wordt verleend, niet opgeeft; is de voorziening niettemin ontvankelijk, als er bij
een n1emorie van wederantwoord als
bijlage een volmacht wordt gevoegd,
waarop de naam van de lasthebber wordt
vermeld en die de lastgeving op grond
waarvan de voorziening is ingesteld bevestigt.
16 januari 1968.
670

49.- Vo1·m.- Di1·ecte belastingen.Stuklcen ove1·gelegcl tot ?'echtvaardiging van
de ontvanlcelijkheid. - Te1·mijn waa1·in
deze stttkken lcunnen worden neergelegd. De stukken overgelegd tot rechtvaardiging van de ontvankelijkheid van een
voorziening luumen worden neergelegd
na verloop van de termijnen, gesteld bij
artikel 14 van de wet van 6 september
1895, vervangen door artikel l van de
wet van 23 juli 1953.
16 januari 1968.
670

50. - Vorm. - Polde1·belastingen. Beslissing van de bestendige deputatie die
rechtdoet op een reclamatie. - Voorziening
moet worden ingesteld overeenkomstig de
bepalingen van a1·tikel 4 van de wet van
22 janucwi 1849. - De voorziening in
cassatie tegen de beslissingen gewezen
door de bestendige deputatie van een
provincieraad over reclamaties inzake
polderbelastingen moet worden ingesteld
overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 van de wet van 22 januari 1849.
(Wet van 3 juni 1957, art. 68, laatste lid.)
6 februari 1968.
754
51. - Vorm. - Polde1·belastingen. Beslissing van de bestendige cleputatie. Voorziening niet betekend. - Niet-ontvanlcelijlcheicl. - De voorziening in cassatie
tegen de beslissingen gewezen door de
bestendige deputatie van een provincieraad over reclamaties inzake polderbelastingen moet, op straffe van nietigheid,
betekend worden aan de partij tegen wie
zij is gericht. (Wet van 22 januari 1849,
art. 4.)
6 februari 1968.
754
'

52.- Vm·m.- Di1·ecte belastingen.Neerlegging te1· g1·i{fie van het hof van
beroep van een niet betelcend Ve?'Zoelcsclwijt.
Niet ontvankelijke voorziening. Inzake clirecte belastingen is niet ontvankelijk de voorziening ingesteld bij een
ter griffie van het hof van beroep neergelegd verzoekschrift, wanneer uit de
stukken w aarop het Hof vermag acht
te slaan niet blijkt dat dit verzoekschrift
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v66r deze neerlegging aan de verwerende
partij werd betekend. (Wet van 23 juli
1953, art. 1, ter vervanging van artikel 14 van de wet van 6 september 1895.)
973
26 maart 1968.

53. - V m·m. - Directe gemeentelijlce
belastingen. - Betelcening van de ve?·lcla?'ing van voorziening. - Bewijs van deze
betelcening niet ovet·gelegd. - Voorziening
niet ontvanlcelijlc. - Is niet ontvankelijk
de voorziening tegen een besluit van de
bestendige deputatie van een provincieraad, rechtdoende over een reclamatie
tegen een aanslag in een directe gemeentelijke belasting, wanneer nit de aan het
Hof overgelegde stukken niet 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; wet van
22 jtmi 1865, art. 2, en wet van 22 juni
1877, art. 16.)
26 maart en 23 april1968. 976 en 1067
54. - Neerlegging van memories. Di1·ecte belastingen. - Ve?'Wee?·der die een
g1·ond van niet ontvanlcelijlcheid tegen de
vom·ziening opwerpt.- Recht van de eiser
een memm·ie van wede1·antwoord neer te
leggen. - Waruleer de verweerder een
grand van niet-ontvankelijkheid opwerpt
tegen een voorziening in directe belastingen, kan de eiser ten aanzien van deze
grand van niet-ontvankelijkheid een
1nemorie van wederantwoord neerleggen.
21 mei 1968.
1156

55. - Nee?'legging van memm·ies. Directe belastingen. - Ve1·weerder die een
g1•ond van niet-ontvanlcelijlcheid tegen de
voo1·ziening opwerpt. - Nee1'legging door
de eise?' van een memo1·ie van wederantwoord. - Termijn. - Te laat ingediend
is de memorie van wederantwoord, die
een antwoord verstrekt op een grand van
niet-ontvankelijkheid opgeworpen tegen
een voorziening inzake di1·ecte belastingen, wanneer zij door de eiser werd neergelegd meer dan veertig dagen na het
verstrijken van de termijn waarin de
verweerder het recht had een memorie
van antwoord op de voorziening neer te
leggen. (Wet van 6 september 1895,
art. 14, lid 3, vervangen bij artikel 1 van
de wet van 23 juli 1953.)
1156
21 mei 1968.
56. - Di1·ecte belastingen. - G1·ond van
niet-ontvanlcelijlcheid ajgeleid uit het ontbrelcen van betelcening van de vom·ziening
aan een venmootschap, ontbonden en
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vereffend door opslm·ping, ten name van
wellce de aanslag ten lcohie1·e was gebmcht.
- Voo1·ziening betelcend aan de opslorpende vennootschap, die voo1• het hof van
be1·oep Ve?'schenen was, zowel in eigen naam
als in de hoedanigheid van ?'echtsopvolgste?'
van de opgeslo1·pte vennootschap. - Ontvanlcelijlce voo?'Ziening. - W anneer een
aanslag ten kohiere wordt gebracht ten
name van een vennootschap, nadien
opgeslorpt door een andere vennootschap
en vereffend ten gevolge van deze
opslorping, is de voorziening van de
Staat tegen het arrest van het hof
van beroep ontvankelijk zelfs indien
zij slechts aan de opslorpende vennootschap werd betekend, van 't ogenblik
dat het arrest uitspraak doet over
een beroep ingesteld door de opslorpende
vennootschap, handelende zowel in eigen
naam als in de hoedanigheid van rechtsopvolgster van de opgeslorpte vennootschap.
21 mei 1968.
1156
57. - TTo1·m. - Directe belastingen. Stulclcen nee1·gelegd te1' rechtvaa1·diging van
de ontvanlcelijlcheid van de voorziening. Te1·mijn binnen wellce zij dienen nee?·gelegd te worden. - W anneer de verweerder
een grand van niet-ontvankelijkheid tegen een voorziening inzake directe belastingen opwerpt, moet de neerlegging door
de eiser van de stukken ter rechtvaardiging van de ontvankelijkheid van de
voorziening ten laatste geschieden op de
dag van de terechtzitting. waarop de
zaak behandeld wordt, en voordat het
openbaar ministerie zijn conclusie geeft.
21 mei 1968.
1156

58. - Di?·ecte ]J1'ovinciale belastingen.
- V oorziening tegen een beshtit van de
bestendige deputatie van een provinciemad.
- Eise1· die geen middel heejt doen gelden.
- Geen middel dat de openbm·e m·de ?'aalct,
ambtshalve op te we1·pen. - Verwerping
van de voorziening. - Wanneer de eiser
geen middel heeft doen gelden tot staving
van zijn voorziening tegen het besluit
van de bestendige deputatie van een
provincieraad betreffende een aanslag in
een directe provincials belasting en geen
middel, dat de openbare orde raakt,
ambtshalve dient te worden opgeworpen,
verwerpt het Hof van cassatie de voorziening.
21 mei 1968.
1164
§ 3. -

59. -

Burgerlijke zaken of zaken
van koophandel

V arm. -

Bu1·ge1·lijke zalcen.
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Betekening van het ve1·zoeksclwift tot cassatie v661' de neer·legging en:an ter· g?'itfie van
het Hoj. - Essentiele 1'echtsvo1·m. - De
betekening van het verzoekschrift tot
cassatie in burgerlijke zaken v66r de
neerlegging ervan ter griffie van het Hof
is een essentiele rechtsvorm. (Wet van
25 februari 1925, ad. 8.)
335
3 november 1967.

60. - Vo1·m. - B~t1'ger·lijke zaken. Geen midclel voo?'gecl?'agen. - V oo1'z1:ening
niet ontvankelijk. - Niet ontvankelijk,
in burgerlijke zaken, is de voorziening
tot staving waarvan geen middel is
voorgedragen.
23 februari 1968.
832
61. - Gmncl van niet-ontvankelijkheid.
- Bu1'ge1·lijke zaken. - G?'ond van nietontvankelijkheid opgewor·pen door• het openbam· minister·ie. - Betekening. - Het
openbaar ministerie bij het Hof van cassatie dat ambRthalve een grand van nietontvankelijkheid opwerpt tegen een cassatievoorziening in hurgerlijke zaken
moet de advocaten van de partijen hiervan vooraf kennis geven bij een ter post
aangetekende brief. (Wet van 25 fehruari
1925, art. 17ter·.)
9 november 1967 en 22 maart en
5 april 1968
356, 964 en 1020
62. - Vor·nL - Bur·ge?'lijke zaken. Geen midclel voo1·gedr·agen. - Niet ontvankelijke voo1·ziening. - I s niet ontvankelijk in burgerlijke zaken de voorziening
tot staving waarvan geen middel wordt
voorgedragen. (Wet van 25 februari 1925,
art. 9.)
5 april 1968.
1020
63.- Vor·m.- B~wger·lijke zaken.Inventa1·is. - Geen ve?'plichting het exploot
van betekening van de voo?'ziening er·in te
ver·melclen. - De inventaris, die de voorziening desgevallend moet bevatten, moet
het exploot van de betekening van het
verzoekschrift in cassatie niet vermelden.
(Wet van 25 februari 1925, art. 18.)
10 mei 1968.
1126
64. - Vor·m. - Bur·ger·lijke zaken. V oo1'ziening ingesteld door· een naamloze
vennootschap. - Vennootschap ver·tegenwoonligcl door• haar· r·aacl van behee1·. V er·plichting in cle voor·ziening en het
exploot van betekening de identiteit van
alle beheerder·s te vm·melclen. - Aangezien
de raad van beheer van een naamloze
vennootschap slechts het orgaan is dat
wettelijk bevoegd is om deze rechtsper-

soon te vertegenwoordigen. en voor hern
in rechte op te treden, als college gevormcl
door alle personen die het manclaat van
heheercler hebben geluegen, kan eeu
naamloze vennootschap zich niet geldig
in cassatie voorzien door toedoen van
haar raad van beheer, dan door in haar
verzoekschrift en in het exploot van
hetekening ervan de identiteit van elke
beheerder te preciseren.
6 juni 1968.
1212
65.- Vo?'m.- Bu?'ge?'l~jlce zaken.V oor·ziening aan de ve1'weenle1' elcler·s betekencl clan aan zijn we?'lcelijke ~voon- of
veTblijfplaats. Geen bewijs dat cleze
mtr·egelmatigheicl cle belangen van de ver·wee?'cler· heeft geschaacl. Voor·ziening
ontvankelijlc. Indien in burgerlijke
zaken de betekening van het verzoekschrift in cassatie aan de verweerder een
essentieel vormvoorschrift is, waarvan
het niet-naleven de nietigheid van de
voorzienin.g meebrengt, heeft de onregelmatigheid van deze betekening, welke
volgt hieruit dat zij aan de verweerder
elders gedaan werd dan aan zijn werkelijke woonplaats of, bij gebreke van
gekende woonplaats, aan zijn werkelijke
verblijfplaats, de nietigheid van de voorziening enkel dan tot gevolg indien de
verweerder bewijst dat deze onregelmatigheid zijn belangen heeft geschaad, daar
zulke onregelmatigheid geen essentieel
bestanddeel van de betekening treft. (Wet
van 25 februari 1925, art. 8 en 17bis.)
1239
13 juni 1968.
66. - Vorm. - Bu1'ge1'lijke zaken. Voorziening aan de venveenler elcler·s betekend clan aan zijn werkelijke woon- of
ver·blijfplaats. - V er·weenler die b~titen cle
bij ar·tilcel 16 van de wet van 25 februa1'i
1925 1!oor·gesclweven ter·mijn ter· gTitfie van
het Hof een memoTie van antwoor·d heeft
neer·gelegd, die als gelclig wonlt beschouwd
bij toepassing van de regels inzake ove1'macht en zijn belangen bescher·mt. - Ontvankelijke vooTziening. - In burgerlijke
zaken is ontvankelijk de voorziening die
aan de verweerder elders betekend werd
dan aan zijn werkelijke woonplaats of,
bij gehreke van gekende woonplaats, aan
de werkelijke verblijfplaats, wanneer de
verweerder op de griffie van het Hof
buiten de bij artikel 16 van de wet van
25 februari 1925 voorgeschrevon termijn
een memorie van antwoord heeft neergelegd, die als geldig wordt beschouwcl bij
toepassing van de regels inzake overmacht en zijn belangen beschermt. CWet
van 25 februari 1925, art. 8 en l7bis.)
13 juni 1968.
1239
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67. - Nee1•legging van memoties. Burgetlijlce zaken. - 1Ylemo1'ie van antwootd te?' g·ritfie van het Hof neeTgelegcl
bttiten de bij mtilcel 16 van de wet van
25 febJ•tta1·i 1925 voo1·gesclu•even te1·mijn.
Ove1·macht. Ontvanlcelijlcheid. In burgerlijke zaken moet de neerlegging
ter griffie van het Hof van een m_emorie
van antwoord buiten de bij artikel 16
van de wet van 25 februari 1925 voorgeschreven termijn als geldig worden
beschouwd van het ogenblik dat de vertraging door overmacht wordt gewettigd.
13 juni 1968.
1239
68. - Bu1·ge1·lijlce zalcen. - A1·1·est dat
verschillende ondm·scheiden beschilclcende
gedeelten bevat. - Geen middel aangevoetd
in zovet de voo1·ziening tege1~ een van die
beschilclcende gedeelten is ge1·icht. - V ooTziening in die mate niet ontvanlcelijlc. \Vanneer een in burgerlijke zaken gewezen arrest verschillende onderscheiden
beschildmnde gedeelten bevat en geen
middel wordt aangevoerd tot staving van
de voorziening, in zover deze tegen een
van de beschikkende gedeelten is gericht,
is de voorziening in die mate niet ontvankelijk.
21 juni 1968.
1290
§ 4. -

Dienstplichtzaken.

69. - Vo1·m. - Dienstplichtzalcen.
Relcwest tot he1·ziening van de beslissing
van de he1·lceu1·ingsmad. - Relcwest dat
geen voo1·ziening in cassatie is. - Is geen
voorziening in cassatie het rekwest waarbij een dienstplichtige de herziening van
de beslissing van de herkeuringsraad
vraagt. (Dienstplichtwetten, art. 51.)
16 oktober 1967.
236
70. - Vorm. - Dienstplicht.
Ve7'zoelcsclw·ijt wctarbij aan het Hoj om eise1·s
v·rijstelling van dienstplicht w01·dt gevmagd.
- VetzoelcschTijt dat geen voo1·ziening is.
- Is geen voorziening het verzoekschrift
waarin de dienstplichtige, ten gevolge van
een beslissing van de herkeuringsraad,
die hem voor de dienst geschikt verldaart,
aan het Hof vraagt hem van deze dienst
vrij te stellen.
20 december 1967 en II maart 1968.
586 en 992

71.- Vo1'1n.- Dienstplicht.- VooTziening die de geschonden wetsbepaling
niet vermeldt. - Is niet ontvankelijk de
voorziening tegen een beslissing van de
herkeuringsraad, die de wetsbepaling
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welke zou geschonden zijn niet vermeldt.
(Gecoiirdineerde dienstplichtwetten,
art. 51, §§ l en 4.)
8 april 1968.
1024
§ 5. - Strafzaken (Geestrijke dranken,
Douanen en accijnzen inbegrepen).

72.- Vo1•m.- St1·ajzalcen.- BuTge1'lijlce pa1·tij eise1•es. - N iet betelcende V001'ziening. - Niet-ontvanlcelijlcheid. - Is
niet ontvankelijk de door een burgerlijke
partij ingestelde voorziening, wanneer
uit de stukken waarop het Hof acht
vermag te slaan niet blijkt dat zij betekend is aan de partijen tegen wie zij is
gericht. (Wetb. van strafv., art. 418.)
4 september 1967.
6
73.- Vorm.- Stmfzalcen.- Bu1•ge1'lijlce pm·tij, eise1·es. Uitgifte van de
vm·klm·ing van voo1'Ziening niet bij het
origineel van het exploot van betelcening
gevoegd. - Niet-ontvanlcelijlcheid. - Is
niet ontvankelijk de voorziening van een
bm-gerlijke partij, wanneer een uitgifte
van de verklaring van voorziening niet
bij het origineel van het exploot van
betekening van dit rechtsmiddel is gevoegd. (Wetb. van strafv., art. 418.)
ll3
25 september 1967.
74. - Votm. - Stmjzalcen. - Btwge1'lijlce pa1·tij, eise1·es. - Voo1·ziening niet
betelcend. - Niet-ontvanlcelijlcheid. - Is
niet ontvankelijk de voorziening, ingesteld door een burgerlijke partij en niet
betekend aan de partijen tegen wie zij
is gericht. (Wetb. van strafv., art. 418.)
25 september 1967.
ll3

75. - Vorm. - Stmjzalcen.
Voo1'z1:ening van de butge1·lijlce paTtij. - Exploot van betelcening nee1·gelegd te1' (f1'itfie
van het Hoj, na het ve1•stTijlcen van de bij
cwtilcel 53, lid 2, van het besluit van
15 maa1·t 1815 gestelde tetmijn. - Onontvanlcelijlcheid van de voorziening. - Is
niet ontvankelijk de voorziening van de
burgerlijke partij, waarvan het exploot
van betekening aan verweerder ter griffie
van het Hof neergelegd is na het verstrijken van de termijn gesteld bij artilml 53,
lid 2, van het besluit van 15 maart 1815;
gewijzigd bij artikel 6, § I, van de wet
van 20 juni 1953.
2 oktober 1967.
152
76.- Vorm.- Stmjzalcen. - OassatiebeToep van de btwge1'lijlce paTtij tegen
de belclaagde en tegen de veTzelce1·aa1'' tus-
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senlcomende pa1·tij.- lJ!lenW1'ie.- Getypte
memo1·ie. - V e1·melcling van de belclaagde
oolc getypt. - Vennelding van de t'e?·zelceraa?' met de hand gesclweven. - Memo1'ie
gelclt zowel ten aanzien van de ve1·zelceraa1'
als van de belclaagde. - Wanneer de
burgerlijke partij haar cassatievoorziening zowel tegen de verzekeraar van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen als tegen de beklaagde
heeft gericht, lmn uit de loutere omstandigheid dat de vermelding van de naam
van deze verzekeraar met de hand is
geschreven in het opschrift van de memoric, die voor het overige getypt is, en dat
zij door de ondertekenaar ervan niet
uitdrukkelijk goedgelmmd is, niet volgen
dat deze men:10rie niet geldt ten aanzien
zowel van deze verzekeraar als van de
beklaagde.
16 oktober 1967.
241
77. - V01·m. - Stmjzalcen. - Neerlegging van memories. - Jl1emo1'ie van
eiser ter g1·itfie nee1•gelegd na het verstt·ijlcen
van de bij a1·tilcel 53, lid 1, van het besluit
van 15 maart 1815 gestelcle termijn. Niet ontvanlcelijlce memm·ie. - Is niet
ontvankelijk de memorie tot staving van
een voorziening in strafzaken neergelegd
ter griffie van het Hof, na het verstrijken
van de bij artikel 53, lid 1, van het besluit
van 16 maart 1815 gestelde termijn.
23 oktober 1967.
289

78. - Stmjzalcen. - BuTge1'lijlce ?'echtsvordeTing.- Hoge1· beToep van de bu1·gerlijlce pa1·tij alleen. - AtTest clat de beslissing van de ee1·ste ?'echter bevestigt en de
b~wgerlijlce pat·tij ver·oordeelt in de lcosten
van haa?' hoge1· beroep. - Vom·ziening van
de belclaagcle. - Niet-ontvanlcelijlcheid. Niet ontvankelijkheid is, wegens gebrek
aan belang, de voorziening van de beklaagde tegen het arrest dat, op het hoger
beroep aileen van de burgerlijke partij,
de beslissing van de eerste rechter bevestigt, welke de beklaagde tot schadevergoeding jegens de burgerlijke partij en
die partij in de kosten van haar hoger
beroep veroordeelt.
19 december 1967.
576
79. - V ot·m. - Stmjzalcen. - M em01·ie
tot staving van de voot·ziening. - Onleesbare haniltelcening en hoedanigheid van
ile oncle1·telcenaa?' niet veTmeld. - Het Hoj
houdt geen ?'elcening met de memm·ie. Het Hof houdt geen rekening met de
memorie, neergelegd tot staving van een
voorziening in strafzaken, welke een
onleesbare handtekening draagt en waar-

in noch de identiteit noch de hoedanigheid
van de ondertekenaar wordt vermeld.
20 december 1967.
588

80. - Vot·m. - Stmfzalcen. - NeeTlegging van de memot•ies.- Mem01·ie van
eiser·. - N eeTlegging ter gl'itfie na het
Ve?'stt•ijlcen van de bij m·tilcel 53, lid 2,
van het besl~tit van 15 mam·t 1815 voot·geschTeven te1·mijn. - Mem01·ie niet ontvankelijlc. Is niet ontvankelijk de
memorie, tot staving van een voorziening
in strafzaken, neergelegd ter griffie van
het Hof na het verstrijken van de termijn
bepaald bij artikel 53, lid 2, van het
besluit van 15 maart 1815, gewijzigd bij
artikel 6, § 1, van de wet van 20 jtmi
1953.
630
8 januari 1968.
81. - Vo1·m. - StTajzalcMo.
Voo?'ziening van ile buTget·lijlce pm·tij. MemoTie nee?·gelegcl teT gt•itfie van het Hof
van cassatie. - N ooclzalcelijlce tussenlcomst
van een advocaat bij clit Hof.- Niet ontvankelijk is de memorie van de burgerlijke partij, eiseres in cassatie, die ter
griffie van het Hof van cassatie is neergelegd zonder de tussenkomst van een
advocaat bij dit Hof. (Wetb. van strafv.,
art. 425; wet van 20 juni 1953, art. 6,
§ 2.)
715 en
29 januari en 6 mei 1968.
1108

82. - VoTm. - Stmjzalcen. - B~wgeT
?'echtelijlc aanspmkelijlce paTtij, eisens. Voo1·ziening niet betekend. - Onontvankelijlcheicl. Is niet ontvankelijk de
voorziening ingesteld door een burgerrechtelijk aansprakelijke partij, die niet
betekend werd aan de partij tegen wie
zij is gericht. (Wetb. van strafv., art. 418.)
12 februari 1968.
774
83. - VoTm. - Stmfzalcen.
Voorziening van de ve?·zelce?·aat•, tussenlcomencle
paTtij. - Voo1·ziening niet betelcend. Onontvankelijlcheid. - Is niet ontvankelijk de voorziening ingesteld door de verzekeraar die voor het strafgerecht is tussengekomen, indien zij niet is betekend
aan de partij tegen wie zij is gericht.
(Wetb. van strafv., art. 418.)
12 februari 1968.
774
84. - Vo1·m. - Strafzalcen.
Voorziening van de veTzelce1·aar, tussenlcomencle
partij. - Voot·ziening niet betelcend. Niet-ontvankelijkheid. - Is niet ontvankelijk zo zij niet betekend is aan de
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partijen tegen wie zij is gerich·t, de voorziening van de verzekeraar die voor het
strafgerecht is tussengekomen.
19 februari 1968.
811

85. - Vo1·m. - Stmfzaken.
Vool'ziening van de btwge?Techtelijk aanspmlcelijlce partij. Jl1emoTie nee1·gelegd te1•
g1·itfie van het Hof van cassatie. - Noodzakelijlce tttssenkomst van een advocaat bij
dit Hoj.- Is niet ontvankelijk de memorie van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij, eiseres tot cassatie, neergelegd ter griffie van het Hof van cassatie
zonder de tussenkomst van een advocaat
bij dit Hof. (Wetb. van strafv., art. 425;
wet van 20 juni 1953, art. 6, § 2.)
26 februari 1968.
851
86. - V m·m. - Strajzalcen. - Definitieve veroordeling op de st1·ajvordering en
niet definitieve op de bu1·ge1·lijlce 1'echtsV01'dering. - Voo1·ziening van de belclaagde
tegen de ee1·ste beslissing. - Memo1·ie doo1·
de burge1·lijke partij nee1·gelegd. - Ontvanlcelijlce menwrie. - Kosten. - IVanneer de beklaagde, die definitief op de
strafvordering en provisioneel op de burgerlijke rechtsvordering wordt veroordeeld, zich in cassatie voorziet tegen
de eerste beslissing, is de burgerlijke
partij ontvankelijk om een memorie van
antwoord op de voorziening neer te leggen ; wordt deze voorziening verworpen
dan vallen de kosten van deze memorie
ten laste van de eiser.
29 april 1968.
1082
87. - Stmjzalcen. - V oorziening tegen
een ar1•est dat een veTzet, wegens niet-ve1·schijning, ongedaan verlclaart. - D1·aagwijdte van de voo1·ziening. -De voorziening ingesteld tegen een arrest dat een
verzet, wegens niet-verschijning, ongedaan verklaart werpt geen andere kwestie
op dan die van de wettelijkheid van deze
beslissing. (Eerste en tweede zaak.)
20 mei 1968,
1145 en 1150
§ 6. -

Tuchtzaken.

88.- Te1·mijn.- Ttwhtzalcen.- Voorziening tegen een beslissing op tegenspraak
gewezen doo1· de 1•aad van beroep van de
01·de van m·chitecten.- Uitgangspunt van
de termijn. - De termijn om een cassatieberoep in te stellen tegen een beslissing
op tegenspraak gewezen door de raad
van beroep van de Orde van architecten
is de bij artikel 373 van het Wetboek van
strafvordering voorgeschreven termijn ;
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hij gaat in de dag nadat de beslissing aan
de betrokkene per aangetekende brief is
betekend. (Wet van 23 juni 1963, art. 33.)
ll september 1967.
43
7. -

V erkiezingszaken.

HOOFDSTUK IV.
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN OASSATIEBEROEP KAN OF WAARTEGEN ZULK
BEROEP NIET KAN
WORDEN INGESTELD. BESLISSINGEN IN FEITE;
BESLISSINGEN IN REOHTE. 'fOEPASSING VAN DE REGEL : " POURVOI SUR
POURVOI NE VAUT ». VoORZIENINGEN DIE NIET ONTVANKELIJK ZIJN GEWORDEN WEGENS
GEMIS
AAN
BESTAANSREDEN OF BELANG

§ 1. -

Allerlei.

2 . - Belastingzaken.

89. Gemeentelijlce belastingen.
Besluit van de bestendige deputatie vcm
een provinciemad waaTbij uitspmak gedaan wordt over de 1'eclamatie van een
naamloze vennootschap of van een vennootschap bij ivijze van geldschieting op
aandelen tegen een aanslag in de met het
patent ove1·eenlcomende diTecte gemeentelijke belasting. - Beslissing niet in laatste
aanleg gewezen.- Niet ontvankelijlce voorziening. - I s niet ontvankelijk de voorziening ingesteld tegen het besluit van
de bestendige deputatie van een provincieraad, waarbij uitspraak gedaan wordt
over de reclamatie van een naamloze
vennootschap of van een vennootschap
bij wijze van geldschieting op aandelen
tegen een aanslag in een met het patent
overeenkomende directe gemeentelijke
belasting, nu dit besluit geen in laatste
aanleg gewezen beslissing is. (Wet van
4 augustus 1832, art. 15; wet van
25 maart 1876, art. 19; wet van 22 januari 1849, art. 4, gewijzigd bij artilml 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 oktober 1967.
298
§ 3. -

Burgerlijke zaken of zaken
van koophandel.

90. - Beslissingen waartegen een voorziening lean w01·den ingesteld. - Bu1·ge1·lijlce zalcen. - J;Vm·lc1·echters1·aad ten grande
beslissend die de oorspronlcelijlce eis heeft
ajgewezen. - J!Verlc1·echte1'81'aad van be1·oep
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die rle wM·k7·echte?'8?'aacl << ?'atione materice ))
onbevoegd ve1·klactrt en de eise?' ve1·oordeelt
in de kosten van beide geclingen. - Voo?'ziening van de oorsp1·onkelijke Ve?'Weenler
zonder belang. - Niet-ontvankelijkheicl.
- Is niot ontvankolijk, bij gebrek aan
bolang, de voorzioning door do oorspronkolijko verweorder ingesteld tegen de
sontontio van de workrochtorsraad van
beroep, die op het hoger beroep van de
oorspronkelijke eiser togon do sentontio
van de eerste rechter, die ton gronde
uitspraak doendo zijn cis afgowezon had,
beslist dat de workrechtersraad 1·atione
matm·ice niet bevoegd was om kennis te
nomen van de eis en deze eiser veroordeelt
in de koston van beide gedingen.
22 maart 1968.
964
91. - Beslissingen waartegen een cassatiebm·oep lean wonlen ingestelcl. - Burge?·lijke zaken. - Op1•oeping tot tttssenkomst van de veTzeke?'aa?' cloo?' cle verweerder
in een ?'echtsvonlering tot schadeloosstelling.
- Beslissing in laatste aanleg waaTbij de
?'echtsvonle1·ing tot tussenkomst ontvanlcelijk ve1·lclaanl en een cleslcttndige aangestelcl
wordt alvm·ens ?'echt te doen over de zaalc
ten g1'onde. Voo1·ziening van de tot
ttrssenkomst opgeroepen partij enkel ge1'icht
tegen de beslissing bet1·efjende het in de
zaak betTeklcen van deze pcvrtij en de ontvankelijlcheicl van de vonleTing tot tussenkomst. - Ontvanlcelijkheicl van de voo1·ziening.- Wanneer een in laatste aanleg
gewezen beslissing ontvanlmlijk verklaart
de rechtsvordering tot tussenkomst togen
de verzekeraar ingesteld door de verweerder in een rechtsvordering tot betaling
van schadevergoeding en alvorens recht
te doen over de zaak ten gronde een deskundige aanstelt en zijn opdracht omschrijft, is ontvankelijk de voorziening
van de tot tussenkomst opgeroepon partij
welke enkel gericht is tegen de beslissing
betreffende het in de zaak betrekken
van doze partij en de ontvankelijkheid
van de rechtsvordering tot tussenkomst,
daar dit een eindbeslissing is in de zin
van het decreet van 2 bnm".taire, jaar IV.
28 maart 1968.
983
§ 4. -

Dienstplichtzaken.

5. - Strafzaken (Geestrijke dranken,
Douanen en accijnzen inbegrepen).

92. - Stmjzalcen. - Voo1·ziening van
de beklaagde tegen de beslissing op de
stn~jvonle1·ing. Ove1·lijden van cle beklaagde. - Voorziening zonder bestaansnden. -Ret overlijden van de beklaagde

tijdens het cassatiegeding maakt de voor:
ziening tegen de beslissing op de strafvor
dering zonder bestaansreden ; de voorzie ning van de beklaagde behoudt haar
bestaansreden in zover zij gericht is tegen
de beslissing op de rechtsvordering van
de burgerlijke partij. (Wet van 27 april
1878, art. 20.)
4 september, 11 en 18 december 1967.
4, 518 en 567

93.- Stmjzalcen.- Voorzien,ing tegen
een vonnis waarbij een verzet niet bestaancle
wo1·clt verlclaarcl, wegens niet-ve?'schijning.
- Dmagwijdte van de voorziening. De voorziening ingesteld tegen een vonnis
waarbij een verzet we gens niet-verschijning niet bestaande wordt verklaard, legt
aan het Hof geen andere vraag voor dan
die omtrent de wettelijkheid van deze
beslissing.
11 september 1967.
47

94. - Stmfzaken. - Verom·delend a?'?'est.- Bevel tot omniddellijke aanhoucling.
- V ooTziening tegen het beschikkend gedeelte van ve1·oordeling verworpen. - V oo1·ziening tegen het bevel tot omnicldellijke
aanhouding zoncle1· bestaans1·eclen.- Wanneer een veroordeelde een voorziening
instelt tegen een veroordelend arrest dat
zijn onmiddellijke aanhouding beveelt
en, ingevolge de verwerping van de voorzieni:ng tegen het beschikkencl gedeelte
van veroordeling, dit beschik:kend gedeelte in kracht van gewijsde is gegaan,
verliest de tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding gerichte voorziening
haar bestaansreden.
2 oktober 1967, 5 februari, 17 juni en
22 juli 1968.
164, 745, 1262, 1329 en
1334
95. - Beslissingen waartegen voorziening openstaat. - Stmjzaken. - « PoUTVO'i
snr pourvoi ne vaut )), - Uitzoncle1·ingen.
:______ Buiten het toepassingsgeval van arti;kel 40, lid 4, van de wet van 15 juni 1935
op het gebruik van de talon in gerechtszaken, van regelmatige afstand of van
een voorziening tegen een arrest van
verwijzing naar het hof van assisen, kan
een partij geen tweede maal een voorziening in cassatie instellen tegen eenzelfde
beslissing in strafzaken. (Wetb. van
strafv., art. 438.)
9 en 16 oktober 1967 en 29 januari
1968.
197, 245 en 713
96.
Beslissingen waa1·tegen een cassatieberoep lean worden ingesteld. - Beslissingen waarbij de strajvo1·clering ver-
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jaard wordt vm·klaard. - Vom·ziening van
de belclaagde. - Onontvanlcelijlcheid. Is niet ontvankelijk wegens gernis aan
belang, de voorziening welke door de
beklaagde is ingesteld tegen een beslissing waarbij de strafvordering door verjaring vervallen wordt verklaard.
16 oktober 1967.
230
97. - Beslissingen waa1·tegen een cassatieberoep lean wm·den ingesteld.
Stmjzalcen. - Beschilclcing van de madkame?' waarbij de voo1·lopige hechtenis
wonlt gehandhaajd. - H'et van 20 ap1·il
1874, m·tilcel 5.- Niet ontvankelijlce vom·ziening.- Is niet ontvankelijk de cassatievoorziening tegen een beschikk:ing van
de raadkamer waarbij de voorlopige
hechtenis wordt gehandhaafd, bij toepassing van artikel 5 van de wet van
20 april 1874, nu dergelijke beschikk:ing
niet in laatste aanleg is gewezen. (Wet
van 20 april 1874, art. 19; wet van
4 augustus 1822, art. 15, 1°.)
16 oktober 1967.
245

98. - Stmjzalcen. - Voorziening van
de belclaagde tegen het a1'1'est van veroo1'·
deling en tegen een ar1·est wam·bij een
ve1·zoelc om voo1·lopige invrijheidstelling
wordt Ve1'WO?'pen. V oorziening tegen
het tweede a1'1'est zonde1· belang gewm·den.
- Wanneer de beldaagde een voorzien:ing
:ingesteld heeft tegen het veroordelend
arrest en tegen een arrest waarbij in
dezelfde zaak zijn verzoek om voorlopige
in vrijheidstell:ing wordt verworpen, heeft
de voorziening tegen dit laatste arrest
aile belang verloren, indien de voorzien:ing tegen het arrest van veroordeling
verworpen wordt.
23 oktober 1967.
289
99. - Beslissingen waartegen een cassatieberoep lean wo1·den ingesteld.
Stmjzalcen.- B~trge1'lijlce 1'echtsvo1·de1·ing.
Voo1·ziening van de bu1·ge1'1'echtelijlc
aanspmlcelijlce pm·tij tegen de bu1·gerlijlce
Geen ve1·oo1•deling van de
pa1·tijen. eise1·es jegens de bu1·ge1'lijlce pm·tijen. Oassatieberoep doelloos. Heeft geen
bestaansreden rneer de voorziening :ingesteld door de burgerrechtelijk aansprakelijke partij tegen de burgerlijke partijen,
wanneer de besliss:ing geen veroordeling
te haren laste en ten voordele van deze
partijen uitspreekt.
30 oktober 1967.
315
100. - Beslissingen wam·tegen een cassatieberoep lean wonlen ingesteld.
Strajzalcen. Vonnis in em·ste aanleg
gewezen door de co1'1'ectionele 1·echtbanle. -
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Niet ontvanlcelijlee voo1·ziening. - Is niet
ontvankelijk het cassatieberoep :ingesteld
tegen een door de correctionele rechtbank
:in eerste aanleg gewezen vonnis.
13 november 1967.
378
101. - Beslissingen tegen welke cassatiebe1·oep lean wo1·den ingesteld. - St1'afzaleen. - Beslissing die niet ontvankelijle
ve1·lelaa1·t een eis om uitlegging van een
vonnis en de kosten van het in het geding
roepen van de tegenpa1·tij ten laste laat
van degene die de eis ingesteld heejt. Voorziening van de tegenpm·tij. - Nietontvanlcelijleheid. - Is niet. ontvankelijk
bij gebrek aan belang de ·voorziening
ingesteld door de verweerder in een eis
om uitlegg:ing van een vmmis tegen de
beslissing die deze eis niet ontvankelijk
verklaart en de kosten ten laste laat van
de partij die deze eis heeft :ingesteld.
20 november 1967.
402
102.- Beslissingen waa1•tegen een V001'ziening lean wo1·den ingesteld. - Stmjzalcen. - Beslissing van v1·ijspmak. Voorziening van de belelaagde niet ontvankelijlc. - I s niet ontvankelijk, wegens
gebrek aan belang, de voorziening door
de beklaagde ingesteld tegen een beslissing die hem vrijspreekt.
27 november 1967.
448
103.- Beslissingen waartegen een voo1'ziening lean wm·den ingesteld. - Strafzalcen. - A1'1'est van het hoj van bm·oep,
waa1·bij wonlt beslist dat de door de em·ste
1·echter bevolen onrniddellijlce aanhmtding
van de ve1·oordeelde niet client te wo1·den
gehandhaajd. - Voorziening va1~ de belclaagde. - Onontvanlcelijlcheid. - Niet
ontvankelijk is, wegens gemis aan belang,
de voorzien:ing van de veroordeelde beklaagde tegen het beschikkend gedeelte
van het arrest van het hof van beroep,
waarbij beslist wordt dat de door de
eerste rechter bevolen onmiddellijke aanhouding niet client te worden gehandhaafd.
18 december 1967.
569
104. - Beslissingen waa1•tegen een vom·ziening lean wonlen ingesteld. - Stmj.
zalcen. - Arrest van het hof van be1•oep,
waa1·bij wordt beslist dat de onrniddellijlee
aanhouding van de veroo1·deelde niet dient
te wm·den bevolen. - Voo1·ziening van de
belelaagde. - Onontvanlcelijlcheid. - Niet
ontvankelijk is, wegens gemis aan belang,
de voorzien:ing van de veroordeelde beklaagde tegen het beschikkend gedeelte
van het arrest van het hof van beroep,
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waarbij beslist wordt dat zijn onmiddellijke aanhouding niet client te worden
bevolen.
18 december 1967.
569
105.- Stmjzalcen.- Voor·ziening van
de belclaagde tegen de beslissing op de
strajvonlering. - Overlijden van de belclaagde. - Voorziening zonde?' bestaansreden. - Het overlijden van de beklaagde, :iTl de 10op van het cassatiegeding,
ontneemt elke bestaansreden aan de voorziening door hem ingesteld tegen de
beslissing op de strafvordering. (Wet van
17 april 1878, art. 20.)
26 februari en 25 maart 1968.
845
en 972
106. - Stmjzalcen. - Ar1·est van de
learner van inbesohttldigingstelling houdende bevestiging van het bevel tot aanhouding van de belelaagde.- Latere inV1·ijheiclstelling. - V oo1·ziening die haar bestaans?·eden verliest. - V erliest haar bestaansreden de voorziening door de beklaagde ingesteld tegen het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling
houdende bevestiging van het bevel tot
aanhouding, indien later aan de hechtenis
een einde gemaakt is.
18 maart 1968.
947
107.- Beslissingen waa1·tegen een voo?'·
ziening lean worden ingesteld. - Stmfzalcen. - Oommissie tot besohm·ming van
de maatsohappiJ', ingesteld lemohtens de
wet van 1 jttli 1964. - Oommissie die
besl-ist een ge~ntemee1·de niet in vrijheid
te stellen. - Beslissing die het vom·we1·p
lean zijn van een vom·ziening.- De beslissing waarbij de commissie tot bescherming van de maatschappij, ingesteld
krachtens de wet van 1 juli 1964, beslist
dat er geen aanleiding bestaat mn een
gei:nterneerde in vrijheid te stellen kan
het voorwerp zijn van een voorziening
in de hij het W etboek van strafvordering
gestelde voorwaarden.
8 april 1968.
1037
108. - Beslissingen wacwtegen een oassatiebm·oep lean woTden ingesteld.
Stmjzaleen. - Besohilelcing van buitenvervolgingstelling gewezen door de Taadkame?'. - Besohilclcing in eeTste aanleg
gewezen. - V oorziening van de bu?·ge1'lijlce
partij. - Niet-ontvanleelijleheid. - Niet
ontvankelijk is de voorziening door de
burgerlijke partij ingesteld tegen een
door de raadkamer gewezen beschikking
van buitenvervolgingstelling, die derhalve vatbaar is voor verzet voor de

kamer
van
inbeschuldigingstelling.
(Wetb. van strafv., art. 128, 129, 135
en 407; wet van 4 augustus 1832, art. 15.)
17 juni 1968.
1263
§ 6. -

Tuchtzaken.

·109.- Beslissingen waa1·tegen een voo?'·
ziening lean worden ingesteld. - Tuchtzaleen. - Einclbeslissingen van de mad
van be?'oep van de 01·de van a1'0hiteoten.Begrip. - Eindbeslissing op een hager
beroep tegen de uitslagen van de verlciezingen van cle ?'aden van cle Onle. - Beslissing
waa1·tegen een voo1·ziening lean w01·den
ingestelcl.- In artikel 33 van de wet van
26 juni 1963 tot instelling van de Orde
van architecten moet onder eindbeslissingen, waartegen een voorziening kan
worden ingesteld, worden verstaan de
beslissil>gen welke door de raden van
beroep gewezen worden niet aileen met
toepassing van artikel 31 van dezelfde
wet, maar ook krachtens andere ambtsbevoegdheden die hun verleend zijn bij
een ter uitvoering van deze wet regelmatig genomen besluit, zoals het koninklijk besluit van 31 augustus 1963 waarvan
artikel 27 de raden van beroep gelast
in laatste aanleg uitspraak te doen op
de beroepen die tegen de uitslagen van
de verkiezingen bij de raden van de Orde
zijn illgesteld.
13 februari 1968.
781
7. -

Verkiezingszaken.

HOOFDSTUK V.
AFSTAND.

110.- Ajstand.- Stmfzaleen.- Bu?'·
V oo1·ziening
gerlijlee 1'echtsvonle1·ing. van de verzelce?·aaT, in tussenleomst opge?'oepen. - Ajstand doo1· een advooaat bij
het Hof van cassatie. - . Deorete1·ing. Het Hof decreteert de afstand, door een
advocaat bij het Hof van cassatie, van
de voorziening ingesteld door de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, in
tussenkomst opgeroepen, tegen de op de
rechtsvordering van de burgerlijke partij
gewezen beslissing. (Wet van 16 februari
1961, art. 6.)
238
16 oktober 1967.
111. - Ajstand. - Stmfzaleen.- Burge?'lijlce ?'echtsvordering. V oorziening
van de bu1·ge1'lijlee partij tegen een beslissing die haar eis ontzegt. - Ajstand vw~
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de vooTziening doo1· een advocaat houde1'
der stukken, maa1· zoncle1· bijzonde1·e volmacht. - Ajstand zonde1' gevolg. - Het
Hof slaat geen acht op de afstand, gedaan
door een advocaat, houder der stukken,
doch geen houder van een bijzondere
volmacht, van een voorziening, ingesteld
door de burgerlijke partij tegen een
beslissing waarbij haar eis afgewezen
wordt, daar de a£gtand van de voorziening
in dergelijk geval met een afstand van
de rechtsvordering gelijkstaat. (Wet van
16 februari 1961, art. 6.)
6 november 1967 en 15 januari 1968.
341 en 656

112.- Ajstand.- Stmfzaken. - Voo1'ziening van de btwgerlijlce pa1'tij tegen
een beslissing die haa1· eis ontzegt. Afstand van cle voo1·ziening doo1· een pleitbezo1·ge1· zoncle1· bijzonde1·e volmacht. Afstand zonde1· uitweTlcing. - Is zonder
uitwerking de afstand van een door de
burgerlijke partij ingestelde voorziening
tegen een beslissing, die haar eis ontzegt,
gedaan door een pleitbezorger die geen
houder is van een bijzondere volmacht,
daar de afstand van de voorziening in
dergelijk geval gelijkstaat met een afstand van de rechtsvordering. (Wet van
16 februari 1961, art. 6.)
6 november 1967.

341

113.- Ajstand.- Stmjzalcen. - Voo1'ziening van de beklaagde. - V oo1·ziening
ingesteld door een advocaat, houde1' van de
stulcken. - Advocaat die ter lcennds bTengt
dat de ve1·zeke1·ingsmaatschappij die hem
met de vooTziening had belast hie1·van
afstand doet. - Ve1'kla~·ing die niet als
ajstand geldt. - Is geen regelmatige
afstand de brief, waarbij de advocaat die
de voorziening in naam van de beklaagde
had ingesteld ter kennis van het Hof
brengt dat de verzekeringsmaatschappij,
welke hem met de voorziening had belast,
hiervan afstand doet. (Wet van 16 februari 1961, art. 6.)
30 oktober 1967.

322

114.- Afstand.- St1'ajzalcen.- BU1'ge1'lijlce 1'echtsvorcle1'ing. V ooTziening
van de belclaagcle. - Ajstancl doo1' een
advocaat bij het Hof van cassatie. Dem·ete1'ing. - Het Hof decreteert de
afstand, gedaan door een advocaat bij
het Hof van cassatie, van de voorziening
door de beklaagde ingesteld tegen de op
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de rechtsvordering van de burgerlijke
partij gewezen beslissing. (Wet van 16 januari 1961, art. 6.)
18 december 1967.

562

115.- Ajstancl.- Stmfzalcen.- Voo1'ziening van de beldaagde. - Advocaat,
houclm· cle1· stuklcen. - BijzoncleTe volmacht
niet ve1·eist voo1· de gelcligheicl van de
afstand. - De afstand van de voorziening
van de beklaagde wordt op geldige wijze
gedaan door een advocaat, houder der
stukken, zonder dat hij moet bewijzen
dat hij te dien einde een bijzondere volmacht heeft. (Wet van 16 februari 1961,
art. 5.)
15 januari 1968.

656

116. - Afstand. - Voo1'Ziening van de
beklaagcle tegen de besl~ssingen op de
stmfvoTdering en bu1·ge1·lijlce 1'echtsvo1'cle1'ing. - Ajstand van de voo1·ziening tegen
de beslissing op de btwge1·lijlce 1'echtsvo1'cle?·ing. - Afstand gegTOncl op de enlcele
1•eclen dat cleze beslissing gee11 einclbeslissing is in de zin van a1·tilcel 416 van
het Wttboelc van st1·ajvo1·cle1'ing.- Ajstancl
die niet als een berttsting lean w01·den uitgelegcl. Gevolgen. Wanneer de
beklaagde een voorziening heeft ingesteld
tegen de beslissingen op de tegen hen1.
ingestelde strafvordering en burgerlijke
rechtsvordering en vervolgens afstand
heeft gedaan van zijn voorziening in zover
zij gericht was tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering om de enkele
reden dat deze beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het
W etboek van strafvordering, kan deze
afstand niet worden uitgelegd als een
berusting en wordt hij niet gedecreteerd
door het Hof wanneer het vaststelt dat
deze beslissing een eindbeslissing is.
26 februari 1968.

841

117. - Afstancl. - Di1·ecte belastingen.
- Dec1'ete1·ing do01· het Hoj. - Wanneer
in directe belastingen de belastingplichtige-eiser van zijn voorziening afstand
doet, decreteert het Hof de afstancl.
30 april 1968.
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REGISTRATIE VAN DE
VOORZIENINGEN. ZEGEL.
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WAPENS.- WEGEN

w
WAPENS.

1. - Dr·agen van een jachtwapen. Wet van 3 jwn~tari 1933, ar·tikel 13. Bestanddelen van het misdr~jj. - Artikel 13 van de wet van 3 januari 1933
straft degene die een jachtwapen draagt
met een ander doel dan de jacht of met
het inzicht in overtreding van de wetten
en reglemonten te jagen.
19 februari 1968.
806
2. - Dr·agen van een jachtwapen. TVettige r·eden om dit wapen te dragen. M isdr·iJJ gepleegd met behulp van dit
wapen. - 1Vlisclr·~jj dctt op ziohzelf geen
misclr·i.zf van onwettelijk clr·agen van een
Jachtwapen ·uitmaakt. - Hij die het dragon van een jachtwapen kan verantwoorden op grond van een wettige reden kan
niet strafbaar worden gesteld wegens
overtreding van artikel 13 van de wet
van 3 januari 1933, door het enkel feit
dat hij met behulp van zijn wapen een
overtreding van de wet op de jacht of
een andere ongeoorloofde daad heeft
gepleegd.
19 februari 1968.
806

WAREN EN GOEDEREN (MISBRUIK IN DE HANDEL VAN).
1. - Koninklijk besluit nr 82 van 28 november· 1939. - Leur·hanclel. - Begrip.
- Geen leuxhandel, onderworpen aan de
hepal:i:ngen van het koninklijk besluit
nr 82 van 28 november 1939, is het
afleveren ten huize van waren, goederen
en andere voorwerpen, door gevestigde
handelaars of door hun werkelijke lasthebbers, aan een vaste klienteel waarvau
de behoeften juist of bi.j benadering: op
voorhand gekend zijn. (Kon. besl. nr 82
van 28 november 1939, art. 8-4°.)
II 52
20 mei 1968.

2.- Koninklijk besluit nr 82 van 28 no1'ember 1939. - Le~whctndel. - Beg1'ip.
- Doet aan geen leurhandel, onderworpen aan de bepalingen van het koninklijk
besluit n'' 82 van 28 november 1939, de
gevestigde handelaar die, in de loop van
de afleveringen ten huize van zijn vasto
klienteel, waarvan de hehoeften juist of
bij benadering op voorhand gekend zijn,
bij gelegenheid waren, goederen of andere
voorwerpen verkoopt aan klienten die

zich, op hun eigen initiatief, bij hem
aanbieden.
20 mei 1968.
ll52

WEERSPANNIGHEID.
Veroonleling gegroncl op een aanval.Gr·1:even welke een vwrzet met gewelcl of
beclr·eiging bedoelen.- Onontvankelijkheicl
vctn deze gr·ieven. - N u het misdrijf van
weerspannigheid opgeleverd wordt hetzij
door de aanval, hetzij door het verzet
met geweld of bedreiging, zijn de grieven
die slechts deze laatste omsclwijving
bedoelen, wanneer de veroordeling door
een aanval gerechtvaardigd wordt, niet
ontvankelijk bij gebrek aan belang.
(Strafwetb., art. 269.)
771
12 februari 1968.

WEGEN.

1. Ver·plichting voor de openba1'e
over·heid slechts wegen aan te leggen en
voor· het veTlceer• open te stellen die voldoende veilig zijn. - Dmagwijdte van
deze ver·plichting. -De openbare- overheid
is verplicht slechts wegen· aan te leggen
en voor het verkeer open te stollen die
voldoende veilig zijn ; dientengevolge
moet zij, uitgezonderd wanneer een
vreemde oorzaak die haar niet kan worden aangerekend ze belet de op haar
rustende beveiligingsplicht na te komen,
door gepaste maatregelen ieder abnornmal gevaar, onverschillig of het verborgen dan wel zichtbaar is, voorkomen.
9 oktober 1967.
185
2 . - Gemeenteover·heid.- Ver·plichting
om cle veiligheid van door gang in de straten
te verzeker·en. Ver·plir;hting die zelfs
gelclt voor· de openbar·e wegen die de gemewnte cloorkr·uisen en aan de Staat behoren. De verplichting van de gemeenteoverheid
om de veiligheid van de doorgang in
de straten te verzekeren geldt zelfs voor
de gedeelten van de openbare wegen die
aan de Staat behoren en de gemeente
doorkruisen.
12 oktober 1967.
210

3. - Gr·ote wegen.
Spoor·wegen en
toebehoren. - .Integr·er·end cleel van de
g1'Dte wegen. - De spoorwegen en alles
wat ertoe behoort maken integrerend
deel uit van de grote wegen.
3 mei 1968.
llOO

WEGVERKEER
WEGVERKEER.

1. - Vluchtmisd1·ijj. - Bestanddelen.
- Beg1·ip. - Ret vluchtmisdrijf omschreven bij artikel 2-2 van de wet van
1 augustus 1899, gewijzigd bij die van
15 april 1958, onderstelt dat de bestuurder van het voertuig, die de vlucht neemt,
weet dat zijn voertuig een ongeval heeft
veroorzaakt en, bovendien, dat hij aldus
handelt om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken.
9- oktober 1967 en 25 maart 1968.
196 en 966
2. - Vhtchtmiscl1·ijj. - Ongeval clat
voo1· een ande1· slagen, ve1·wonclingen of
de dood tot gevolg heeft gehacl. - Toepasselijke stmf. - Is onwettelijk de veroordeling tot een geldboete van 26 frank
uitgesproken ten laste van een beklaagd~
wegens een vluchtmisdrijf, wanneer het
ongeval waarin hij betrokken was voor
een ander sla.gen, verwondingen of de
dood tot gevolg heeft gehad. (Wet van
1 augustus 1899, gewijzigd bij artikel 3
van de wet van 15 april 1958, art. 2-2,
lid 2.)
533
11 december 1967.
3. - Vluchtmiscl1·ijj. - Beslissing clie
de omstandigheclen opgeejt waaruit de
1·echter het bestaan van het opzet afleiclt. Regelmatig gernotiveercle beslissing. Door erop te wijzen dat, hom.vel de bestuurder zijn voertuig in de nabijheid
van de plaats van het ongeval had
geparkeerd, hij nochtans nooit had kunnen gei:dentificeerd worden als een getuige
het inschrijvingsnummer van de wagen
niet had opgenomen en dat deze bestuurder op geen enkel ogenblik het initiatief
heeft genomen om zich te doen kennen,
stelt de rechter het bestaan vast van het
voor het vluchtmisdrijf vereiste opzet en
motiveert hij regelmatig zijn beslissing.
(Grondwet, art. 97 ; wet van 1 augustus
1899, art. 2-2.)
29 april 1968.
1084

4.- In staat van cl1·onkenschap besturen
van een voe1·tttig op de openbm·e weg. Herhaling. - Stmtfen gesteld b~j de wet
van :1 attgttsttts 1899 v661· en na de inweJ•.
kingtreding van cle tvet van :1:1 jttli :1967. Respectieve emst. - De straf gesteld bij
de wet van 1 augustus 1899, zoals zij
is gewijzigd bij die van 15 april 1958,
doch v66r de inwerkingtreding van de
wet van 11 juli 1967, op het misdrijf
opgeleverd door het feit, in staat van
herhaling, in staat van dronkenschap
een voertuig te besturen op een openbare
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plaats, is minder zwaar dan de straf
gesteld door dezelfde wet van 1 augustus
1899, doch sinds de inwerkingtreding van
de wet van 11 juli 1967.
27 mei 1968.
1177

5. - Bestu1•en van een voertuig op de
openba1•e weg, in staat van dronlcenschap.
- BestU1·en van het voe1·tuig. - Beg1·ip. Stelt wettelijk vast dat een persoon in
staat van dronkenschap een voertuig
heeft bestuurd, in de zin van artikel 2-4
v.an d~ .wet van 1 augustus 1899, gewijzrgd brJ de wet van 15 april 1958, het
arrest, waarbij beslist wordt dat deze
persoon, die achter het stuur zat, het
voertuig in beweging heeft gebracht om
te vertrekken, steunende hierop dat de
verbaliserende agent, die een der deuren
van het voertuig vasthield, over en weer
werd getrokken.
30 oktober 1967.
324
6.- Besttwen in staat van clronlcenschap
van een voe1·tuig op de openbare weg. Nieuwe herhaling. - Stmtfen gesteld bij
cle wet van 1 augustus :1899 v66r en na de
inwe1·lcingtreding van cle wet van :11 juli
:1967.- Respectieve zwaarte.- De straf,
gesteld bij de wet van 1 augustus 1899,
zoals zij gewijzigd is bij die van 15 april
1958, doch v66r de inwerkingtreding van
de wet van 11 juli 1967, op het misdrijf
?-at erin bestaat, bij nieuwe herhaling,
m staat van dronkenschap een voertuig
op een openbare plaats te hebben bestuurd, is minder zwaar dan de straf
gesteld op hetzelfde misdrijf bij dezelfde
wet van 1 augustus 1899, doch sinds de
inwerkingtreding van die van 11 juli
1967.
666 en
15 januari en 1 april 1968.
1003
7. - Aamvezigheicl in het bloed van
de bestuurde1· van ten minste 1,5 gram
alcohol pe1· duizend. - Deslcundige die,
op g1·ond van een eliminatie van de geb1·uilcte alcohol, besluit tot een alcoholgehalte van mee1· clan 1,5 g1·am pe1' cluizencl.
- Beslissing die vermoedens aanhaalt te1•
1·echtvaa1'd1;ging van het gehalte van ten
minste 1,5 gmrn alcohol pe1· cluizencl. Wettelijlcheicl. - Wettelijk gerechtvaardigd is de beslissing die een alcoholgehalte van meer dan 1,5 gram per duizend
aanneemt, door de deslnmdige aanvaard
uit oorzaak van de elimi:natie van een
gedeelte van de gebruikte alcohol, en
vermoedens aanhaalt die de aanneming
van een alcoholgehalte van ten minste
1,5 gram per duizend rechtvaardigen.
24 juni 1968.
1301
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8 . - Inb1·ettk op artikel 2-3 van cle wet
van 1 mtgustus 1899, in staat van he1'haling.- St1·aj van toepassing.- Beneden het bij de wet vastgestelde minimum
en, derhalve,. onwettelijk is de veroordeling tot een geldboete van 50 frank,
uitgesproken ten laste van een beklaagde,
die schuldig wordt erkend aan het besturen van een voertuig in ecn openbare
plaats na alcoholische dranken in zodanige hoeveelheid te hebben verbruikt,
dat het alcoholgehalte in zijn bloed op
het ogenblik dat hij bestuurde ten minste
1,5 gram. per duizend bedroeg, met de
verzwarende omstandigheid dat het feit
in staat van herhaling is geschied, (Wet
van 1 augustus 1899, gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 15 april 1958,
art. 2-3 en 2-5.)
22 augustus 1968.
1342
9. - V m·val van het 1·echt tot het bestu1·en
van een voerMtig. - Ove1't1·ecling. - Ve1'plichting voor de 1·echte1· een ve1·val ttit te
sp1·eken, zeljs indien er op het ogenblik
van de ove?'t1'eding al voorgoed een ve1·val
uitgesproken was. - Bij inbreuk op het
verval van het recht tot het besturen
van een voertuig moet de rechter een
nieuw verval uitspreken hetzij voorgoed,
hetzij tijdelijk voor een duur van ten
minste vijftien dagen en ten hoogste
twee jaar, zelfs indien er op het ogenblik
van de overtreding al voorgoed een verval uitgesproken was. (Wet van 1 augustus 1899, art. 2-17, § 1, gewijzigd bij
artikel 7 van de wet van 1 augustus
1963.)
20 november 1967.
398

10. Ve1•val van het 1'echt tot het
bestuTen wegens lichamelijlce ongeschilctheid. - Veiligheidsmaat1·egel. - V erval
voo1·goed ttitgesp1'07cen. - Geen vaststelling
dat het bewezen is clat de ongeschilctheid
blijvend is. Onwettelijlcheid. - Het
verval van het recht tot het besturen
van een voertuig wegens de lichamelijke
ongeschiktheid van de beklaagde is geen
straf, doch een veiligheidsmaatregel, die
aileen dan wettelijk voorgoed mag worden uitgesproken wanneer vastgesteld
wordt dat het bewezen is dat de waarschijnlijke duur van de ongeschiktheid
blijvend is. (Wet van 1 augustus 1899,
aangevuld bij die van 15 augustus 1968,
art. 2-8.)
401
20 november 1967.

11. Verval van het recht tot stu1'en. Wet van H juli 1967, artikel 1, e, § 1, tm· vervanging van cle bepa-

lingen van. m·tikel 2-7 11an de wet van
1 augustus 1899.- Bepaling tot beperlcing
van cle gevallen waa1·in de dader van een
ove1·t1·eding van het wegve?·lcee1'S1'eglement,
die aan zijn persoonlijlc toedoen te wijten
is, vervallen lean worden vedclaard. Bepaling in die mate toepasselijlc op de
jeiten gepleegd v66r en be1·echt na haa1•
inweddngtreding. In zover het de
mogelijkheid voor de rechter de dader
van een overtreding van het wegverkeersreglement vervallen te verklaren van het
recht tot het besturen, op grond van de
te voren opgelopen veroordelingen wegens
overtreding van genoemd reglement, aan
strengere voorwaarden onderwerpt dan
die welke door artikel 2-7 van de wet
van 1 augustus 1899, die het vervangt,
bepaald werden, is artikel 1, e, § 1, van
de wet van l l juli 1967 krachtens het in
artikel 2, lid 2, van het Strafwetboek
gehuldigd begi:nsel toepasselijk op de
feite:n gepleegd v66r en berecht na haar
inwerkingtreding.
25 maart 1968.
968
12, V e?'val van het 1·echt tot sttt1'en. Wet van H juli 1967, artilcel 1, e, § 1, te1· vervanging van cle bepalingen van a1·tilcel 2-7 van de wet van
1 augustus 189.9. - St?·engere bepaling
dan die van a1·tilcel 2-7, wat het maximum
van de duur van de ve1·vallenve1•lclaring
bet1·ejt. - Bepaling in die mate niet toepasselijlc op de jeiten gepleegcl v66r en
berecht na haa1· imve1•lcingtreding. - In
zover artikel 1, e, § 1, van de wet van
l l juli 1967, zonder wijziging van de
gevangenisstraffen en geldboeten, het
maximum van de duur van het verval
van het recht tot het besturen, dat de
rechter ten laste van de dader van een
overtreding van het wegverkeersreglement kan uitspreken wegens de te voren
opgelopen veroordelingen wegens overtreding van genoemd reglement, tot
vijf jaar opvoert, is deze bepaling strenger
dan die van artikel 2-7 van de wet van
1 augustus 1899, en is zij bijgevolg niet
van toepassing krachtens artikel 2, lid 2,
van ·het Strafwetboek op de feiten gepleegd v66r en berecht na haar inwerkingtreding.
25 maart 1968.
968

13. Verval van het recht tot het
besturen wegens lichamelijke ongeschilctheid van de. bestuurde1·. - Maatregel die
ingaat niettegenstaande ellc rechtsmiddel
vanaf de uitspraalc van de beslissing, indien
deze op tegenspraalc, en vanaj de betekening, indien zij bij ve1·stelc is gewezen. -
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De vervallenverldaring van het recht
tot het besturen van een voertuig of een
luchtschip of het geleiden van een rijdier,
uitgesproken wegens lichamelijke ongeschiktheid, gaat in, ;niettegenstaande elk
rechtsmiddel, onder meer een cassatieberoep, vanaf de uitspraak van de beslissing, indien deze op tegenspraak, en
vanaf de betokening ervan, indien zij
bij verstek is gewezen. (Wet van 1 augustus 1899, art. 2-8, § 2 [wet van 15 april
1958, art. 2] en 2-15 [wet van 1 augustus
1963, art. 5].)
1 april 1968.

1001

14. - Verval van het 1•echt tot stu1·en. Wet van 11 jttli 1967, artikel 1, e, § 1,
tot ve1·vanging van de bepalingen van
a1·tikel 2-7 van de wet van 1 augustus
1899. - Bepaling tot bepe1·lcing van de
gevallen waaTin de dade1· ve1·vallen lean
vm·klam·d wonlen wegens een ove1·t1·eding
van het wegverlcee1'S1'eglement, die aan zijn
peTsoonlijk toedoen te wijten is. - BepaZing in deze mate toepasselijk op de feiten
gepleegd v66r en be1·echt na haa1· imverlcingt?·eding. - I n zover het de mogelijkheid voor de rechter de dader van een
overtreding van het wegverkeersreglement vervallen te verklaren van het recht
tot sturen, op grond van te voren opgelopen veroordelingen wege:ns overtreding
van genoen-:~d reglement, aan strengere
voorwaarden onderwerpt dan de bepalingen van artikel 2-7 van de wet van
1 augustus 1899, die het vervangt, is
artikel 1, e, § 1, van de wet van l l juli
1967 krachtens het in artikel 2, lid 2,
van het Strafwetboek gehuldigd beginsel
toepasselijk op de feiten gepleegd v66r
en berecht na haar inwerkingtreding.
22 april 1968.

1061

15. - Ve1·val van het 1·echt tot sttwen. V erval geg1·ond op het bestaan van vm·schillende v1·oege1·e ve1·oorclelingen.- V1·oege1·e veroonlelingen bij een enkel vonnis
of a1'1'BSt. - V onnis of a?Test dat een enJcele
straf heeft opgelegd, daM de ove1·t1·ed·ingen
uit eenzelfde feit voortvloeiden. - Vonnis
of ct?'TeSt dat slechts een enkele. Ve1'00TCleling
vormt voo1· de toepassing van het ve1·val. Indien verschillende onderscheiden veroordelingen uit eenzelfde vonnis of arrest
kunnen voortvloeien, vormt evenwel
slechts een enkele veroordeling, voor de
beoordeling van de schuldigheid op grond
waarvan de rechter wegens het bestaan
van verschillende vroegere veroordelingen
het verval van het recht tot sturen kan
uitspreken, de veroordeling tot een enkele
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straf wegens verschillende overtredingen
die een enkel strafbaar feit vormen.
22 april 1968.
1061

16.- Ve1·val van het 1·echt tot sturen.Wet van 11 jttli 1967, artikel 1, e, § 1,
ter ve1·vanging van de bepalingen van
artilcel2-7 van de wet van 1 augusttts 1899.
- StTengen bepaling dan die van artilcel 2-7 wat het maximum van de cluur- van
cle vm·vallenve1·lclm·ing bet1·ejt. - Bepaling
in cleze mate niet toepassel~ik op cle feiten
gepleegcl v661· en beTecht na ham· inwe1'kingt1·ecling. - I n zover artikel 1, e, § 1,
van de wet van l l juli 1967, zonder wijziging van de gevangenisstraffen en geldboeten, op vijf jaar het maximum stelt
van de duur van het verval van het recht
tot sturen, dat de rechter ten laste van de
dader van een overtreding van het wegverkeersreglement kan uitspreken wegens
te voren opgelopen veroordelingen wegens overtreding van genoemd reglement,
is deze bepaling strenger dan die van
artikel 2-7 van de wet van 1 augustus
1899, en is zij bijgevolg niet van toepassing krachtens artikel 2, lid 2, van het
Strafwetboek op de feiten gepleegd v66r
en berecht na haar inwerkingtreding.
22 april 1968.
1061
17. - Bestu1·en van een voe1·tuig op cle
openbm·e weg in weerwil van een vm•vallenve1·lcla1•ing van het 1·echt tot sturen. Ve1'oo1·clelende beslissing. Geen vaststelling van het bestaan van een in lc1·acht
van gewijsde gegane 1'echte1·lijlce beslissing,
die het verval heeft uitgesp1·olcen. - Geen
vaststelling van de dtttW van het ve1·val,
noch van de datttrn waa1·op het is ingegamv.
- N iet 1'egelmatig gemotiveerde beslissing.
Niet regelmatig gemotiveerd is de
beslissing, die een beklaagde veroordeelt
om een voertuig op de openbare weg te
hebben bestuurd in weerwil van een vervallenverklaring van dit recht, zonder
vaststelli:ng noch van het bestaan van
een in kracht van gewijsde gedane rechterlijke beslissing die het verval uitspreekt, noch van de duur van dit verval
en van de datum waarop het is ingegaan.
(Wet van 1 augustus 1899, art. 2-17;
wet van 1 augustus 1963, art. 7.)
1127
13 mei 1968.
18. - Vonnis clat cle ophetfing beveelt
van cle ve1·vallenve1·kla1•ing van het 1·echt
tot sturen wegens licharnelijlce ongeschilctheid. - Ophetfing onderwo1•pen aan een
do01· de wet niet gestelde voorwaarcle. Onwettelijlcheid. - Indien de rechter die
een persoon ontheft van de vervallen-
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verklaring van het recht tot sturen, wegens lichamelijke ongeschiktheid, bij toepassing van artikel 2-8, § 3, van de wet
van 1 augustus I899, gewijzigd bij artikel 3 van de wet van I5 april I958, deze
opheffing kan beperken tot het besturen
van bepaa.lde of bijzonder aangelegde
voertuigen, kan hij daarentegen deze
1naatregel niet onderwerpen aan een door
de wet niet gestelde voorwaarde.
10 juni 1968.
1237

22. - J!Vet van 1 attgustus 1899, artikel 6. - Btwgerrechtelijke aanspmkelijlcheid voo1• de boete en de lcosten. - AanspTakelijkheid welke zich niet uitstrelct tot
de stiejvade1· van de minderja1·ige ovm·t1·eder·. - De bu:rgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de boete en de kosten,
bepaald bij artikel 6 van de wet van
1 augustus 1899, strekt zich niet uit tot
de stiefvader van de minderjarige overtreder.
I9 februari I968.
821
19. - OtficieTen en agenten veTmeld in
23. TVegver·keersreglement.
Ver·ar·tikel 4bis van de wet van 1 attgusttts
V e?'kee1·stelcen nr 1b. 1899, gewijzigd bij de wet van 15 ap?"il keerstekens. 1958. - Vaststellingen betr·efjende indi- Dmagwijdte. - Het teken nr 1b is enkel
cien van het misclr·ijj. - Bevoegclheid van een gevaarsteken dat in bepaalde voorcleze otficieTen en agenten om een geneeshee1• waarden de verkeerstekens nrs 1a of 26
op te voTcle1·en om lmn vaststellingen na te aankondigt; het legt geen enkele vergaan. - De officieren en agenten vermeld plichting op met betrekking tot de voorin artikel 4bis van de wet van I augustus rang. (Verkeersreglement van IO decemI899, gewijzigd bij de wet van I5 april ber I958, artikel 95, 1 en 2, gewijzigcl
I958, mogen, zelfs als er geen verkeers- bij het koninklijk besluit van 30 a,pril
1963.)
ongeval gebeurt, een geneesheer opvorderen om_ de door hun gedane vaststel18 september 1967.
SI
lingen betreffende indicien van de in dit
24.
TVegve1·Jceer·s1'eglement.
Verartikel bedoelde misdrijven na te gaan.
keerstekens. Ver·Jcee?·steken nr 2. (Wetb. van strafv., art. 8.)
Dmagtm:jclte. - Het teken nr 2 verleent
IO oktober I967.
326 niet op zichzelf aan de weg waarop het
20. Bewijskmcht van cle cloor· een - is aangebracht het karakter van hoofclbevoegcl ambtenam· of beambte opgemaakte weg en voert geen uitzonclering in op de
De algemene regel van artikel 16-l van de
pr·ocessen-veTbaal. Grenzen. bewijskracht welke krachtens artikel 4 W egcode. (Wegverkeersreglement van
IO december I958, art. 95-3.)
van de wet van 1 augustus 1899 tot
I8 september 1967.
81
herziening van de wetgeving en de reglementen op de politie van het wegverkeer,
.25.- Wiele1·wedst1"ijd.- Toepasselijlcgehecht wordt aan bepaalde processen- heid van het wegver·keer·s1·eglement. - Uitverbaal tot vaststelling van de overtre- zonde?·ingen. -AI ontslaat de deelneming
dingen van de wet en de reglementen aan een wielerwedstrijd op de openbare
op de politie van het wegverkeer, heeft weg in beginsel de wielrmmers niet van
enkel betrekking op de materiele vast- het naleven van de voorschriften van het
stellingen betreffende deze overtredingen reglement op de politie van het wegverdoor de verbaliserende beambten.
keer, toch zijn sommige bepalingen van
17 juni 1968.
1263 dit reglement, namelijk die welke de
snelheicl en het inhalen betreffen, onvere21. - W eigeTing zoncleT wettige r·eden nigbaar met sommige gedragingen eigen
zich te onder·we1·pen aan de bloedpr·oej, aan zulke wedstrijcl. (Wegverkeersreglevom·gesch?'even bij aTtikel 4bis van de wet ment, art. I, 21 en 27.)
van 1 augustus 1899, aangevuld door cle
510
8 december 1967.
wet van 15 ap?"il 1958. - Boete. - Maxi26. - TVegve1·keers1·eglement. - Openmum. - De geldboete welke wordt opgebare weg. - Begrip. - Beslist wettelijk
legd aan degene die, zonder wettige reden,
geweigerd heeft zich te onderwerpen aan dat een weg een openbare weg is in de
de bloedproef in de gevallen waarin deze zin van het W egverkeersreglement, het
kan opgelegd worden bij toepassing van vonnis dat vaststelt dat hoewel die weg
artikel 4bis van de wet van 1 augustus uitsluitend bestemcl is om toegang te
1899, aangevuld door die van 15 april verlenen aan een enkele waning, hij open1958, kan bij afwezigheid van herhaling, staat voor het openbaar wegverkeer, dat
niet hager zijn dan 100 frank. (Wet van uit geen enkele aanwijzing blijkt dat het
1 augustus I899, gewijzigd bij die van een private weg is en dat hij door ieclereen
mag worden gebruikt.
15 april I958, art. 2-3 en 4bis.)
15 januari 1968.
664
I6 oktober 1967.
244
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27, - Gebntike1·s va11 de openba1•e weg.
- l'Veggebntikers die zich op een kntispunt
bevinden wcmneM' een bevoegde pe1·soon
cle a1·m 1·echt opsteekt. - T'Veggebruilce1·s
ve1·plicht het kntisp~mt v1·ij te malcen. De gehruikers van de openbare weg, die
zich op een kruispunt hevinden, moeten
dit punt vrijmaken wanneer een hevoegde
persoon de arm recht opsteekt om de
andere weggebruikers te doen stoppen.
(\Vegverkeersreglmnent, artikel 7-1, a.)
16 novmnber 1967.
383

28. - Gebruike1•s van de openbm·e weg
ve1·plicht een k1·uispunt vrij te maken wanneer een bevoegde persoon de arm 1·echt
opsteekt. - Verplichting die client te W01'clen uitgevoenl met cle door cle omstancligheclen geboclen voo1·zichtigheicl. - Als naar
luid van artikel 7-1, a, van het Wegver'
keersreglernent de gebruikers van de
openbare weg, die zich op een kruispunt
bevinden, verplicht zijn dit pcmt vrij te
n1aken wanneer een bevoegde persoon
de arm recht opsteekt en de andere weggebruikers beveelt te stoppen, dienen zij
evenwel deze verplichting uit te voeren
met de door de omstandigheden geboden
voorzichtigheid.
16 november 1967.
383

29. - 1'Vegve1·keersreglement van 10 clecembe1' 1958. - Signalise1·en van door een
toevallige om·zaalc ge'immobiliseercle voe1'tuigen en hincle1•nissen. - Artilcelen 8,
lid2, 96, § 2, en 113 van bedoeld1·eglement.
- Be'}>alingen niet van toepassing op een
voe1·tuig clat tot stilstancl we1'Cl gebracht om
een ande1·e weggeb1·~tike1' te laten doorgaan.
- De artikelen 8, lid 2, 96, § 2, en 113
va.n het wegverkeersreglement, waarbij
het signaleren wordt opgelegd van door
een toevallige oorzaak op de openbare
weg gei:mmobiliseerde voertuigen en hindernissen, zijn niet van toepassing op de
hindernissen gevormd door een voertuig
dat tot stilstand werd gebracht om een
andere weggebruiker te laten doorgaan.
4 september 1967.
ll
30.
TYegV&1'kee1'S1'eglement, a1·tilcel 12-1. - Plaats op de 1·ijbaan.- Ve1'plichting voo1' de bestuu1·de1· zo dicht
mogelijk bij de 1'echte1'1'ancl van cle 1·ijbaan
te blijven. - Dmagwijdte van deze ve1'plichting. - De verplichting voor de
bestuurder, die op de rijbaan rijdt, zo
dicht mogelijk bij ile rechterrand ervan
te blijven, sluit niet de verplichting in
uiterst rechts te rijden.
15 januari 1968.
662
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31. T'Vegverkee'/'sreglement, a1·tilcelen 14 en 48-2, 4°. - Hincle1·nis waar de
voetgange1·s omheen moeten gaan door op
de 1·ijbaan te komen. - Hi11cle1'nis die zich
~titstrelct tot op de rijbaan. Respectieve
ve1·plichtingen van de voetgangers en van
de bestu~tnle1·s van voe1•tuigen. - Uit de
combinatie van de artikelen .14 en 48-2,
4°, van bet wegverkeersreglement blijkt
dat als een voetganger, om omheen een
hindernis te lopen die zich tot op de
rijbaan uitstrekt, op deze rijbaan moet
komen, hij zich niet meer dan een meter
van de hindernis mag verwijderen en
dat de bestuurders van voertuigen langsheen de hindernis een ruimte van minstens een meter moeten vrijlaten of, zo
zij dit niet kunnen doen, ter hoogte van
de hindernis slechts met een snelheid van
5 kilometer per uur mogen rijden.
24 november 1967.
425

32. vVegve1·kee1·sreglement, a1·tikekel 16-2, a, en 25-3.- Voertuig rijdencle
op een openba1·e weg voo1·zie11 van een
teken nr 1a, dat links afsla:at op een 1•uim
k1·uispunt en zich 1·eecls in het verlcee1• op de
alcltts opgereclen weg heeft gevoegcl. Ande1· voertttig clat ttit tegenove1·gestelde
1'ichting actnlcomt OJJ de aanvankelijlc clom·
het ee1·ste voertttig gevolgcle weg voorzien
van hetzelfcle verlcee1·stelcen. - Toepassing
van de 1'egels bet1·efjencle de voor·rang en
niet van de 1·egels bet1·efjencle de 1'ichtingsve1·ancle1·ing. - vVanneer een voertuig
dat rijdt op een openbare weg voorzien
van een teken nr 1a, linl-cs a£slaat op een
ruim kruispcmt en zich reeds in het verkeer op de aldus opgereden weg heeft
gevoegd, en een ander voertuig aankomt
uit tegenovergestelde richting op de aanvankelijk door het eerste voertuig gevolgde weg, voorzien van hetzelfde teken,
dienen de regels betreffende de voorrang
en niet die betreffende de richtingsverandering te worden toegepast. (Verkeers~
reglement, art. 16-2, d, en 25-3.)
30 oktober 1967.
317
33. - H'egve1·lcee1'S1'eglement van 10 december 1958, a1·tilcelen 15, 16, 17 en 18,
gewijzigd bij het lconinklijlc besluit van
30 april 1963.- Voo1'1'ang.- Noodzaak
voo1· de bestuu1·de1· die de voo1Tang client
te ve1·lenen, de genaclercle weg op te 1·ijclen
om de aanwezigheicl van een bestuurde1·
hie1·op vast te stellen. V oo1·waarclen
waarin clit mane~tve1· toegelaten is. - Wanneer de bestuurder die de voorrang dient
te verlenen aan hem die op de genaderde
weg rijdt, zich wegens de plaatsgesteldheid enkel rekenschap kan geven van de
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aanwezigheid van een bestuurder op deze
weg mits deze weg op te rijden, mag bij
op deze weg vooruitkomen in zover zulks
noodzakelijk is en met de vereiste voorzicbtigheid om elk ongeval te vermijden,
gelet op de plaats, de verwijdering en de
snelbeid van de andere bestuurder. (Wegverkeersreglement van 10 december 1958,
art. 15 tot 18, gewijzigd bij koninklijk
besluit van 30 april 1963.)
20 november 1967.

395

34. - vVegve1·kee1"s1·eglement van 10 december 1958. - K1·uispunt. Lichtsignaal. - Omnjegeel licht dat volgt op
het groene. - Bestuu1·de1· die niet kan
stilhouden zonde1' de no1·mal3 gang van de
andet·e bestutl1'deTs te hinde1·en. V e1'plichting het k1-uispunt over te steken. Wanneer een weggebruiker een kruispunt
opgereden is omdat bij, bij bet aangaan,
van bet oranjegeel licbt, dit signaal zo
dicbt genaderd was, dat bij niet meer op
voldoende veilige wijze kon stilhouden,
moet bij bet kruisptmt volledig voorbijrijden, ingeval hij door te stoppen, de
normale gang van de andere bestuurders
zou binderen. (Verkeersreglement, art. 27
en 107 .)
30 november 1967.

469

35. - V 001'1'ang. - l'V egve?·keenTeglement van 10 decembe1· 1958, a1·tikelen 15,
16, 17 en 2 7-1. - Onvm·wachte en joutieve
ged1·aging van de voo1'1'anghebbende bestuurdM·. - Gecl1·aging die een 01W001'Zien
voo1·val voor de ande1·e bestuu1·dm· kan
vormen. - De gedraging van een voorrangbebbende bestuurder, die op foutieve
wijze de voorrangschuldige bestuurder
nopens zijn voornemen misleidt, kan
voor deze laatste een onvoorzienbare
bindernis vormen ; in dergelijk geval kan
geen fout ten laste worden gelegd van de
bestuurder die de voorrangbebbende bestuurder niet heeft laten voorgaan. (Verkeersreglement van 10 december 1958,
art. 15, 16, 17 en 27 -I.)
4 december 1967.
476
36. - W egverkee1·sreglement, gewijzigd
op 30 ap?'il 1963, a1·tikel 15-1. - Voo1"'
?'ang.- K1·uispunten.- Verplichting tot
bijzondere voorzichtigheid. - Artikel 15-1
van bet W egverkeersreglement, gewijzigd
op 30 april1963, legt aan elke bestuurder
die een kruispunt oprijdt de verplicbting
op bijzonder voorzichtig te zijn ten einde
aile ongevallen te voorkomen.
8 december 1967.

514

37. l'Vegvm·kee1'81'eglement, artikelen 16-2-a en 18. - Bestuurder die komt
gereden uit een openbare weg voorzien van
een omgelcee?·de d1·iehoelc. - V oorwaarden
tvam-in hij de genaderde weg mag overstelcen. -De bestuurder die kmnt gereden
uit een openbare weg voorzien van een
omgekeerde driehoek mag de genaderde
weg enkel oversteken als deze, gelet op de
plaatsgesteldheid, blijkt vrij te zijn of
als bij zulks kan doen zonder gevaar
voor ongevallen, gelet op de verwijdering
en de snelbeid van de bestuurders die
op deze weg rijden. (Wegverkeersreglement, art. 16-2-a en 18.) (Impliciete
oplossing.)
11 december 1967.
529
38. - Vo01'1'ang. - Wegverlceersreglement, m·tilcel 16 en 17.- Oonclusie waa?'bij iV01'clt betoogd dat de bestUU1'dM·, voor1'angschuldige, die bewee?'t dat de bestuu?'dM· van het ander voe1·tuig op het lc1·toispunt
heeft gestopt, het positiej bewijs van deze
stilstand moet bijb1·engen. - Beslissing
dat de twijjel de ee1·ste bestuunle1· ten goede
moet lcomen. - lmpliciete verwerping van
de in de conch•sie inge1·oepen 1·egel. - De
in conclusie ingeroepen regel, volgens
welke de voorrangsscbuldige bestuurder,
die beweert dat de bestuurder van het
ander voertuig op bet kruispcmt beeft
gestopt en bijgevolg niet meer de voorrang genoot, bet positief bewijs van de
stilstand van dit voertuig moet bijbrengen, wordt impliciet verworpen door het
vonnis dat beslist dat de twijfel de bestuurder van bet eerste voertuig ten goede
moet komen. (Grondwet, art. 97.)
18 december 1967.
566
39. - Voo1'1'ang. - VVegve1·keersreglernent, a1·tikel 16. - K1·uispunt. - Openba?'e wegen die elk van een teken nr 1a
(naa1· beneden gekeerde d1·iehoek) voo1·zien
zijn. - V o01·rang van de van 1·echts komende bestut•rder.- Wanneer twee openbare
wegen, die op een kruispunt uitkomen,
elk van bet teken nr la (naar beneden
gekeerde drieboek) voorzien zijn, beeft
de van recbts komende bestuurder voorrang. (Wegverkeersreglement, art. 16.)
15 januari 1968.
657

40. - V 001'1'ang.
H' egvM·keersreglernent, gewijzigd op 30 april 1963, artikel16-1.- Vo01'1'ang van rechts.- Voo?'mng onajhankelijk van de manie1· waarop
de bestuurde1· stuu1·t en die zich uitst1·ekt
tot gans de b1·eedte van de weg waa1·op hij
rijdt. - De voorrang door artikel 16-1
van bet wegverkeersreglement, gewijzigd
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bij het koninklijk besluit van 30 april
1963, erkend aan de van rechts lmmende
bestuurder is onafhankelijk van de wijze
waarop deze stuurt op de weg waarop
hij rijdt en strekt zich uit tot gans de
breedte van deze weg.
22 januari 1968.
691

41. - Voo1'1·ang.
Wegve?'lcee?·s?·eglement, gewijzigd op 30 ap1·il 1963, a1'tikel 16-1 en 2. - DTaagwijdte van deze
bepalingen.- Artikel16-1 van het Wegverkeersreglement, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 30 april 1963,
stelt een algemene regel van voorrang,
de voorrang van de van rechts komende
bestuurder, waarop artikel 16-2 onder
de vorm van een bijzondere regel uitzonderingen invoert.
19 februari 1968.
807
42. - Voo1·1'ang.
Wegve?·kee1'S?'eglement, gewijzigd op 30 ap1'il 1963, a1'tikel 16. - Van Techts komende bestuu?'de?·
die komt ge?'eden uit een regelmatig van
het telcen nr 1a voo1'Ziene weg. - Ande1'e
bestuurde1' die 1·ijdt op de opgegane weg.Voorrang toebehm·end aan deze bestuu1'de1',
zeljs zo de doo1' hem gevolgde weg niet van
het telcen nr 2 is voorzien. - In afwijking
van artikel 16-1 van het Wegverkeersreglement, gewijzigd bij koninklijk besluit van 30 april 1963, is een bestuurder
niet verplicht de van rechts komende
bestuurder te laten voorgaan, wanneer
de weg waarop deze rijdt regelmatig van
het teken nr 1a is voorzien, zelfs zo de
door de eerste bestuurder gevolgde weg
niet van het teken nr 2 is voorzien. (Wegverkeersreglement, gewijzigd op 30 april
1963, art. 16-2-a.)
807
19 februari 1968.
43. VooTmng. Bestuu1·der die
komt gereden uit een weg voo1'zien van een
telcen nr 1a dat niet zichtbaa?' is. - Opgereden weg niet voo1·zien van een teken nr 2.
-Arrest dat beslist dat de bestuurde1·, die
op de eerste weg Teed, niet ve1·plicht was
het telcen nr 1a in acht te nemen en dat hij
die van links lcwam op de tweede weg geen
jout begaan heejt, omrlat hij, wegens omstandigheden van ove1·macht, niet wist dat
het telcen nr 1a niet ziohtbaa1' was. Wettelijkheid van deze tweede beslissing.
- W anneer het teken nr 1a, dat stond op
de openbare weg waaruit een bestuurder
komt gereden, niet zichtbaar was en de
opgereden weg, waarop een andere bestuurder rijdt die van links kwam ten
opzichte van de eerste, niet van een
teken nr 2 was voorzien, kan de feitenCASSATIE, 1968. 50
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rechter na de eerste bestuurder van alle
aansprakelijkheid te hebben ontheven om
de reden dat hij niet verplicht was rekening te houden met het teken nr 1a, door
een soevereine beoordeling in feite wettelijk beslissen dat de tweede bestuurder
evenmin een fout begaan heeft omdat
hij, wegens omstandigheden van overmacht, niet wist dat het teken nr 1a
niet zichtbaar was.
II maart 1968.
915

44. - V oo1'mng.
W egve1'kee1'sreglement, a1'tilcel 17. - Bestuu1·der die een,
maneuver wil uitvoe1·en, zoals zijn voe1·tuig
opnieuw in beweging b1'engen. Ve1'plichting de ande1'e bestuurde?'s te laten
vooTgaan. - Omvang van deze ve1·plichting.
De verplichting die krachtens artikel 17 van het wegverkeersreglement
wordt opgelegd aan de bestuurder, die
een maneuver wil uitvoeren, zoals zijn
voertuig opnieuw in beweging brengen,
de andere bestuurders te laten voorgaan
hangt niet af van de voorwaarde dat het
maneuver de normale gang van de andere
bestuurders kan verhinderen of belemmeren ; zij is algemeen en onafhankelijk
van de inachtneming van de voorschriften van het wegverkeersreglement door
de andere bestuurders, in zover hun plots
aankomen niet onvoorzienbaar was.
25 september 1967.
121

45.- WegveTkeersreglement van 10 decembe1' 1958, artikel 17. - Maneuver. Beg1'ip. - Uit de vaststelling dat een
bestuurder een vluchtheuvel voor voetgangers links is voorbijgereden en vervolgens merkelijk van richting heeft
moeten veranderen om zijn weg voort
te zetten, kan de rechter wettelijk afleiden
dat deze weggebruiker een maneuver
heeft uitgevoerd in de zin van artikel 17
van het wegverkeersreglement.
II december 1967.
526
46. - W egverkee?'S?'eglement gewijzigd
bij koninklijk besluit van 30 ap1'il 1963.Bestuurder die een maneuver wil uitvoeTen.
- Verpliohting de andere bestuurrle1's te
laten voorgaan. - Algemene aard. - Uitzondering in geval van ove1·maoht. - De
verplichting voor de bestuurder; die een
maneuver wil uitvoeren, de andere bestuurders te laten voorgaan is van algemene aard, doch de overmacht kan de
niet-uitvoering ervan wettigen. (Wegverkeersreglement gewijzigd bij koninklijk besluit van 30 april 1963, art. 17.)
718
29 januari 1968.
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47.- vVegverkeersreglement van 10 decembm· 1FI58. - Gebe~wtenis die al dan
niet lean wo1·den voorzien. - Beoordeling
door de jeitenrechte?'. - Beoo1•deling die
alleen soeverein is wannem· zij in .feite
geschiedt. De beoordelil<g door de
feitenrechter of een door een weggebruiker uitgevoerd maneuver al dan niet kon
worden voorzien is aileen soevereill wanneer zij van feitelijke aard is.
5 februari 1968.

742

48. - Openbw·e weg met verschillende
1'?:jbanen. - Ve1·ande1·ing van 1·1:jbaan. JJ1anenver. -Ret overgaan van een rijbaan naar een andere, op dezelfde openbare weg, is een maneuver ill de zill van
artikel17 van het Wegverkeersreglement.
12 februari 1968.

779

49.
vVegvm·keersreglement, a?·tikel 21-1, lid 2, a. -Inhalen langs 1·echts.
- V oonvaanlen. - Ret illhalen van een
voertuig op de openbare weg moet en
mag enkel rechts geschieden wanneer de
ill te halen bestuurder heeft te kennen
gegeven dat hij voornemens is links af te
slaan en zich naar links heeft gewend om
dat maneuver uit te voeren. (Wegverkeersreglement, art. 21-1, lid 2.) (Impliciete oplossillg.)
18 decen<ber 1967.

568

50.- Wegverkee?'S?'eglement van 10 december 1958, gewijzigd op 30 ap1·il 1963,
Mtikel 21-2, lette1· c. - Links inhalen. Ve1•plichting zich ervan te ve1•gewissen of
het mogelijk is zijn plaats in de nom~ale
gang van het ve1·lcee?' opnienw in te nemen
zonde1· dit te hinderen. - Draagwijclte. De bepalil1g van artikel21-2, letter c, van
het Wegverkeersreglement van 10 december 1958, gewijzigd op 30 april 1963,
naar luid waarvan elke bestuurder van
een voertuig op de openbare weg, alvorens lmks ill te halen, zich onder meer
ervan moet vergewissen dat hij zijn
plaats opnieuw kan ilmemen in de normale gang van het verkeer zonder dit te
hillderen, impliceert niet dat een tegenligger reeds, bij het begill van het
illhaalmaneuver, ill aantocht is ill tegenovergestelde richtillg, maar dat, wanneer
een tegenligger achteraf opdaagt, de
inhaler zijn plaats op bet rechterdeel van
de rijbaan opnieuw kan ffinemen zonder
de normale gang van het verkeer hierop
te hinderen.
24 juni 1968.

1299

51.
HT egve?·lcee?'S1'eglement, artikel 25-2, b en d. - Bestunrder die links
wil a.fslaan. - Bestuunle1· die zijn voornemen duidelijlc en tijdig genoeg lcenbaa1·
moet malcen. - Best~mnler die oolc, alporens dat maneuve1' ~tit te voe1·en, zich naar
links moet begeven. - De bestuurder die
op de openbare weg rijdt en links wil
afslaan, 1noet niet aileen zijn voornemen
duidelijk en tijdig genoeg kenbaar maken,
doch ook zich naar lmks begeven alvorens
het maneuver nit te voeren. (Wegverkeersreglement, art. 25-2, b en d.)
18 december 1967.
568
52. - HT egvm·kee1·sreglement gewijzigd
bij lconinlclijlc beslnit van 30 april1963.Bestu~tnler die links wil ajslaan om de
1·ijbaan te ve?'laten. - Vm·plichting zich
voom.f e1·van te ve1·gewissen dat hij zijn
mane~tve?' lean aanvangen zonder gevaa1·
voor de achterliggers. - Ve1·bod hem links
in te halen nadat hij zijn voornemen lcenbaar heeft gemaakt en zich nam· links heeft
begeven. - De bestuurder die lillks wil
afslaan om de rijbaan te verlaten, moet
zich vooraf ervan vergewissen dat hij
zijn maneuver kan aanvangen zonder
gevaar voor de achterliggers en derhalve
zich onder meer ervan vergewissen dat
er geen achterligger een il1haalmaneuver
heeft aangevangen ; wanneer hij daarna
zijn voornemen duidelijk en tijdig genoeg
kenbaar heeft gemaakt en zich naar lillks
begeven heeft, mag hij niet meer links
ingehaald worden en is hij derhalve niet
meer ertoe gehouden, bij bet uitvoeren
van zijn maneuver n<et matige snelheid,
zich ervan te vergewissen dat een bestum·der hem niet tracht ill te halen.
(Wegverkeersreglement, gewijzigd bij konmklijk besluit van 30 april 1963,
art. 25-2 en 21-l, lid 2.)
29 januari 1968.
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53. Richtingsvemnclm·ing.
Bestntwcle?' die naa1· 1'echts wil' ajslaan. Best~t~wcler die wegens de omstandigheden
cle voorschrijten van a1·tikel 25-2, a en c,
van het vVegverkee?'s?'eglement niet in acht
neemt. - Manetwer dat onde1· de toepassing van artilcel 17 van dit reglement valt.
- Ret maneuver waarbij rechts wordt
afgeslagen om de rijbaan te verlaten valt
niet meer onder de voorschriften van
artikel 25-2, a en c, van het Wegverkeersreglement, doch onder de toepassil1g
van artikel 17 van dit reglement, indien,
al was het wegens de omstandigheden,
de bestuurder de voorschriften van de
eerste van deze bepalingen van dit regle-
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ment niet in acht neemt en onder meer
niet zo kort mogelijk naar rechts afslaat.
6 mei 1968.
1111

54. - Richtingsverande1'ing. Bestuu1'de?· die naa1· 1·echts wil ajslaan. Bestuurde1· die a1·tikel 25-2, a en b, van
het vVegverkee?'81'eglement niet in acht
neemt. - Ve1·plichting m·tikel 17 van hetzelfde reglement in acht te nemen. - De
bestuurder die, wanneer hij rechts wil
afslaan om de rijbaan te verlaten, de
voorschriften van artikel 25-2, a en b,
van het W egverkeersreglement niet in
acht neemt, is gehouden tot de algemene
verplichting voorrang te verlenen, zoals
bepaald wordt in artikel 17 van hetzelfde reglement.
27 mei 1968.
1180
55. - Wegverkee1'81'eglement van 10 decembe1' 1958, m·tilcel 26. - Voo1·zienbare
h1:nde1·nis. - Hinde1·nis opgeleverd do01·
een voetgange1' op de ve1·kee1'8tvegen van
een grootstad.- Beslissing die als beginsel
stelt dat de1·gelijlce hinde1•nis steeds voo1·zienbaa1· is voo1' de bestuurders.- Onwettelijke beslissing. - Is onwettelijk de
beslissing die als beginsel stelt dat op
de verkeerswegen van een grootstad een
voetganger een voorzienbare hindernis
oplevert voor de bestuurders. (Wegverkeersreglement, art. 26.)
9 oktober 1967.
194
56. - Wegve1·Jcee1'S1'eglement, gwwijzigd
bij koninklijlc besluit van 30 ap1'il1963.Overt1·edingen van a1·tikel 27-1 en 3. Plotseling 1·emmen. - Al dan niet bestaan
van veiligheids1·edenen. - Hinde1·nis die
aldan niet leon wo1·den voor·zien.- Beoo1'deling doo1· de jeitem·echte1'. - De feitenrechter beoordeelt soeverein volgens de
omstandigheden van de zaak of het
plotseling remmen van een voertuig al
dan niet door veiligheidsredenen ver,eist
was en of het een hindernis heeft uitgemaakt die al dan niet door de achterligger kon worden voorzien. (Wegverkeersreglement, gewijzigd op 30 april
1963, art. 27-1 en 3.)
713
29 januari 1968.

57.- Wegve1·lcee1'81'eglement van 10 decembe1' 1958, a1·tilcel 4·2-1-b. - Geb1·uilc
van de lichten. - Rijdier. - Beg1·ip. Door artikel 42-1-b van het wegverkeersreglement van 10 december 1958 wordt
voorgeschreven dat tussen het vallen van
de avond en het aanbreken van de dag
de aanwezigheid op de openbare weg
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van rijdieren, en dientengevolge van
rijpaarden, onverschillig of ze bereden
zijn of niet, door de beschreven lichten
moeten worden gesig11.a.leerd.
11 september 1967.
43

58. JiVegverlcee1·sreglement, a1·tilcel42.- Geb1·uik van lichten.- Voertuig
dat stilstaat of stationeert. - . Voe1·tuig dat
op een ajstand van ongeveer 100 mete1·
duidelijlc lean worden bemerlct. - Begrip.
- Om te oordelen of een stilstaand of
stationerend voertuig duidelijk te bernerken is van op een afstand van ongeveer
100 meter en dientengevolge niet verplicht is de bij artikel 42-1 van het Wegverkeersreglement voorgeschreven lichten
aan te steken, dient er niet alleen rekening
te worden gehouden 1net de eigenlijke
openbare verlichting, doch ook met de
andere omstandigheden welke 11iteraard
de doelmatigheid van deze verlichting
kunnen be'invloeden, zoals de omgeving
en de weersgesteldheid. CVVegverkeersreglement, art. 42-2.)
19 februari 1968.
802
59. Voetgange1·s.
TVegve1·kee1'8r·eglement, gewijzigcl op 30 ap1·il 1963,
a1·tilcel 4.8-3, 5o en 6°. - Voetgange1· die
de 1·ijbaan ove1·steelct op een plaats waar
het ve1·lceer noch doo1' een bevoegd agent
noch doo1· vm·kee1'slichten geTegeld wonlt
en waa1· geen ove1·steelcplaats voo1' voetgange1'S bestaat. Ve1'plichtingen. De voetganger, die de rijbaan wil oversteken op een plaats waar het verkeer
noch door een bevoegd agent noch door
ver}merslichten geregeld wordt en waar
geen oversteekplaats voor voetgangers
bestaat, mag de rijbaan enkel opgaan
na zich ervan te hebben vergewist dat
hij het kan doen zonder gevaar en zonder
het verkeer te hinderen en mag er niet
blijven stilstaan zonder noodzaak. (Wegverkeersreglement, gewijzigd bij de wet
van 30 april 1963, art. 48-3, 5o en 6o.)
12 februari 1968.
768
60. - Voetgange1·s.
Voetgange1' die
de Tijbaan oversteelct ove1•eenkomstig a1'tikel 4.8-3, 5° en 6°, van het l'Vegve1'kee1'sr·eglement. - Niet vrijgesteld van de ve1'plichting de voo1·zichtigheidsmaatregelen te
nemen welke opgelegd zijn doo1' de omstandigheden, om een ongeval te ve1·mijden. V aststelling. - De voetganger die de
rijbaan oversteekt overeenkomstig artikel 48-3, 5° en 6°, van het Wegverkeersreglement, zoals dit artikel gewijzigd
werd bij het koninklijk besluit van
30 april 1963, en die dientengevolge niet
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verpli~?t i.s stil te staan om een voertnig
dat hlJ nwt had kunnen zien te laten
voorgaan, moet niettemin zoals elke weggebruiker de voorzichtigheidsmaatregelen
nemen opgelegd door de omstandigheden
om een ongeval te vermijden en moet
desgevallend blijven stilstaan. Bij gebrek
aan een conclusie dienaangaande, is de
rechter evenwel niet verplicht vast te
stellen dat de voetganger deze verplichting in acht genomen heeft.
12 februari 1968.
768

61. - Verkee1·sreglement van 10 deoembe1' 1958, m·t·ikel 86-1. - Uitlating van
sohaclelijke of hinclm·lijke 1'ook. - Rook~~.~tlating ve1·oorzaalct door een autovoertuig
~t1.tger'Ltst met een dieselmotor. Misdrijj.
- Wijze van vaststelling. - Voor de
toepassing van artikel 86-1 van bet Wegverkeersreglement, nwet de opaciteit,
welke bepalend is voor de rookuitlating
van een met een dieselmotor uitgerust
autovoertuig welke schadelijk kan zijn
voor de veiligheid van het verkeer of de
weggebruikers kan hinderen, gemeten
worden met een opacimeter. (Kon. besl.
van 1 juli 1964.)
4 september 1967.
8

l'Vegve1'lcee1'Sreglement, m·ti62.
lcel 95. - l'Veg waarop een ve1·lcee1'stelcen
nr 2 is geplaatst.- Andm·e wegen waa1'0p
geen verlcee1·steken nr 1a is geplaatst. B~stuu1·der die op cle ee1·ste weg rijdt en
n~et weet clat e1· op de genaclenle weg een
teken ontbreekt.- Reohtvaarcligingsg1·ond.
- De bestuurder die rijdt op een weg
waarop een teken nr 2 is aangebracht,
zonder dat op de andere wegen die op het
kruispunt uitlopen het teken nr 1a of 26
is geplaatst, mag zich beroepen op een
rechtvaardigingsgrond, zo hij niet wist
dat bet teken nr 1a op de genaderde weg
ontbrak.
(Wegverkeersreglement van
10 december 1958, art. 95-3.)
81
18 september 1967.
63. V erlcee1·sliohten. - Omnjegeel
lioht. - Verkee1·sreglement, a1·tikel 104. Recht het signaal voorbij te rijclen voor
een bestuu1·de1· die niet mee1· lean stoppen.
Voo1·waarclen. De bepaling van
artikel 104 van het wegverkeersreglement, volgens welke een verkeerslicht
mag voorbijgereden worden door de bestuurder die, bij het aangaan van het
oranjegeel licht, het signaal zo dicht
genaderd is dat hij niet meer op voldoende
veilige wijze kan stilhouden, kan niet
worden ingeroepen door een bestuurder
die, wegens de snelheid waarmee hij zijn

voertuig bestunrt, in overtreding is met
de artikelen 27-1 en 31bis, 1°, van bedoeld reglement.
25 september 1967.
121

64. ;--- Insohrijving van de voert'Ltigen
met ~~gen beweeglcmoht. E.oninlclijk
besl'Lt~t van 31 cleoembe1· 1953, artilcel 9. V e1·z~tim cle n~tmme1·plaat aan cle Dienst
van het vVegve1·lceer te1·~t.g te zenclen binnen
t_wee maanclen naclat voorgoecl een eincle
~s gemaalct aan het gebruilc 1•an het voertuig.
- Onmiclclellijlc miscl1·ijj. - Het verzuim
d~ nu=erplaat van een voertuig met
e1gen beweegluacht aan de Dienst van
het W egverkeer terug te zenden binnen
twee maanden nadat de bonder van de
nu=erplaat voorgoed een einde heeft
gemaakt aan het gebruik van het voertuig is een onmiddellijk en niet een
voortdurend misdrijf. (Kon. besl. van
31 december 1953, art. 9, lid 1, gewijzigd
bij het kon. besl. van 28 oktober 1957,
art. 1.)
18 december 1967.
573
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1. - Bij ve1•stelc gewezen sententie.
V e1·zet dat bondig de micldelen van eiser
in ve1·zet moet bevatten. - Vereiste voor·waanle opclat het verzuim van dit vormvoorsohrijt de onontvanlcelijlcheid van het
ve1·zet mecleb1·engt. - Het vormvoorschrift
vervat in artikel 82, lid 2, van de wet van
9 juli 1926 op de werkrechtersraden naar
luid w.~arvan de akte van verzet 'tegen
een blJ verstek gewezen sententie de
bondige uiteenzetting van de middelen
van eiser in verzet moet bevatten is niet
substantieel en is niet op straffe van
nietigheid voorgeschreven ; het verz1.um
van dit vormvoorschrift leidt dan aileen
tot de onontvankelijkheid van het verzet
als de ontoereilmndheid van de motivering verweerder in verzet niet toelaat de
waarde ervan te onderzoeken.
14 september 1967 en 6 maart 1968.
68 en 891
2. - Sententie in hager beroep. - Op
tegensp1·aalc gewezen sententie. Geen
belcnopte samenvatting van de verdecliging
van cle geclaagcle in hager beroep. - Onwettelijlce sententie. - Onwettelijk is de door
de werkrechtersraad van beroep op tegenspraak gewezen sententie, die zelfs geen
beknopte samenvatting bevat van de
verdediging van de gedaagde in hager
beroep. (Wet van 9 juli 1926, art. 77
en 123.)
22 december 1967 en 4 januari 1968.
597 en 603

WETGEVENDE MACHT.

~

3. - Op1•oeping van de partijen voo1·
het verzoeningsb~wea~t van de we1·kreahte1•s1'aad. - Doel. - De oproeping van de
partijen voor het verzoeningsbureau van
de werkreohtersraad, vooraleer de zaak
bij de bevoegde kamer van de raad aanhangig is, heeft tot doel het verzoeningsbureau in de mogelijkheid te stellen alle
middelen tot verzoening te beproeven.
(\Vet van 9 juli 1926, art. 52 en 55.)
1 maart 1968.

874

PaTtij die voo1' het ve1'zoeningsversahijnt en zich ve1•antwo01·dt ten
opziahte van alle punten van de eis van
de tegenpartij. - Pm·tij niet ge1·echtigd
om zich voo1' de bevoegde kame1· van de
Taad, waa1·bij de zaak nadien aanhangig
is' m·op te be?·oepen dat een van de punten
van de eis in de op1•oeping voor het ve1·zoeningsbu1•eau niet was ve1·meld. - De
partij die zioh tijdens haar versohijning
voor het verzoeningsbureau van de werkreohtersraad, verantwoord heeft ten opziohte van aile punten van de eis van
de tegenpartij is niet meer gereohtigd
om zioh voor de bevoegde kamer van de
raad, waarbij de zaak nadien aanhangig
is, erop te beroepen dat een van de punten van de eis in de oproeping voor het
verzoeningsbureau niet vermeld werd.
4. -

bu1·ea~t

1 maart 1968.

874

5. - Partij die bij conclttsie bewee1·t
dat de kame1' voor bedienden van de wm·kTeahtersmad van beToep toepassing moest
maken van de wet van 10 maa1·t 1900 op
de arbeidsoveTeenkomst. - Sententie die
zoncle1' mem· beslist dat de kameT voo1'
bedienden bevoegd is om kennis te nemen
van het gesahil. - Niet 1·egelmatig met
Tedenen omlclede beslissing. Is niet
regelmatig met redenen omkleed de sententie van de werkreohtersraad van
beroep die, in antwoord op de oonolusie
van een partij die, in plaats van te beweren dat de. kamer voor bedienden van
de werkreohtersraad niet bevoegd was
om kennis te nemen van het gesohil,
zich ertoe beperkte te stellen dat deze
kamer toepassing moest maken van de
wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst en niet van de wetten betreffende het bediendenoontraot, geoo6rdineerd bij koninklijk besluit van 20 juli
1955, zonder meer beslist dat de kamer
voor bedienden van de raad bevoegd is
om van dit geschil kennis te nemen.
(Grondwet, art. 97.)
25 april 1968.
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Uitlegging van de wet van overheidswege.
- Inte1'1~ationale ove1·eenlcomst. ~ Ovm·eenlcomst die de instemming van de KameTs
verworven heejt. ~ Ovm·eenkomst voo1· geen
'ttitlegging vm~ ove1'heidswege vatbam·. ~
Aangezien een internationale overeenkomst uiteraard nit de gemeensohappelijke wil van de Hoge oontraoterende
partijen is ontstaan, is zij niet vatbaar
voor uitlegging van overheidswege, zelfs
nadat zij bij een akte van de wetgevende
maoht de instemming van de Kamers
heeft verworven. (Grondwet, art. 28.)
16 januari en 12 maart 1968.
670
en 926
WETTEN EN BESLUITEN.

1. ~ Toepassing in de tijd. ~Wet van
11 juni 1964_. tot wijziging van a1·tikel 19,
lid 3, van de geaoi:h·dineerde wetten bet1'ejjende de sahade voo1·tsp1·uitende uit de
m·beidsongevallen. Geen uitleggende
wet en geen te1·ugwerkende lc1•aaht. - T.Vet
niet van toepassing op de ve1'goeding van
de schade voortspruitende 'ttit een ongeval
ove1·komen v661· haar inwerlcingt1·eding. De wet van 11 juni 1964 tot wijziging
van artilcel 19, lid 3, van de geooordineerde wetten betreffende de sohade
voortspruitende nit de arbeidsongevallen,
wet die aan de getroffene van een ongeval
op de weg naar of van het werk of zijn
reohthebbenden, die in aanmerking komen voor de forfaitaire vergoedingen,
bepaald bij de geooordineerde wetten, de
mogelijkheid verstrekt de bijkomende
vergoeding te verkrijgen overeenkomstig
de regels van het gemeen reoht, zelfs wanneer de voor het ongeval aansprakelijke
persoon het bedrijfshoofd is van de getroffene of van een diens werkliedeh of
aangestelden, is geen uitleggende wet en
heeft geen terugwerkende kraoht ; zij is
derhalve niet van toepassing op de vergoeding van de sohade voortspruitende
nit een v66r haar inwerkingtreding op
de weg naar of van het werk overkomen
ongevaL
20 november 1967.
408
2. Uitlegging. Wetsbepalingen
wellce de v1·ijheid van nijverheid en m·beid
bepe1'lcen. ~ Bepalingen welke, in de Tegel
op bepeTkende wijze moeten uitgelegd wo1'den. ~ De wetsbepalingen, welke de
vrijheid van nijverheid en arbeid beperken, moeten, in de regel, op beperkende
wijze ingesteld worden.
18 december 1967.
533
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3. - Koninkli}k besluit dat, overeenkomstig aTtikel 56 van de besluitwet van
9 juni 1945, bindende kmcht geeft aan een
beslissing van een paTitai?' comite genomen
kmchtens a1·tikel 10, litt. a of b, van
dezelfde besluitwet. - Koninklijk beslttit
dat noch een wet noch een ?'eglementaiT
besluit is. - Besluit dat tentgweTkende
kmcht kan hebben. Het koninklijk
besluit dat, overeenkomstig artikel 12
van de besluitwet van 9 jlmi 1945, bindende kracht geeft aan een beslissing van
een paritair comite, genomen krachtens
artikel 10, litt. a of b, van bedoelde
besluitwet, is noch een wet noch een
reglementair besluit; het kan terugwerkende kracht hebben.
29 februari 1968,
871

4. - Tentgwerkende kmcht. - Omzetting van de scheiding van tafel en bed in
echtscheiding. - Wet van 20 juli 1962,
aTtilcel 23, tM' veTvanging van a1·tilcel 310
van het Btwge1·lijlc W etboelc. - TVet toepasselijk op een scheiding van tafel en bed,
uitgespr-oken onder het ?'egime van de voorgaande wetgeving. - Artikel 23 van de
wet van 20 juli 1962, ter vervanging van
artikel 310 van het Burgerlijk Wetboek,
dat aan ieder van de echtgenoten het
recht verleent om de echtscheiding te
vragen, wamleer de scheiding van tafel
en bed op grond van bepaalde feiten drie
jaar heeft geduurd sedert de overschrijving van het beschikkend gedeelte van
de beslissing waarbij de scheiding is
toegestaan, is toepasselijk op een scheiding van tafel en bed, uitgesproken onder
het stelsel van de voorgaande wetgeving.
8 maart 1968.
909

5. - Tentgwe1·kende kmcht. - Stmfzaken. - A.1·tikel 2, lid 2, van het Strafwetboek.- Wet van 11 juli 1967, m·tikel1,
e, § 1, te1· ve1·vanging van de bepalingen
van a1·tikel 2-7 van de wet van 1 augustus
1899. - Stt·enge?'e bepaling clan die van
a1·tikel 2-7, wat het maximum van de dutw
van de veTvallenvet·klaTing betreft. - Bepaling in die mate niet toepasselijk op de
feiten gepleegd v66T en be1·echt na haaT
inwe1·kingtTeding. - In zover artikel I,
e, § l, van de wet van ll juli 1967, zonder
wijziging van de gevangenisstraffen en
geldboeten, het maximmn van de duur
van het verval van het recht tot het
besturen, dat de rechter ten laste van de
dader van een overtreding van het wegverkeersreglement kan uitspreken wegens
de te voren opgelopen veroordelingen
wegens overtreding van genoemd reglement, tot vijf jaar opvoert, is deze bepa-

ling strenger dan die van artikel 2-7 van
de wet van I augustus I899, en is zij.
bijgevolg niet van toepassing krachtens
artikel 2, lid 2, van het Strafwetboek op
de feiten gepleegd v66r en berecht na
haar inwerki:ngtreding.
25 maart I968.
968
6. - TeTugwe1·lcende lcmcht. - Stmfzaken. - Beginsel gehulcligd in aTtikel 2,
lid 2, van het Stmfwetboelc. - Wet van
11 juli 1967, a1·tikel1, e, § 1, te1·ve1·vanging
van de bepalingen van a1·tikel 2-7 van de
wet van 1 attgustus 1899. - Bepaling tot
bepe1·king van de gevallen waa1·in de dacler
van een ovm·t1·eding van het wegve?'kee-rs?'eglement, die aan zijn pe1·soonlijk toedoen
te wijten is, vm·vallen kan wonlen verlclaanl.
- Bepaling in die mate toepasselijlc op de
feiten gepleegd v66r en be1·echt na haar
In zover het de
inwe?·kingt1·eding. mogelijkheid voor de rechter de dader
van een overtreding van het wegverkeersreglement vervallen te verldaren van het
recht tot het besturen, op grond van de
te voren opgelopen veroordelingen wegens
overtreding van genoeind reglement, aan
strengere voorwaarden onderwerpt dan
die welke door artikel 2-7 van de wet van
I augustus I899, die het vervangt, bepaald werden, is artikel I, e, § I, van de
wet van II juli 1967 krachtens het in
artikel 2, lid 2, van het Strafwetboek
gehuldigd beginsel toepasselijk op de feiten gepleegd v66r en berecht na haar
inwerkingtreding.
25 maart en 22 april I968.
968
en 1061

7. - Te?·ugweTkende kracht. - Wet tot
vaststelling van een vooTTecht of tot tt?:tbreiding van em• bestaand vooTrecht. Inwe1·kingt1·eding na het ontstaan, tttssen
al de schulcleisers, van een samenloop wellce
lmn ?'espectieve ?'echten bepaalt. - JiV et
niet van toepassing, behottdens afwijkende
bepaling.- Een wet die een nieuw voorrecht invoert of die een bestaand voorrecht uitbreidt is niet van toepassing,
behoudens afwijkende bepaling, wanneer
v66r haar inwerkingtreding, bij voorbeeld
ten gevolge van de vereffening van een
vennootschap, tussen de schuldeisers van
de vennootschap een samenloop is ontstaan die op onherroepelijke wijze hun.
respectieve rechten bepaalt.
30 mei 1968.
ll91
WISSELAGENT.

Zekedwicl aangewend tot waaTboTg van

;:~ --

WISSELBRIEF.- ZAAKWAARNEMING
zijn beroepsverbintenissen. - Doo1· een
dm·de gestelde zeke1·heid. - Zekerheid die
eigendom van deze denle bl·ijjt. -De derde
die met zijn geld of waarden de zekerheid
heeft gesteld tot vrijwaring van de beroepsverbintenissen van een wisselagent,
blijft eigenaar van deze gelden ofwaarden
ten opzichte van de wisselagent. (Wetb.
van kooph., boek I, titel V, art. 71, gewijzigd bij het konin1dijk besluit n.r 84 van
30 januari 1935, art. II; kon. besl. nr 150
van 18 maart 1935, art. 9.)
20 juni 1968.
1281
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door partijen die geen handelaars zijn,
verwerven in hoofde van die partijen
niet het handelskarakter door het feit
aileen dat zij een wisselbrief voor acceptatie ondertekend hebben.
21 j1mi 1968.
1287

WOONPLAATS.
Onschendbaarheid.- Toestemming van
de bewone1•. - Toestemming gegeven door
diegene die van de bewone1' het recht heeft
ve1·k1·egen om in diens plaats toegang te
ve1'lenen. - Geen schending van de woonplaats. - Een woonplaats wordt niet
geschonden door diegene die er is binnengegaan met de toestemming van de bewoner. Dit is namelijk het geval wmmeer
de toelating om in de waning binnen te
gaan gegeven wordt door diegene die van
de bewoner hetzij krachtens de gebruiken, hetzij krachtens particuliere overeenkomsten het recht heeft gekregen om
in diens plaats toegang te verlenen.
26 februari 1968.
846

WISSELBRIEF.
Gevolg van het ha;ndelslcaralcte1' van de
w·issel op de verbintenissen voo1·tvloeiend
~tit een cont1·act van ve1·koop op ajbetaling.
- Hoewel een wissel wegens zijn vorm.
als een daad van koophandel wordt aangemerkt, treft dit karakter enkel de verbintenissen die, in hoofde van de ondertekenaars, uit de aldus gevestigde titel
ontstaan ; de verbintenissen welke bij een
verkoop op afbetaling aangegaan worden

z
ZAAKWAARNEMING.
Begrip. - Het wettelijk begrip van
zaakwaarneming wordt niet miskend door
de rechter die in feite constateert dat een
n~akelaar in verzekeringen, gelast met
het innen van een verzekeringspremie,
de kwitantie, welke de verzekeraar he1n
overhandigd had met het oog op de
inning, aan de verzekeraar niet binnen
de bedongen termijn teruggestuurd heeft,
hoewel deze premie hem niet betaald

werd, en dat, ingevolge de verhoudingen
tussen partijen, het bedrag van deze
prem.ie onherroepelijk en definitief door
de verzekeraar op het debet van zijn
agentrekening gebracht werd, en daaruit
afleidt dat deze makelaar zelf vrijwillig
de premie betaald heeft, op naam en voor
rekening van de ondertekenaar van de
polis, en dat die betaling tegelijk dringend, noodzakelijk en verplichtend was.
19 oktober 1967.
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NAAMLIJST VAN DE PARTIJEN

BLADZIJDEN

A

Aalst (Stad).
837
Ackermans.
387
Adamo.
39
Adriaenssens.
1126
Aelterman.
158
Aerts.
73, 469, 741
Afmal (N. V.).
504
Agence maritime anversoise (N.V.) 1285
- - Transintra (N. V.).
472
Albert.
1287
Albrand.
327, 886
Alessandri.
972
Algemeen christelijk vakverbond. 1051,
1102
Ali e.
476
Alleman.
80
Alleweireld t.
450, 1024
Alsemberg (Gemeente).
1113
Ainmoniaque synthetique et deri651
ves (N. V.).
Anderlecht (Gemeente).
789
Anderlues (Gemeente).
421, 976
Andre.
1032, 1191
Andrianne.
662
Angelucci.
1331
An oro.
1133
Anquetil.
1278
Artselain.
1332
Antonangeli.
853
Antunes.
1333
Antwerp Sucrafina Works (Danwe, curator faillissement N. V.).
794
Antwerpen (Stad).
370, 429, 1290
Antwerpia-leven ·(N. V.).
225
Antwerps Metaalbedrijf (N. V.).
847
An twerpse verzekeringsmaatschappij securitas (N. V.).
359
Apers.
109
Apprets Dukerts (P.V.B.A.).
421
Arnaud.
84
Arnold.
1118
Arnou.
780
Assoignons.
768
Assurances generales de Paris
(Compagnie d').
202

BLADZIJDEN

Aucremanne.
Augis.
Autobus Liegeois (N. V.).
Autos taxi's van Brussel (N. V.).
Auxiliaire de la presse (N. V.).
B
Babouard.
Backes.
Baeb.
Baeckelandt.
Baekelandt (E. en L.).
Baeten.
Balkan.
Barbazon.
Barbe.
Barbier.
Bauwens.
Bavay.
Beaumont.
Beauval.
Becker.
Beckers.
Becquevort.
Beeckmans.
Beef-Import (N. V.).
Beirens.
Bekaert.
Belgian Shell Company (N. V.).
Belgisch bureau voor de autoverzekeraars (v.z.w.).
Belgische Bijstand (N. V.).
- maatschappij van algemene
verzekeringen op het !even
en tegen ongevallen
(N. V.).
- nationale assurantiekas
tegen arbeidsongevallen.
-

892
670
1082
301
1139

1138
1223
909
1233
706
633
287
256
876
831
1166
712
934
230
715
780
1174
280
949
628
526
1244
1284
87

359
41,
69

spoorwegen (Nationale
maatschappij der).
169, 436
443, 693, 916, 1100
Staat.
210, 389
438
(dienst der scheepvaart).
4,
- (Minister van financien).
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22, 23, 48, 55, 60, 94, 96,
134, 166,
98, 100, 132
167, 169, 203, 209, 247,
249, 250, 258, 293, 296,
305, 330, 332, 334, 350,
352, 382, 411, 416, 418,
451, 453, 492, 494, 499,
531, 534, 536, 537, 579,
580, 611, 614, 618, 635,
636, 639, 641, 643, 670,
676, 689, 695, 698, 706,
723, 724, 728, 750, 752,
758, 783, 788, 822, 824,
855, 862, 865, 887, 889,
894, 923, 926, 947
949,
955, 973, 974, 1010, 1013,
1039, 1041, 1070, 1087, 1089,
1091, 1093, 1112, 1122, 1128,
1133, 1135, 1138, 1142, 1157,
1159, 1162, 1183, 1187, 1204,
1206, 1208, 1273, 1304, 1305,
1307, 1308.
(Minister van justitie).
790

Bonnetain.
28
Bontems.
1257
Boom.
16
Boonen Sidonie (weduwe Snoeckx)
531
Borghans.
192
561
Boschian.
Bosco (N. V.).
1304
Bostin.
1343
Boucher.
720
807
Boudry.
Bougniart.
1086, 1181
Bouille (0.).
141
Bouille 0. en Lhote Ch. (Vennootschap in gemeenschappelijke
141
naam).
460
Boutillez (weduwe Pica.vez).
1191
Bouton.
Boyazis.
8
111
Brabant (Provincie).
349
Bragard.
505
Branger.
779
Brasserie Piedbceuf (N. V.).
- royale de Laeken (N. V. in
680
vereff ening).
793
- Wielemans-Ceupens (N. V.).
483
Brassine.
761
Brems.
634
Brigou.
1024
Briou.
663
Brisfer.
558
Bronlet.
468
Brouet.
1013
Brouwerij de Dijle (N. V.).
8, 529
- van Haacht (N. V.).
756
- Piedbceuf (N. V.).
756
- Vandenheuvel (N. V.).
712
Broze.
638
Brugge (Stad).
Bruggeman (Curator faillissement
10'18
Mungioli).
341
Brunin.
454
Brussel (Stad).
799
Bruys.
494
Buchet.
223
Buermans.
1159
Bulckaert.
667
Burdet.
930
Burguet.
1233
Bussels.
Buurtspoorwegen (Nationale
480,
maatschappij van).

a

a

(Minister van Landsverdediging).

104,
251, 540, 1016

(Minister van openbare
werken).
1339
(Minister van posterijen,
telegrafie en telefonie). 448
- Verzekeringsmaatschappij
van de middenstand
(N. V.).
81
- - Minerve (N. V.).
114
Belgomazout (N. V.).
141
Belgroma (N. V.).
977
Belleflamme.
1280
Benijts.
656
Bergen (Stad).
983
Bernaerts.
746, 1247
Bernier.
196
Bernissart (Gemeente).
899
Bertin champs.
130
Beusinne.
4
Bietton.
952
Biver.
284
Bloquiaux.
1233
Bock.
196
994
Bockstaele.
Bodart-Berger (Echtgenoten).
831
Boddez.
698
Bodson.
1030
Boelaert.
343
107
Boesmans.
Boesmans-Lenaerts.
107
Bogaert.
19, 236
Bois et materiaux de Thuin (N.V.).
299
80
Bollaire.
Bolland.·
987
592
Bologne.
185
Bonivert.

657, 691, 1177
1331
881
2%

Buvens.
Buyle.
Buysse.

c
Caisse primaire de securite sociale
de Ia Gironde.

716

L--
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Callebaut.
776
Callens.
13
Callewaert.
96, 1227
Camerman.
438
Cantraine.
678
Capelle.
918
Capride {P.V.B.A.).
156
Capuano (L. et A.).
1085
Carelo.
1298
Carijn.
891
Carryn.
81'1
Carton.
879
Casaert.
518
Cassiman.
1284
Casteleyn.
13
Castiaux en Balsaux (Echtgenoten).
282
Catteaux.
1327
Cauvin.
1142
Caytan.
802
.Ceymolen.
610
:Chanic (N. V.).
1339
.Charbonnages de Maurag·e (N. V.
in vereffening).
1191
- de Monceau-Fontaine (N.Y.).
705
Charette.
127
.Charlier.
458, 657
191
Chastreux.
Chauvel.
134
Chiry.
488
·Christelijke mutualiteiten (Landsbond der).
2, 376,
436, 807' 1298, 1299
- - (Nationaal verbond der).
436
Christiaen.
421
Christman.
1321
Ciments d'Obourg (Soc. an.).
693
Claes.
874
1225
Claes (Goossens, weduwe).
Cleveringa.
7 70
Cloostermans.
555
.cloots.
232
Cobut.
1257
Cochez.
562
Cockx.
747
Cocquyt.
934
Coemans.
807
Colin.
408
Colinet.
1283
43
Collart.
172
Collet.
Collignon.
569
Collin.
421
Commeyne.
1233
Compagnie d'assurances generales
.. de Paris.
202
de Constructions civiles
104
(N. V.).
generale d'assurances sur la
vie et contre les accidents
1049
(N. V.).

BLADZIJDEN

Compagnie mobiliere et fonciere
(N. V. in vereffening).
Compania Naviera Hidalgo (N.Y.).
Comptoir Anversois d'Escompte
(N. V.).
Consignatiekas {Deposito- en).
Constructiewerkhuizen Allaeys
(P.V.B.A.).
Cooperatieve Vennootschap Le
Foyer Levallois.
Cooperatieve vennootschap Samachim.
Cooperatieve vennootschap Ul
vereffening Cotismer.
Coppee.
Cor busier.
Cordier.
Cortebeeck.
Corvers.
Cotismer (Cooperatieve vennootschap in vereffening).
Cotton.
Couwez.
Craeghs.
Crismer.
Crombez.
Crouzeau.
Curatolo.
Curvers.
Cuypers.
Cypers.

607
832
167
1281
373

386
1290
731
543
954
702
651
347
73'1
'1332
844
1301
. 826
917
1024
260
4

223
·322

D

448
448
Da~.
·
1233
Daerden.
244
561
D'Alelio.
Danneels.
743
Darras.
538
Darte.
657
D artevelle.
421
127
Dassy.
Dauwe.
947, 1006, 1008
Dauwe (curator faillissement N. V.
Antwerp Sucrafina Works).
794
Dave.
87'1
De Backer.
811
De Baerdemaecker (N. V.).
183
De Bastiani.
1129
Debatty.
218
De Bauw.
156
De Beer.
'1299
De Belgische Bijstand (N. V.).
526
---'- Verdediging (Maatschappij).
287
De Eels.
744
Deberdt.
152
De beurs voor diaman than del
605
(N. V.).
De Bie.
263
Daelman.
Daelman gebroeders (P .V.B .A.).
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Deblauwe.
735
De Bodt.
350
De Bosscher.
744
De Brabander.
1
De Brauwer-Pluys.
576
De Bronne.
811
Debrulle.
849
Debruyne.
1343
DeBruyne (weduwe Steppe).
337
De Busschere.
624
Declaye.
851
De Clerck.
946
De Clippel (Weduwe Janssens-Casteels).
1068
Decoene.
590
De Coeyer.
1166
Deconinck.
184, 185
De Coninck.
380, 1233
De Corte.
1342
De Corte-Van Loon.
1067
Decoster.
941
Decraene.
11
De Cupere.
964
De Duinen (N. V.).
438, 691
Dedoncker.
596
De Faam (N. V.).
238
De Faestraets.
486
Defays.
851
D efechereux.
311
De federale verzekeringen (Gemeenschappelijke verzekeringskas).
876
(Gemeenschappelij ke
verzekeringskas tegen
de arbeidsongevallen). 1078
Deflo.
11
De Freitas.
332
Defresnes.
604
Degan d.
387
Degrande.
1303
De Grave.
368
De Greef.
1309
Degrendele.
13
514 1299
De Groote.
De Groote en zoon (P.V.B.A. P.).' 515
De Haen.
111
Dehairs.
310
Dehaey.
113
Dehandschutter.
1181, 1086
De Hertogh.
77
Dehullu.
153
Dej onckheere.
60
De Jonge.
157
De Jonghpellens (P.V.B.A. F.).
71
De Kegel.
451
Dekempe.
1164
De La Croix.
1244
Delaere.
436
Delafoiltaine.
317
Delannoy-Robin.
258
Delcambe.
282

Delcourt.
478, 966
Deleeuw.
1262
Delfanne.
899
Delforge (M., Cl. en G.).
448
Delfosse.
971
Delhaye.
712
De Lille.
955
Delire.
25
Delmoitie.
990
Delmotte.
1'166
Delneste.
579
Delobelle.
667
Delperdange.
407
Delruelle.
894
De Luycker (N. V.).
526
De Maeseneer.
1051
De Marne Pipelines (De Schrijver,
curator faillissement P. V. B. A.). 151
744
De Meulder.
De Mey.
1087
De Meyer.
6, 946
Demoen.
1298
994
De Moor.
De Mulder.
936
De Munck.
841
De Munter.
1'191
De Myttenaere.
88
Dendal.
408
Denia (P.V.B.A.).
873
547
De Nieuwe Houtnatie (P.V.B.A.).
Denora.
570
Depeser.
370
De Poorter.
625
Deposito- en Consignatiekas.
1281
De Potter.
630
Deprez.
1215
Depuydt.
316
Dequeecker.
882
432, 1145, 1150, 1244
De Ridder.
Deridder (Linon, curator faillissement).
596
Derijnck.
1'108
De Roover.
110
De. Ryckere.
1005
De Saulty.
499
Descamps.
121
De Schelde (N. V. Verzekeringsmaatschappij).
501
D eschrij ver.
391
De Schrijver (curator faillissement
Dorckens).
799
De Schrijver (curator faillissement
151
P.V.B.A. De Marne Pipelines).
12
Desender.
12
Desimpel.
96
Desimpelaere.
Desmedt.
780
Desmet.
678
De Smet.
1166
De sociale voorzorg (verzekeringsmaatschappij).
408
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Desprets.
485
Desserano.
841
De Stobbeleer.
35
Destoop.
652
De Swert.
686
De thy.
51
Detry.
603
De Vaderlandse N. V.
851
De Vaderlandsche (Naamloze Verzekeringsmaatschappij).
868
Devalte.
501
Devaux.
247
De verenigde eigenaars (N.V.).
1091
- Textielnijverheden (gemeenschappelijke kas van onderlinge verzekering).
337
De Vidts.
985
De Vlieger.
665
De Vlieghere.
445
De Vloo. ·
432, 1150
Devolder.
1233
Devos.
518, 897' 1029
De Vrede (N.V.).
702
De Vrede (Verzekeringsmaatschappij).
657
Devroe (curator van de samenwerkende vennootschap World
Plastics).
518
De Wachter.
1290
Dewaele.
153
De Waele.
983
Dewilde.
152
De Winter.
1'131, 1233
Dewitte.
915
De Witte.
549
De Wolf (A. en D.).
806
De Zayer.
743
D'Haeyere.
528
D'Heygers.
1131
D'hondt.
1127
Dhooghe.
12
D'Huyvetter.
471, 750
Dick (N.V.).
1183
Dienst der scheepvaart. 633, 739, 1339
Dierckx.
1152
Dierick.
996
Dinnecourt.
631
Dinneweth.
812
Directe belastingen te leper (Ontvanger van de).
1215
Diriekx.
319
Dispensaire des Sceurs Dominicaines (verenigi:ng zonder wi:nstoogmerk).
125
Distilleries associees belges (N.V.). 1324
Dolvelde.
198
Dompas.
1097
Dondelinger.
402
Dorekens (De Schrijver, curator
faillissement).
799
·Dossche.
936

Doyen.
930
Dreze.
826
Drouillon.
46
Druez.
713
Drukkerij Ret Volk (N.V.).
1073
Dua.
121
Dub ail.
1329
Dubois.
271, 343, 1258
Duflou.
948
Dufourny.
1024
Duhaut.
'1032
Dujardin.
293, 488, 1233
Dukerts.
421
Duliere.
543
Duliere (A. en J.).
1'144
Dumon en Vander Vi:n (Namnloze
Onderne mingsmaa tschappij
voorheen).
55
Dumoulin (Van Dijck, weduwe). 1'131
Dumoulin-Raskin (Echtgenoten).
648
Dupont.
576, 758
Dupu~.
46
Durant.
1219
Duray (P. en A.).
140
Durbecq.
1267
D'Ursel.
1201
Durviaux.
69
Du Val de Beaulieu.
1128
Duwelz.
406
Duyck.
683
E

Eagle Star insurance company
Limited (Vennootschap naar
Engels recht).
218, 777
Ecolet (vennootschap).
448
Eendracht en voorzorg (N.V. Verzekeringsmaatschappij).
88
Einhorn.
236
Ekandje-Ebwe.
346
Elco (Soc. an.).
283
Eliano.
994
Elsen.
686
Elsene (Gemeente).
514
Elvinger.
670
Englebert.
421
Entrepots et Magasins generaux
(thansN.V. DeBaerdemaecker).
183
Entreprises Debilde (N.V.).
713
E. P. I. (N.V.).
1024
Etablissementen A. A. Segers
(P.V.B.A.).
865
- Louis de Poortere (N.V.).
731
Etablissements Cooman (P.V.B.A.) 1220
- Flor Bruxelman et fils
(P.V.B.A.).
763
HocM (P.V.B.A.).
375, 590
Joseph earlier et C!e
(P.V.B.A.).
555
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Etablissements Ladriere-Mattagne
& fils (N.V. met beperkte aansprakelijkheid).
184, 185
- Leon Lhoist (N.V.).
594
- Souweine freres (P.B.V.A.).
596
- textiles Emile Maes et fils
23
(N.V.).
Eternit (N.V.).
352
EUler.
235
Eurimpex (N.V.).
1018
Euromac (N.V.).
862
Europeenne des carburants
S.E.C.A. (N.V.).
1026
Europneu (P.V.B.A. in ver, effening).
1244
Eveche de Liege (v.z.w.).
754
Evrard.
345, 1084
Exobois (N.V.).
1250
Eyck.
1206
Eylenbosch.
599

Fluhr.
48
FluziP.
921
Focant.
346
Follman.
322
Fonciere Carner (N.V. Verzekeringsmaatschappij).
656
Fonderie Riche Freres (P.V.B.A.).
783
Fonds tot vergoeding van de in
geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers.
1242
Fontaine-Dewez (Echtgenoten).
648
Fonteyne.
882
Foret.
655
Formichi.
1073
Fortry.
12
Fournier.
634
Fournisseurs bureaux modernes
670
(N.V. naar Luxemburgs recht).
Fours Lecocq et ateliers de Trazegnies reunis (N.V.).
1242
Foxhalle.
572
Fraikin.
191
Fraiture.
347, 920
Franchois.
536
Francis.
903
Frangois.
889
Frankel-Kurz (Echtgenoten).
1208
54
Frere.
Frisia (N.V.).
'1164
Fumet.
932
Furness Shipping and Agency Cy
(N.V.).
832

F

Fabert.
398
Fabrique Nationale d'armes de
guerre (N.V.).
953, 954
Fannes.
10
Farber.
618
Faucon.
922
Favere Renaat en kinderen .(N.V.).
631
Feck.
770
Federale Belgische cooperatieve
vennootschap (N.V. Verzekeringskas van de).
277
Federaties der Beroepsmutualiteiten van Belgie (Landsbond van
de).
86, 269, 436
- van beroepsmutualiteiten
van Belgie (Nationale unie
436
der).
- van socialistische mutuali436
teiten van Brabant.
Feitelijke vereniging Lhoest en
Foret.
655
- vennootschap Lambrecht
92
Gebroeders.
Feuillet.
1329
Feuillien.
1177
Fiabel (N.V.).
731
1281
Fidelitas (N.V.).
- (Naamloze verzekel'ings1249
maatschappij.
Fieu.
1219
1327
Financia (N.V.).
1287
Finelgaz (N.V.).
11
Firma Laverge (P.V.B.A.).
,
Fisson.
1197
Flagship (N.V.).
1041
Flebus (W. en A.).
315
626
Florizoone.

G

955
Gadeyne.
1191
Gaillez.
Galerie et Residences CathMrale
1197
(N.V.).
423
Garage Bianchi (P.V.B.A.).
895
Garnier.
416
Geens.
395
Geers.
819, 1127
Geirnaert.
752
Geldhof.
942
Geldof.
555
Gemeen.
Gemeenschappelijke kas van
onderlinge verzekering DeVere337
nigde Textielnijverheden.
906
- voor de koopvaardij.
114, 238,
- Motorwaarborgfonds.
655, 844
- - (onderlinge verzekerings26
vereniging).
- verzekeringskas La Belgi185
que industrielle.
- - De federale verzekerin876
gen.
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Gemeenschappelijke verzekeringskas tegen arbeidsongevallen, De
federale verzekeringen.
1078
- - - Les assurances federales.
646
- - - Les assurances federales de Belgique. 1082
- - - Les industries textiles
reunies.
604
- - -'--- in de Limburgse
kolenmijnen.
260
Gemeen te Alsemberg·.
1113
- Anderlecht.
789
- Anderlues.
421, 976
- Bernissart.
899
- Elsene.
514
- Hoeilaart.
708
- Koksijde.
21, 450
- Lodelinsart.
277
- Montignies-sur-Sambre.
298
- Oostkamp.
1201
- Schoten.
1067
- Seraing.
185
-- Sint-Joost-ten-Noode.
383
- Sint-Stevens-W oluwe.
1069
- Yvoir.
210
Bankmaatschappij
Generale
(N.V.).
597
Gengoux.
656
Gent (Stad).
1121
Gerard.
484
Gerim (P.V.B.A.).
1197
Gerkens.
395
Geurden.
421
Ghesquiere (I., J., S. en J.).
934
Ghinet.
68
Gielens (G. en M.).
90
Gilbert.
1267
Gillain.
344
Gillard.
43
Gilles.
1031
Gillieaux.
16
Gion.
1247
Glauser.
341
Glidden International C. A. (Vennootschap naar V enezolaans
recht).
472
Gobert.
119
Godard.
775
Godfrin.
44
Goeman-Lermytte (N.V.J.).
152
Goeminne.
1220
Goffin.
100, 777
Go lard.
648
Goldine.
383
Goliath (N. V.).
465
Goosse.
47
Goossens ("Weduwe Claes).
1225
Gousset.
715
Govaert.
761
Gramophone (N. V.).
611

Grand· Bazar de la place SaintLambert (N.V.).
950
Grandjean.
1100
Grandmaire.
291
Grauls.
156, 304
Greban de Saint-Germain.
851
Greulich.
633
Griasnoff.
7'11
Griffith Daniel C. & C0 Belgium
(P.V.B.A.).
903
Groep Josi (N.V.).
983
Grooten.
159
Grootjans.
838
Grunberg.
188
Guillemet.
716
Guillot.
929
H

Haelterman (A. en H.).
680
Haelterman (J. en N.).
955
Haerens.
745
Haese.
626
Haid.
599
Hainaut.
589, 7'13
Rajas.
1047
Halleux.
779
Haimes.
551
Handelsvennootschap
Nopri
(N.V.).
1096
Hankart.
1026
Hansez.
280
Hardy.
169
Harelbeke (Stad).
763
Harray.
476
Hecq.
1260
Heffinck.
1159
Heikters.
125
Heilporn (curator faillissement
P.V.B.A. Usines Regnier et Cie). 1213
Heine (E. en A.).
1144
Helvetia (N.V.).
507
Hendrick.
1160
Hendrickx.
71
Renin.
483
Henrard.
774, 918
Henry.
767
Heps.
655
Herbiet.
1278
Heredia.
1333
Herinck.
553
Herion.
781
Hermia.
638
Herpigny.
668
Herregods.
40
Herrygers.
89
Herzet.
11'14
Heughebaert.
534
Reule Service Station (P.V.B.A.
in vereffening).
166
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Heyen.
1082
Heylen.
169
Hilgers.
81i6
Hille wig.
9/ili
Hoeilaart (Gemeente).
708
Hoet.
81i5
Hofkens.
121/i
Holemans.
35, 510, 1069
Hombroise.
1026
Hoorelbeke.
918
Borin.
185
Hoste.
153
Rosten.
1113
Houtmeyers.
537
Hoyas.
399
Hoyez.
892
Hub art.
1328
Hubert.
568, 892
Huens.
779
Humblet.
Iii
Huybrechts.
531, 1309
Huynen.
li
Huysman.
1327
Huysmans.
518, 567, 116/i
Hypotheek- en financierings maatschappij Hypofina (N.V.).
1000
- en Spaarmaatschappij van
Antwerpen (N.V.).
728
I

Ieven.
Igodt.

37/i
21

Immobiliara (Naamloze vennoot-

schap naar Luxemburgs recht).
926
Immobiliere d'Akkergem (N.V.). 1010
Immomar (P.V.B.A.).
1162
Intercom (N.V.).
1020
Intercommunaal vervoer te Brussel (Maatschappij voor).
136, 31i6
Interdiocesaan centrum (o.z.w.).
639
Intereisen Stahlhandel (N.V.).
1285
Internationale hulpmaatschappij
voor spoorweg·en (N.V.).
1089

Jacobs.
J acquemart- La tin is
ten).
Jacxsens.
Jahn.
Jama~

311

(Echtgeno277
607
1173
1032
83/i
1227
522, 950

Jamin.
Jansen.
Janssens.
Janssens-Casteels (De Clippel, weduwe).
Jansseune.
Jax.

1068
1305
533

J aymaert.
Jeanmart.
Jennart.
Jeugmans.
J eunehomme.
Jonet.
J orissen.
Jouret.
Jugnot.
Juli (N.V. naar
recht).
Jullian.
Juretsko.

31i5
61i9
87
71i7
656
1117
1080
955
117/i

Luxemburgs
670
201
1028
K

K aasgro o than de 1-Trip orte ur
982
(P.V.B.A.).
636
Kare.
Kauffman (voorlopig beheerder
nalatenschap en curator faillis101i3
sement Schockweiler).
1036
Kauhnann.
325
Kellens.
Kerassiotis.
26/i, 1128
8'1
Kerkhove.
812
KerrinckX:.
1117
Kesteloot.
131i1
Kets.
10
Keusterman.
li89
Key.
Kinderbijslag voor zelfstandigen
11'19
(Rijksdienst voor).
Kinderen S. Callaert (vennootschap onder gemeenschappelijke
li18
naam).
122/i
Kmudde.
558
Koch.
Koksijde (Gemeente).
21, li50
330
Konig.
Koninklijke maatschappij voor
370
dierenbescherming (v.z.w.).
Koopvaardij (Gemeenschappelijke
906
kas voor de).
li92, 562, 1093
Kousen.
1281
Kredietbank (N.V.).
130, 920, 1263
Kreper.
85/i
Kricfalusi.
Kristelijke mutualiteiten (Landsbond der).
718, 932
(Nationaal verbond van). 1263
L

La Belgique industrielle (Gemeenschappelijke verzekeringskas).
Labenne.
Laboremus (N.V.).
Laboterm (N.V.).
La Concorde (N.V.).
765, 811,

185
568
739
855
834
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La Concorde de Paris (N.Y.).
280
1071
La Couvinoise (N.Y.).
460
Lacquemanne.
1329
Lacrois.
477
Lacroix.
402
La France (N.Y.).
524
Lag a.
1223
Lagrain.
185
Lahaque.
Lahaye.
474
218
L'Aigle de Paris (N.Y.).
L'Air liquide (N.Y.).
298
1332
Laiterie de Maulde.
475
Lallement.
1037
Lamaille.
Lambert.
286, 742, 871
Lambinon.
564
Lambrecht (G. en I.).
92
Lambrecht Gebroeders (Feitelijke
vennootschap).
92
Lam brett e.
12'1
La Metropole (Naamloze vennootschap naar Frans recht).
735
454
La Minerve (N.Y.).
'1085
La Nationale de Paris (N.Y.).
'1191
Lancel (Lecrinier, weduwe).
Landsbond der christelijke mutualiteiten.
2, 376, 436, 718, 807,
932, 1298, 1299
- van de Federaties der Beroepsmutualiteiten van
Belgie.
86, 269, 436
Langie.
1226
Lantier.
1267
Laporte.
735
La Preservatrice (N.Y.).
562
La Providence (Yerzekerings458
maa tschap p ij) .
L'Ardenne Prevoyante (N.Y.).
774
La regie nationale des usines
1122
Renault.
1044
Larielle.
'153,
La Royale Beige (N.Y.).
576, 895, '1026
- - leven-ongevallen (N.Y.).
991
'1075
L' Assurance Liegeoise (N.Y.).
287
La Suisse, vennootschap naar
Zwitsers recht' (N.Y. voor verzekeringen op het I even en tegen
ongevallen).
·
724
596
La Transex (N.Y.).
841
Laumont.
Laurens.
754
Lauwerijs.
884
L'Avenir familial (N.Y.).
391
Laverge.
11, 376
341
Lazitch.
1028
Lebrun.
Le centre d'accueil pour le per'1093
sonnel africain (Y.Z. W.).
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Lechantre.
1334
Leclercq.
26, 342, 594
Lecocq.
1260
Lecoq.
285
Lecrinier (Weduwe Lancel).
1191
Leduc-Thonon (Echtgenoten).
765
Leek.
485
Leenaert.
1337
Lefebvre.
46
Lefever.
377' 664
.
153
Lefevere.
Le Foyer (N.Y.).
210
- (N.Y. naar Luxemburgs
recht).
1119
- Levallois (Cooperatieve Yennootschap).
386
Legrand.
225
Legros.
480, 573
Legroux.
172
Leinders.
1064
Leipziger Feuer Yersicherungsanstalt Aktiengesellschaft.
694
Leirs (A. en J.).
814
Lejeune.
475
Lekeux.
689
Lelievre (Y.).
576
Lelievre-Yandenbroeck (S.).
576
Le Lievre.
802
Le Lion Beige (N.Y.).
253
Lerner.
79
Lenaerts.
741
Lenssens-P arej a (Ech tgenoten).
1204
L'entraide sociale (v.z.w.).
603
Leonard (Ch.).
1281
Le Patrimoi,ne (Yerzekeringsmaatschappij).
253
1278
Lepetit.
Le Phenix Beige (N.Y.).
121
(Yerzekeringsmaatschap347
pij).
Lerat.
190
Leroy.
505, 953, 1273
LeRoy.
486
Les assurances du credit (N.Y.).
380
- federales (Gemeenschappelijke verzekeringskas tegen
arbeidsongevallen).
646
- - de Belgique (Gemeenschappelijke verzeke- ·
ringskas tegen arbeidsongevallen).
1082
Les Cokeries du Brabant (N.Y.).
614
Les entreprises generales Fernand
Gillian (N.Y.).
1093
Les industries textiles reunies
(gemeenschappelijke verzeke604
ringskas tegen ongevallen).
102
Les Studios americains (N.Y.).
Les usines et fonderies Saint-Roch
1131
(N.Y.).
715'
Lever (N.V.).
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Leys.
Lhoest.
Lhoest en Foret (feitelijke vereniging).
Lhonneux.
Lhote.
Liberale mutualiteitsfederatien
van Belgie (Nationale bond
van).
Lich.
Linon (curator faillissement Deridder).
Lintermans Coiffure (N.V.).
Lips.
Lismonde.
Lodelinsart (Gemeente).
Lodewick.
Loosvelt.
Loots.
Looza (N.V.).
Lopez-Tiscar.
Lopresti.
Louagie (N. en C.).
Louppe.
Luik (Stad).
Liinstedt.
L'Urbaine (N.V.).
Luthers.
Luts.
Luxen.
Luyckx.
Lyssens (Weduwe).

1152
655
655
1051
141
1131
633
596
1044
380
987
277
532
631
1152
774
54
718
242
265
987
1294
171
572
1227
970
749
507

M

Maatschappelijke zekerheid (Rijksdienst voor).
877, 1209, 1283
Maatschappij De Belgische Verdediging.
287
- naar Engels rechts The Motor Union Insurance Com88
pany Limited.
voor intercommunaal vervoer te Brussel.
136, 346,
468, 848
tegen wreedheid jegens die913
ren (v.z.w.).
Mac Leod.
429
1332
Macquet.
Maeckelbergh.
1224
12
Maertens.
Maguin (weduwe Mailleux).
1212
1212
Mailleux (Maguin, weduwe).
705
Maimente.
Maisin.
79
141
Maison Bouille (P.V.B.A.).
Malarme.
569
655
Malhotra.
Malrechauffe.
119
Maurice-Limage (Echtgenoten).
218

BLADZIJDEN

955
Maquestiau (G., J. en F.).
'15
Marckx.
1145
Marissen.
3'1'1
Markey.
284
Marong.
633
Marquenie.
7'10
Martens.
720
Martin.
1191
Mary.
Mas-Manpower and Salespower
1209
(P.V.B.A.).
666
Massart.
194
Massenhove.
568
Matagne.
1082
Materne.
700
Mathieu.
1233
Mattelaer.
'10
Meerkens.
587
Meerlaen.
2
Meersman.
641
Melchers.
1035
Melotte.
845
Mendoza-Ramirez.
1'126
Mercator (N.V.).
121
Merckx (N.V.).
3'16
Merlevede.
Mertens.
155, 503, 8'14, 1238
720
Mess e.
821
Mestach.
1030
Mestrez.
1334
Meurant.
1250
Meyers.
1263
Meyvisch.
1'117
Michel.
1033
Michiels.
1'19
Michot.
719
Mievis.
973
Milic.
44
Milling.
Minerve (N.V. Belgische verzeke1'14
ringsmaatschappij).
- (N.V. Verzekeringsmaat549
schappij).
264
Minister van J ustitie.
277
Minne.
198
Minsart-Lambois.
Moens.
780, 1'1'11
718
Monsieur.
Montignies-sur-Sambre (Gemeente) 298
241
Moock.
33
Mooren.
610
Moraine.
406
Moreau.
973
Moremans.
140
Moriame.
807
Morias.
242
Morthier.
Mosbeux.
41, 280, 40'1
84
Mouton.
630
Muller.
1214
Muller en C0 (N.V. H.).
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Jlilungioli (Bruggeman, curator faillissement).
Muniz-Rodriguez.
Mutualiteiten der rechthebbenden
van het leger (Verbond der).
Jlilutuelle der verenigde syndicaten.
Muylaert.
Muyllaert.
Muylle.
Myncke.

1018
733
320
356
837
85
147
161

N

Naamloze Ondernemingsmaatschappij, voorheen Dumon en
55
Vander Vin.
N aamloze vennootschap Mmal.
503
~ ~ Agence maritime anver1285
soise.
~ ~ Agence Maritime Tran472
sintra.
~ ~ Ammoniaque
syntheti651
que et derives.
~ ~ Antwerp Sucrafina Works
(Dauwe, curator fail794
lissement).
225
Antwerpia-leven·.
847
~ Antwerps Metaalbedrijf.
~ ~ Antwerpse verzekeringsmaatschappij Securi359
tas.
~ ~ Autobus Liegeois.
1082
~ ~ Autos taxi's van Brussel.
301
1139
~ Auxiliaire de la presse.
949
~ Beef-import.
~ Belgian Shell Company.
1244
~ Belgische Bijstand.
87
~ Belgische maatschappij
van algemene verzekeringen op het leven en
tegen ongevallen.
359
~ ~ Belgische Verzekeringsmaatschappij van de
81
middens tan d.
Belgische Verzekeringsmaatschappij Minerve.
114
~ Belgomazout.
141
~ Belgroma.
977
met beperkte aansprakelijkheid Etablissements Ladriere-Mattagne & fils.
184, 185
~ ~ Bois
et materiaux de
299
Thuin.
~~Bosco.
1304
~ ~ Brouwerij de Dijle.
1013
~ ~ ~ van Haacht.
8, 529
~ ~ ~ Piedbomf.
756, 779
~ ~ Vandenheuvel.
756
~ ~ vVielemans-Ceuppens.
793
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Naamloze vennootschap Chanic.
1339
~ ~ Charbonnages de Monceau-Fontaine.
705
~ ~ Ciments d'Obourg.
693
Compagnie Beige d'assurances generales sur la
vie et contre les accidents.
1049
~ ~ ~ de constructions civiles.
104
Campania N a vi era Hidalgo.
832
Comptoir Anversois d'Escompte.
167
De Baerdemaecker.
183
De Belgische Bijstand.
526
De beurs voor diamanthandel.
605
De Duinen.
438, 691
De Faam.
238
De Luycker.
526
De Vaderlandse.
851
De verenigde eigenaars. 1091
De Vrede.
702
Dick.
1183
Distilleries associees belges.
1324
Drukkerij Het Volk.
1073
Elco.
283
Entreprises Debilde.
713
E.P. I.
1024
~ ~ Etablissementen
Louis
De Poortere.
731
~ ~ Etablissemen ts
Leon
Lhoist.
594
- ~ - textiles Emile Maes
et fils.
23
Eternit.
352
Eurimpex.
1018
Euromac.
862
Europeenne des carburants. S. E. C. A.
1026
Exobois.
1250
Fabrique Nationale d'ar. mes de guerre.
953, 954
Favere Renaat en kinderen.
631
Fiabel.
731
1281
Fidelitas.
- ~ Financia.
1327
- ~ Finelgaz ..
1287
.,--- - Flagship.
'1041
~ Fours Lecocq et ateliers
de Trazegnies reunis. 1242
~ naar Frans recht La
Metropole.
735
Frisia.
1164
Furness Shipping and
Agency Cy.
832
Galerie et Residence
1197
Cathedrale.

158S
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N aamloze vennootschap Generale
Bankmaatschappij.
597
Goliath.
t.65
Gramophone.
611
Grand Bazar de la place
Saint-Lambert.
950
Groep J osi.
983
Handelsvennootschap
1096
Nopri.
507
Helvetia.
H. Muller en co.
12H
Hypotheek en financieringsmaatschappij Hypofina.
1000
Hypotheek- en Spaarmaatschappij van
Antwerp en.
728
Immobiliere d' Akkergem. 1010
naar Indisch recht Ruby
general insurance.
551
Intercom.
1020
Intereisen Stahlhandel.
1285
Internationale hulpmaatschappij voor spoorwegen.
1089
J. Goeman-Lermytte.
152
Julien Praet en Cle.
136,

t.78

Kredietbank.
1281
Laboremus.
739
Laboterm.
855
La Concorde.
765, 811, 83t.
La Concorde de Paris.
280
La Couvinoise.
1071
La France.
t.02
L'Aigle de Paris.
218
L'Air liquide.
298
La Minerve.
t.5t.
La Nationale de Paris.
1085
La Preservatrice.
562
L'Ardenne Prevoyante.
77t.
La Royale Beige.
153,
576, 895, 1026
- - - Ieven-ongevallen.
991,
1075
L'assurance Liegeoise.
287
La Transex.
596
L' A venir familial.
391
Le Foyer.
210
Le Lion Beige.
253
Le Phenix Beige.
121
Les assurances du credit.
380
Les cokeries du Brabant.
6H
Les entreprises generales
Fernand Gillion.
1093
Les Studios americains.
102
Les usines et fonderies
Saint-Roch.
1131
-~Lever.
715
- - Lintermans Coiffure.
10t.t.
- - Looza.
77t.

BLADZIJDEN

Naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht Fournisseurs bureaux modernes.
- - - Immobiliara.
- - - Juli.
- - - Le Foyer.
- - - Societe de gestions
immobilieres.
- - L'Urbaine.
- - Mercator.
- - Merckx.
- - Namag.
- - Oisa.
- - Patroonkas.
- - Plouvier en Co.
Plouvier Maritime.
Poland-Belgique.
Polysar Belgium.
Poudreries reunies de
Belgique.
Precisia.
- - Provinciale V erzekering.
Remorques R.. A. Y.
Rentex.
Rhenandra.
Rotterdamsche verzeke. ring-societeiten R.V.S.
Royale Beige.
- - - brand-herverzekering.
R.V.S. Rotterdamse verzekerings-socHiteiten.
Sablieres de Rocourt.
S. A. C. A. L.
- - Scheepswerf J ozef Boel
en Zonen.
- - Securitas.
- - Sedena.
Segtraco.
S. I. P. A.
Societe africaine de construction Safricas (Entreprises Safricas-Trabeka et Socol-Congo
reunies).
- - - anonyme d'entreprises.
- - - auxiliaire des travaux
d'outre-mer.
- - - immobiliere Knocke
balneaire.
- - - immo biliere de la
Seine et du Loiret.
- - - immobiliere de Wilrij ck-Aertselaer.
- - Stad Rotterdam anno
1720.
- - Stocatra.
- - Swegerynen.
T. C. M. Cars.
- - Tensia.

670
926
670
1119
676
171
1126
121
6t.9
797
3'17

12%
723

5t.7
1051
251
81
238
1133

695
887
822
87
1212
788
1273
97t.
1290
626
990
1097

5t.O

10t.
1097

10t.
1156
794

293
811

1290
1082
209
538
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Naamloze vennootschap Textielfabrieken Valere Devos.
652
- - The National.
11'14
- - Thomsen's Havenbedrijf.
551
Trading.
569
- - Transports generaux Camerman.
802
- - Truant-Ducourant.
793
- - Tuileries et Briqueteries
d'Hennuyeres et de
Wanlin.
299
- - Union de Paris.
423
- - Union et Phenix Espagnol.
683
- ----,- Union et Prevoyance.
733
- - Union des proprietaires.
402
- - Uranus.
238, 767, 952
- - in vereffening Brasserie
royale de Laeken.
680
- - - Charbonnages de
Maurage.
1'191
- - - Compagnie mobiliere
et fonciere.
607
- - voor verzekeringen op
het leven en tegen ongevallen La Suisse,
vennootschap
naar
Zwitsers recht.
724
- - Verzekeringen Belfort.
576
- - Verzekeringskas van de
federale Belgische coi:iperatieve v enn o o tsch ap.
277
- - Verzekeringsmaatschappij De Schelde.
501
- - - Eendracht en Voor88
zorg.
- - - \ E . P. I.
1170
- - - Fonciere Carner.
656
- - - van de Middenstand.
6
549
- - - Minerve.
- - - Ziirich.
229, 343, 932
- - Visseries et trefileries
reunies.
8t.7
- - Werken- en Discontobank.
368
- - Westerling Insurance
Company.
·256
- - Zwitserse maatschappij
van verzekering tegen
ongevallen La Winterthur.
425, 737
- - Ziirich.
121, 733, 765
- Verzekeringsmaatschappij
De Vaderlandsche.
868
- - Fidelitas.
1249
- - Royale Beige.
25
- - Westerling Insurance
Company.
929
_:_ - Winterthur.
277
Naelten.
477
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Naessens.
Nahoe.
Namag (N.V.).
N ationaal pensioenfonds voor
mijnwerkers.
- verbond der Christelijke mutualiteiten.
436,
- - van socialistische mutualiteiten.
477,

1201
648
649
1047
1263

486,
561, 1298

Nationale bond van liberale mutualiteits-federatien van Belgie. 1131
- kas voor oorlogspensioenen.
708
- Maatschappij der Belgische
169, 436, 443,
Spoorwegen.
-

-

693, 916, 1100
480,
657, 691, 1177

van buurtspoorwegen.

-

unie der federaties van
beroepsmutualiteiten van
Belgie.
Natural Ziegler (voorlopige feitelijke vereniging).
N auwelaerts.
Navez.
849,
Nawarra.
Neerinckx.
Nematec (P.V.B.A.).
Nerro.
Neumann.
Neys.
Ninove (Stad).
Noe.
Noel.
191,
Nolevaux.
Nouwynck.
Nulens.
Nys.
0
Office de vente d'appareils electriques et menagers (P.V.B.A.).
Oisa (N.V.).
Onderlinge verzekeringsvereniging
gemeenschappelijk motorwaarborgfonds.
Ontvanger van de directe belastingen te leper.
- - - Quaregnon.
Oorlogspensioenen (N ationale kas
voor).
Oostkamp (Gemeente).
Op de Weerdt.
Opsomer.
Orde van apothekers.
393,
-

van architecten.
der geneesheren.

Ostijn.
Oz.

436
335
38
1131
558
161
566
425
1329
'191
1068
326
1180
754
373
1227
678

68
797
26
1215
689

708
1201
319
376
553,
781, 1129
43, 195
188, 442,
1104
13
309
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p
94'1
Paenhuys (A. en M.).
'1170
Page.
915
Pair e.
832
Palcocrassas (Kapitein).
667
Palumbo.
716
Paquet.
'140
Pardons.
43
Parthoens.
939
Pasmans.
84
Pasques.
315
Passchier (F., R. en G.).
946
Pat.
317
Patroonkas (N.V.).
Patroonkas voor handel en nijver7'12
heid.
Paulus.
818
'120'1
Peers de Nieuwburgh.
Peers de Nieuwburg·.
389
Peeters.
?97, 994, 11'10, 1152, 1225
Pelagalli.
968
1084
Penafiel.
Penninck.
946
Pensioenen der zelfstandigen
(Rijksdienst voor).
33, '181
Pepermans.
382
Pepinster.
131
Perick.
269
Persienna (P.V.B.A.).
965
P .V.B.A. Apprets Dukerts.
421
Capride.
156
Cons true ti ewer k h n i zen
373
Allaeys.
Daelman Gebroeders.
448
De Marne Pipelines. (De
Schrijver, curator faillissement).
151
- Denia.
873
- De Nieuwe Houtnatie.
54?
865
- Etablissements A. A. Segers.
- - Cooman.
1220
763
- - Flor. Bruxelman et fils.
--Roche.
375, 590
- - Joseph earlier et Cie,
555
- - Souweine freres.
.596
F. De J onghpellens.
?1
Firma Laverge.
11
Fonderie Riche Freres.
?83
Garage Bianchi.
423
Gerim.
1197
Griffith Daniel C. et C0 Bel903
gium.
Reule Service Station in
vereffening.
166
Immomar.
1162
Kaasgroothandel-Triporteur.
982
Maison Bouille.
141
Mas-Manpower and Salespower.
1209
566
- Nematec.

BLADZIJDEN

P.V.B.A. Office de vente d'appareils electriques et mena68
gers.
514
- P. De Groote en zoon.
965
- Persienna.
1285
Scheepvaartbureel Elem.
576
Securitax.
- Societe beige de Bonduwe. '1043
73
- Steenbakkerij Neerland.
824
- Tegelfabriek R. G. Rosseau.
742
- Transport Deroo.
319
- - v a n Laer.
6
Transwest.
88
- Travera.
- Usines Arthur Vandergee789
ten.
- - et boulonneries du rond
point, Alidor Avaux et
1039
Compagnie.
- - Regnier et Cle (Heilporn,
curator faillissement). 1213
356
- Util.
649
- Van Camp-Rijmenants.
6
- Van Steenkiste.
438
- Vaverco.
323
- Verbert.
1244
- in vereffening Europneu.
547
- Vervoer Vervaeke.
1239
- Voyages Wirtz Air.
335
- Ziegler en Co.
227
Philipp art.
41
Philippe.
443
Philips.
Phcenix Assurances Company
Limited (Vennootschap naar
592
Engels recht).
460
Picavez (Boutillez, weduwe).
768
Pierard.
841
Pierre.
6
Pieters.
918
Piette.
670
Pindzo.
657, 853
Pirard.
128
Pire.
1270
Piret.
198
Plassart.
402
Plennevaux.
1029
Pletinckx.
238
Pleysier;
1294
Plouvier en C0 (N.V.).
723
Plouvier Maritime (N .V.).
547
Poland-Belgique (N .V.).
754
Polder Ettenhoven.
517
Polfliet.
936
. Pollet.
1051
Polysar Belgium (N.V.).
664
Poncelet.
521
Ponnet.·
558
Populaire.
Poudreries reunies de . Belgique
251
(N.Y.).

NAAMLIJST VAN DE PARTIJEN

1591

BLADZIJDEN

BLADZIJDEN

Praet en ete (N.V. Julien).
136, ~78
Precisia (N.V.).
81
~80
Prins.
Procureur des Konings te Charleroi.
1267
- des Konings te Dender.monde.
99~
- - te Dinant.
1280
- - te Doornik.
670
- ~ te Gent.
881, 13~2
- - te Hoei.
1177
1233
- - te Kortrijk.
- - te Luik.
286, ~83,
719 85~, 1179
- - te Ma:rche-en-Famenne.
398
- - te Mechelen.
1152
- ~· te Namen.
918, 1175
1329
- - te Neufchateau.
775, 1329
- - te Verviers.
~8, 970
- ~ te Veurne.
156
- - bij de rechtbank van
eerste aanleg te Charleroi.
1267
Procureur-generaal bij het hof van
155, 399
beroep te Brussel.
- --'- bij het hof van bero·ep
te Gent.
313, 517, 533
- - bij het hof van cassatie,
51, 52, 5~, 130, 309,
329,572,573,776,805,
818, 819, 821, 1035,
1036, 1128, 1235, 1237,
1238, 1253, 1255, 1257,
1258.
625
Gent.
265
- - Luik.
238
Provinciale Verzekering (N.V.).
Provincie Brabant.
111
116~
- West-Vlaanderen.
113
Puchmann.
8~8
Pujol.
Puzzo.
570

Remorques R. A. Y. (N.V.).
1'133Renard.
185
Renardy.
1331
Renette.
393
Renier.
1175
Rentex (N. V.)
695
Requier.
39
Retourne.
790, 1253
Rhenandra (N.V.).
887
Riffi.
5?5
Rijksdienst voor kinderbijslag
voor zelfstandigen.
1119
- voor maatschappelijke
zekerheid.
877, 1209, 1283
- voor pensioenen der zelfstandigen.
·
33, 181
Rittweger de Moor.
8~1
Robert.
52
Robin.
1071
Roekaerts.
1170
Roelandt.
~96, 9~6
Roels (E. en H.).
14?
Rogge (G. en A.).
202
Roland.
976
Rolle.
88~
Rombouts.
?70
Rooseleer.
8~7
Roquet.
265
Rotterdam s ch e verzekering822
societeiten R. V. S. (N.V.).
Rottiers.
739
Rouffart.
133
Rouvroi.
7?3
Rouxhet (weduwe Senterre M.).
662
Royal Racing White (V.Z.W.).
1033
Royale Belge {N.V.).
8?
- - (N aamloze Verzekeringsmaatschappij).
25
- - brand-herverzekering
1212
(N.Y.).
Rubacs.
197
Rubi general insurance (N.V. naar
Indisch recht).
551
1113
Rubin.
Ruts.
~?1
R. V. S. Rotterdamse verzekerings-societeiten (N.V.).
788

Q

Quick.
Quievy.
Quinet.
Quintyn.

529
917
8~6

73?

R
Radosavljevic (W. en E.).
Raes.
Ramon.
Rassale.
Rayee.
Rederi det Ostasiatiske kompagni
(vennootschap naar Deens recht).
Redoutey.
Regie van Telegrafie en Telefonie.

s
11~
7~2
~69

152
721
551
~53

.339,
631

97~
S. A. C. A. L. (N.V.).
16~, 225
Sable.
1273
Sablieres de Rocourt (N.V.).
Saesen.
3?3
Samarchim (cooperatieve ven1290
nootschap).
999
Samyn.
~8
Santels.
1239
Sauvage (Weduwe Tondriau).
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Sayag.
765
Schauff.
395
Scheepswerf J ozef Boel en zonen
(N.V.).
1290
Scheepvaartbureel Elem (P.V.
B.A.).
1285
339
Scheers.
Schenk.
918
Schepers. ,
8?3, 89?, 1139, 1179
Schittekatte.
56?
Schlieker.
1172
Schmit.
28t.
Schockweiler (Kauffman, voorlopig beheerder nalatenschap en
curator faillissement).
.
104c3
Schoreels.
289
Schoten (Gemeente).
1067
Schraff.
229
Schuddinck.
73
Scohier.
868
Scuflaire.
34c3
S E. C. A. (N.V. Europeenne des
carburants).
1026
Securitas (N.V.).
626
Securitax (P.V.B.A.).
576
Sedena (N.V.).
990
Segtraco (N.V.).
1097
Seidel.
305
Seiffert van der Merwede.
305
Selberghe.
813
Senepart.
t.85
Senterre (L.).
662
Senterre (M.) (Rouxhet, weduwe).
662
Seraing· (Gemeente).
185
Servais.
514
Sevar.
1263
Sillien.
663
Simon.
11!., 1032
Simonis.
1270
Sint-Joost-ten-Noode (Gemeente).
383
Sint-Stevens-W oluwe (Gemeen te). 1069
S. I. P. A. (N.V.).
5t.O
Smal.
555
Smaniotto.
713
Smeets.
841
Smets.
301
Sneyers.
t.ii
Snoecks (Boonen Sidonie, weduwe).
531
Snoeckx.
531
Snyers.
416
Socialistische mutualiteiten (Nationaal verbond van).
t,??, t.86
56'1, 1298
~ ~ van Brabant (Federatie
van).
t.36
Societe africaine de construction
Safricas (Entreprises SafricasTrabeka et Socol-Congo reunies)
(N.V.).
104

Societe

anonyme cl'entreprises
1097
(N.V.).
~ auxiliaire des travaux d'outre-mer (N.V.).
104
~ Belge De Bonduwe (P.V.
10t.3
B.A.).
- des forces hyclroelectriques
de l'Est du Congo (vennootschap met beperkte
aansprakelijkheicl van
Kongolees recht).
891
- de gestions immobilieres
(N.V. naar Luxemburgs
6?6
recht).
- immobiliere Knocke bal1156
neaire (N.V.).
~ de la Seine et du Loiret
?94
(N.V.).
- - de Wilrijck-Aertselaer
293
(NV.).
~ mutuelle des administrations
197
publiques.
~ des Transports Intercommu119
naux de Charleroi.
1051
Somers.
558
So minsky.
Sonck.
6t.t., 923
3?8
Sondervorst.
Sontag.
1131
720
Spanhoven.
Spedition Offergeld.
529
76?
Spits.
Spoormans.
1309
837
Stad Aalst.
3?0, t.29, 1290
- Antwerpen.
983
-Bergen.
638
- Brugge.
t.5t.
- Brussel.
1121
-Gent.
763
- Harelbeke.
987
- Luik.
1068
- Ninove.
-Rotterdam anno 1720 (N.V.).
811
990
Stalmans.
9t.
Stampaert.
Steeman.
158, 3t.t.
Steenbakkerij Neerland (P.V.B.A.)
73
576
Steenberghs.
521
Steeno.
285
Steffens.
33?
Steppe (De Bruyne, weduwe).
Sterken.
1227
913
Steux.
33t.
Steyaert (E. en R.).
. 1290
Stocatra (N.V.).
1170
Stommeleer.
56t.
Strouwen.
87
Stuyck.
1082
Swegerynen (N.V.).
884
Swijsen.
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T

Tabouret.
716
Tack.
528
Tavernier.
768
209
T. C. M. Cars (N.V.).
Teetaert.
5
Tegelfabriek R. G. Rosseau (P.V.
B.A.).
82~
Tensia (N.V.).
538
Terclavers.
838
Textielarbeiderscentrale van Bel1102
gie.
Textielfabrieken Valere Devos
652
(N.V.).
1036
Thannen.
The British and Foreign Marine
Insurance Cy Ltd (Vennoot832
schapJ.
The Motor Union Insurance Company Limited (maatschappij
88
naar EngeJs recht).
1114
The National (N.V.).
The ocean accident and guarantee
corporation ltd (verzekerings13
maatschappij).
The Philippine President Line Inc
(Vennootschap).
1285
The Provincial Insurance Com183
pany Ltd. e.a.
The Scotch Whisky Association
(Vennootschap naar Schots
recht).
132~
Thielemans.
~86
Thienpont.
160, 877
Thiry.
28
Thomsen's Havenbedrijf (N.V.).
551
Thonnard.
1321
Thyssen.
381, ~77
Tillie.
1341
Tirpitz.
227
Titericx.
1222
~7~
Tomballe.
Tombeur.
69~
Tondriau (Sauvage, weduwe).
1239
Toth.
197
Touqan.
575
Trading (N.V.).
569
Transports Deroo (P.V.B.A.).
7~2
- generaux Camerman (N.V.).
802
- Intercommunaux de Char119
leroi (Societe des).
319
- van Laer (P.V.B.A.).
6
Transwest (P.V.B:A.).
129~
Travaille.
88
Traveva (P.V.B.A.).
580
Trempont.
1131
Triaille.
~80
Tricot.
195
Trine.
2~~
Troch.
806
Troch (J. en E.}.

793
Truant-Ducourant (N.V.).
269
Truillet.
660
Truyens.
Tuileries et Briqueteries d'Hen299
nuyeres et de Wanlin (N.V.).
~70
Tulkens en co (H. G.).
Tuytens.
96
Tuytschaever.
628, 1078

u
Ulenaers.
805
Ulens.
203
Ultzen.
1300
Union de Paris (N.V.).
~23
683
- et Phenix Espagnol (N.V.).
733
- et Prevoyance (N.V.).
~02
- des proprietaires (N.V.).
Uranus (N.V.).
238, 767, 952
Usines Arthur Vandergeeten
(P.V.B.A.).
789
- et boulonneries du rond
point, Alidor Avaux et
1039
compagnie (P.V.B.A.).
- metallurgiques de Saint-Eloi,
Louis Piret et Cle a Thyle-Cha.teau (Vennootschap
bij wijze van eenvoudige
1187
geldschieting).
- Regnier et Cie (Heilporn,
curator faillissement
1213
P.V.B.A.).
- Renault (La regie nationale
1122
des).
Util (P.V.B.A.).
356

v
V aernewij ck.
Vaesen.
Van Acker.
Van Assel.
Van Audenaerde.
Van Audenhove.
Van Bavel.
Van Beneden.
Van Bever.
Van Bodegom.
Van Boven.
Van Broekhoven.
Van Caeter.
Van Camp.
Van Camp-Rijmenants (P.V.B.A.).
Van Cauteren.
Van Coppenolle.
Van Daele.
Vandaele.
VanDamme.
Van De Mergel.
V andemoortele.
Vandenborne.
Van den Borre.

158
597
6

1180
838
1020
906
271
77~

1005
238
329
977
1287
6~9

109
68~
10~9

376
936
227
1069
1111
241
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Van den Bosch.
991
Van den Branden.
245, 246, 434
Van Den Branden (J.-B., G.-H.
en G.).
432, 1150
Van Den Branden (G. et J.-B.).
1145
Van Den Broele.
312
Vandendriessche.
?06, 94?
Van Den Eynde.
381
Van den Heuvel.
38
Van den Hole.
1102
Van den Wijngaert.
939
Van der Bruggen.
1104
Vander Eecken.
151
Van De Reydt.
739
Van der Flaes.
438
Vandergoten.
1263
Vanderheyden.
1259
Vanderiet.
586
Van Der Kar.
485
Vanderkelen.
1213
Van der Meynsbrugge.
355, 821
Van der Steen.
691
Vanderveken.
51
Vander Vorst.
1016
Van de Veire (A. en M.).
320
Vandevelde,
529
Van de Velde.
432, 73?
Vandevenne.
98
Vandevoordt,
1080
Van de Vyver (Achille en Urbain).
88
Van De Weghe.
161
Van de Weyngaert.
811
Van Dijck.
814
Van Dijck (weduwe Dumoulin). 1131
Van Doornick (P. en Fr.).
192
Van Dorpe.
450
Van Drogenbroeck.
194
Van Dromme.
846
Van Duyse.
622
Vandyck.
243
Vaneerdewegh.
322
Vanelderen.
'11'11
Van Espen.
892
Van Gastel.
3?8
Van Geel.
119
Van Gertruyden.
8?4
Vangheluwe.
1224
Van Haelst.
586
Van Haetsdaele.
516
Van Heeke.
51?, 1112
Van Heeke (G. en A.).
31?
Van Hecke-Geraldi (Echtgenoten).
356
Van Hemelrijck.
?99, 130?, 1308
Van Hoey.
985
Van Hoeyweghen,
549
Van Hooghten.
5
Vanhoonacker.
1233
Van Rorick.
1000
Vanhoyland.
3?5, 590
Van Kampen.
916
Van Keirsbilck.
684

BLADZIJDEN

Van Laer.
Van Laerbeke.
Van Landeghem.
Van Langenhove.
Van Lemberg·en.
Van Lommel.
Van Malleghem.
Vanmanshoven.
Van Middelem.
Van Nuffelen.
Van Ongevalle,
Van Opstal.
691,
Van Overbeke.
Vanpevenaege.
Van Pottelsberghe de la Polterie.
Van Reckem.
Van Reeth.
Van Remoortere.
Van Rossum.
Van Ryssel.
Vanseymortier.
Van Sompel.
Van Steenkiste.
250,
Van Steenkiste (P.V.B.A.).
Van Tassel.
Vanthournout.
Van Trimpont.
Van Vooren.
Van Welden.
Varendonck.
Vaverco (P.V.B.A.).
Vegh.
Velge.
Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van Kongolees
recht Societe des forces hydroelectriques de l'Est du Cong·o,
~ bij wijze van eenvoudige ·
geldschieting Usines metallurgiques de Saint-Eloi,
Louis Piret et C!e a Thyle-Chateau.
naar Deens recht Rederi det
Ostasiatiske kompagni.
naar Duits recht Wotanwerke.
Ecobet.
naar Engels recht Eagle
Star insurance company
limited.
- naar Engels recht Phrenix
Assurances Company Limited.
- in gemeenschappelijke naam
Bouille 0. en Lhote Ch.
.,-- - - Kinderen S. Callaert.
- naar Schots recht The
Scotch Whisky Association.
The British and Foreign
Marine Insurance Cy .Ltd.

586
1003
2

44
805
1249
1061
304
81
566
448
1309
92
249
652
88?
945
363
700
6

526
477
1111
6

22
5
1075
1131
1237
1220
438
197
1135

891

1187
551
335
448

77?
592
141
418
1324
832
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Vennootschap The Philippine President Line Inc.
1285
- nasr Venezolaans recht Glid4'72
den International C.A.
- naar Zwitsers recht La Suisse
(N.V. voor verzekeringen
op het leven en tegen on'724
gevallen).
964
Verbanek (R. en L.).
693, 1235
Verbeeck.
323
Verbert (P.V.B.A.).
Verbond der Mutusliteiten der
320
rechthebbenden van het leger.
Verbruggen.
964, 1166
218
Verdonck.
324
Vereecken.
Verelst.
3'78
Vereniging van tandartsen en
558
stomatologen van Belgie.
zonder winstbejag Le centre
d'accueil pour le personnel
1093
africain.
zonder winstoogmerk Belgisch bureau voor de auto1284
verzekeraars.
Dispensaire des Soeurs
125
Dominicaines.
?54
- - - EvechB de Liege.
- - - Interdiocesaan cen639
trum.
- - - Koninklijke maatschappij voor die370
renbescherming.
- - - L'entraide sociale.
603
- - - Maatschappij tegen
wreedheid jegens
913
dieren.
- - - Royal Racing White. 1033
1108
Vergoote.
149
Verhaege.
982
Verhaeghe.
2
Verhelst.
320
Verheughe.
1066
Verheyden.
Verheyen.
'71.2
465
Verheyleweghen.
Verhoeven.
10'<4
945
Vermeiren.
1145
Vermeulen.
Verpaelt.
1
40
Verreydt.
Verroye.
'737
Verschooten.
181
90, 635
Verstraete.
Vervaete.
1298
532
Vervloesen.
Vervoe.
909
Vervoer Vervaeke (P.V.B.A.).
54'7
Verzekeringen Belfort (N.V.).
5'76
Verzekeringskas van de federale

BLADZIJDEN

Belgische cooperatieve vennootschap (N.V.).
Verzekeringsmaatschappij De
Schelde (N.V.).
- De sociale voorzorg.
- De Vrede.
- Eendracht en Voorzorg
(N.V.).
-E. P. I. (U.V.).
- Fonciere Carner (U.V.).
- La Providence.
- Le Patrimoine.
- Le Phenix Beige.
- van de Middenstand (U.V.j.
- Minerve (N.V.).
- The ocean accident and guarantee corporation Ltd.
- Zurich (N.V.).
229,

2'7'7
50'1
408
65'7
88
11'70
656
458
253
34'7
6

549

13
343,
932
119
1001
11'79

Viane.
Vindevogel.
Vindevogel (F. en J.).
Visseries et trefileries reunies
(N.V.).
84'7
Vleugels.
'7 '7
Vogeleer.
1220
Voorlopig·e feitelijke vereniging
Natural Ziegler.
335
Vos (F., P. en G.).
510
Voyages Wirtz Air (P.V.B.A.).
1239
Vranckx.
'79
Vuylsteke.
440, 1121

w
Wallez.
1'7'1
Walravens.
7'7'1
Wansart.
1260
Warant.
965
Weber.
273
1¥eduwe Lyssens.
50'7
Weiland.
670
Weitz.
605
Wellekens.
1059
Werbrouck.
386
Werken- en Discontobank (N.V.).
368
Werkrechtersraad van beroep te
Brugge.
964
vVesterling Insurance Company
(N.V.).
256, 929
West-Vlaanderen (Provincie).
1164
58'7
Williame.
Willox.
4'77
Wilmers.
580
Wilrijck-Aertselaer (N.V, Societe
immobiliere de).
293
Windels.
.20.2
Winkel.
407
Winterswijk.
916
Winterthur (Naamloze Verzekeringsmaatschappij).
2'7'7
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Winterthur (N.V. Zwitserse maatschappij voor verzekeringen tegen ongevallen te).
737
1096
Wiser.
Witman.
448
World Plastics (Devroe, curator
van de samenwerkende vennootscllap).
518
vVotanwerke (Vennootschap naar
335
Duits recht).
Wouters.
283, 588, 745
Wynants.
102
Wynants-Materne (Echtgenoten).
756

X
Xheneumont.

646

y
210

Yvoir (Gemeente).

z
1255
Zebier.
335
Ziegler en G0 (P.V.B.A.).
7!·
Zoile.
121, 733, 765
Zi.irich (N.V.).
- (N.V. Verzekeringsmaat229, 343
schappij).
Zwitserse maatschappij van verzekering tegen ongevallen la
425
Winterthur (N.V.).

BEKNOPTE INHOUDSOPGA VE
VAN DE

NOTEN EN CONCLUSIES
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
VERSCHENEN VAN 1961 TOT 1968
in de Arresten van het Hof van cassatie
en « Bulletin des arrets de la Cour de cassation ».

AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST).

(BUITEN

Aansprakelijkheid van de werkgever.
- Door de aangestelde, in de uitoefening van zijn ambt gepleegde fout. Toepassing van de regel ingeval de
aangestelde een ongeval veroorzaakt,
voor een uitstapje gebruik makend van
het voertuig dat hem werd toevertrouwd,
tijdens de uitvoering van de opdracht
waarmee hij was belast.
Noot getekend W. G., onder cass.,
10 maart 1961, Bull. en PAsiO., 1961,
biz. 748.
Medeplichtigheid van een derde in de
niet-uitvoering van een contractuele verbintenis. - Begrip.
Conclusie van Advocaat-generaal Dumon, v66r cass., 3 november 1961,
Bull. en PAsrc., 1962, biz. 252.
Conflict tussen de rechten van de
eigenaar van de grond en die van de
concessiehouder van de ondergrondse
mijnen. - Toepasselijkheid van ~e regels
betreffende de buurschapsstoormssen.
Zijn de regels betreffende de buurschapsstoornissen van toepassing op het
conflict tussen de rechten van de eigenaar
van de grond en die van de concessiehouder van de ondergrondse mijnen;
Conclusie van Advocaat-generaal Paul
Mahaux, v66r cass., 21 december
1961, biz. 480.
Rechtsvordering tot vergoeding van
de schade veroorzaakt door een in de
vreemde gepleegd ongeoorloofd feit. Internationaal privaat recht. - Artikel 3,

lid 1, van het Burgerlijk Wetboek.
Rechtsvordering beheerst door de lex
loci delicti.
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
23 november 1962, Bull. en PAsrc.,
1963, blz. 375.
Recht van vrije beoordeling door de
administratie. - Grenzen.
Conclusie van advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
7 maart 1963, Bull. en·PAsrc., 1963,
blz. 744.
Daden van de openbare macht. -Beslissingen. - Daden die als dusdanig
in beginsel niet de aansprakelijkheid van
de openbare macht medebrengen.
Conclusie van Advocaat-generaal Ganshof van der lYieersch, v66r cass.,
7 maart 1963, Bull. en PAsrc., 1963,
biz. 744.
Algemene voorzichtigheidsverplichting. Openbare macht. Veiligheidsverplichting die op de openbare
macht rust. - Verplichting die, buiten
het geval dat een vreemde oorzaak die
hun niet ten laste kan worden gelegd,
hen dit belet, inhoudt dat zij elk abnormaal gevaar zouden voorkomen in het
aanleggen van voor het verkeer openstaande wegen.
Conclusie
van
Advocaat-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
7 maart 1963, Bull. en PAsrc., 1963,
biz. 744.
Buurschapsstoornissen. - Stoornissen
aan een eigendom veroorzaakt door de
werken op een naburig erf. Onbe·
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rispelijk uitgevoerde werken. Aansprakelijkheid van de eigenaar strekt zich
niet uit tot de aannemer van de werken.
Conclusie van Advocaat-generaal Paul
Mahaux, v66r cass., 28 januari 1965,
B11ll. en PAsiC., 1965, blz. 522.
Verhaalsvordering van degene die de
door hem veroorzaakte schade vergoed
heeft, tegen de derde die tot deze schade
heeft bijgedragen. - Grondslag en wijze
van uitoefening van dit rechtsmiddel.
Noot 2, getekend, P.M., onder cass.,
21 oktober 1965, B1tlL en PASIC.,
1966, blz. 240.
Europese Economische Gemeenschap.
Beroep voor het Hof van Justitie
tegen de Commissie van de Europese
Economische Gemeenschap tot vergoeding van het nadeel gesproten uit een
daad van de Gemeenschap. - Toepassing
door het Hofvan Justitie van de gemeenschappelijke algemene beginselen op de
rechten van de Lid-Staten. - Geen recht
op vergoeding van het uit de niet nietig
verklaarde daad van gesproten nadeel.
Conclusie van Eerste Advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 16 december 1965, BHll. en
PASIC., 1966, blz. 513.

ADOPTIE.
Adoptant die een huwelijk aangaat na
de adoptie. - Geadopteerd kind dat, als
een kind gesproten uit een huwelijk,
zich kan beroepen op artikel 1098 van
het Burgerlijk vVetboek ten aanzien van
de overlevende echtgenoot van de adoptant.
Conclusie van Procureur-generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
27 oktober 1961, Bull. en PASIC.,
1962, blz. 222.

AFSTAMMING.
Vordering tot niet-erkenning van het
vaderschap. Verberging van de geboorte. - Begrip.
Conclusie van Promxreur-generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
7 november 1963, Bull. en PASIO.,
1964, blz. 256.
Vordering tot niet-erkenning van het
vaderschap. Verberging van de ge-

boorte. - Voorwaarde om de vordering
tot niet-erkenning uit te oefenen. Reden van deze voorwaarde.
Conclusie van Procureur-generaal Raoul
Hayoit de Termicom·t, v66r cass.,
7 november 1963, BHll. en PAsiC.,
1964, blz. 256.

ARBEIDSBESCHERMING.
Comite voor veiligheid, gezondheid, en
verfraaiing der werkplaatsen. - W erknemer-afgevaardigde ontslagen op grand
van dringende redenen. - W erknemer
die deze redenen betwist en om zijn
wederopneming in de onderneming vraagt.
- Termijn waarin het ondernemingshoofd verplicht is te antwoorden.
Noot, getekend R. Y., onder cass.,
11 februari 1966, Bull. en PASIO.,
1966, blz. 757.

ARBEIDSONGEVAL.
Begrip.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Ganshof van der Meersch v66r
cass., 26 mei 1967, Bull. en PAsiC.,
1967, blz. 1138.
Arbeidsongeval op de weg naar of van
het werk. - Begrip.
Noot 3, getekend W. G., onder cass.,
25 april 1968, A1-r. cass., 1968,
blz. 1076.
Eis tot herziening. Artikel 28,
lid 2, van de gecoi.irdineerde wetten. Feiten waarop de eis tot herziening is
gegrond. Nieuwe feiten. - Begrip.
Noot 1, getekend E. K., onder cass.,
26 april 1968, Arr. cass., 1968,
blz. 1078.

ASCENDENTENVERDELING.
Verdeling bij akte onder de levenden.
- Burgerlijk Wetboek, artikel 1075 en
volgende. - Begrip.
Conclusie
van
Advocaat-generaal
F. Duman, v66r cass., 22 maart
1968, Arr. cass., 1968, blz. 955.

BEVOEGDHEID.
Burgerlijke zaken. - Eis tot uitzetting
van de zonder recht bewoonde plaatsen;
Bevoegdheid aan de vrederechter
toegekend door artikel 3, Jo, van het
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inleidend boek van het vVetboek van
burgerlijke rechtsvordering. ~ Omvang.
Noot, getekend R. H., onder cass.,
14 december 1961, Bull. en PAsiO.,
. 1962, blz. 463.
BEZIT.
Bezitsvordering. ~ Vordering betreffende een erfdienstbaarheid van overgang.~ Niet-ontvankelijheid. ~Verde
ring · betreffende ·een uit een titel
volgende erfdienstbaarheid van uitweg
of de wijze waarop deze moet worden
.uitgeoefend. ~ Ontvankelijkheid.
Conclusie van Procureur-generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, · v66r cass.,
1 maart 1962, Bull. en PAsro., 1962,
blz. 739.
Bezitsvordering. ~ V ordering tot handhaving van een uit een titel volgende
erfdienstbaarheid van uitweg, over een
bepaalde bedding. ~ Rechter die de
titel onderzoekt om na te gaan of hij kan
dienen voor een bezit overeenkomstig
de wettelijke voorwaarden. ~ Verbod
de bezits- en eigendomsvordering samen
te voegen werd niet miskend.
Conclusie van Procureur -generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
ll maart 1962. Bull. en PASIO.,
1962, blz. 739.
Bezitsvordering.
V ordering tot
handhaving van het bezit van een recht
van uitweg als medeeigendom van een
beclrijfsweg. ~ Eiser die het bewijs van
feiten van het genot van de weg aanbiedt.
- Vonnis dat het aanbod van bewijs
niet ontvankelijk verklaart op de enkele
grond dat de aangevoerde feiten niet
zouden bewijzen dat er een recht van
medeeigendom van de eiser bestaat. ~
Cumulatie van het bezit en de eigendom.
Conclusie van Procureur -generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
1 maart 1962, Bttll. en PASIO., 1962,
blz. 739.
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, A1·1·. cass., 1967,
blz. 809.
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BURGERLIJKE RECHTEN, POLITIEKE RECHTEN.
Begrip.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 16 december 1965, Bttll. en
PASIO., 1966, blz. 513.
Enkele door de Grondwet erkende
rechten. ~ Administratieve rechten, ~
Door de Grondwet niet erkende rechten.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 16 december 1965, Butl. en
PASIO., 1966, blz. 513.
BURGERLIJKE
RING.

RECHTSVORDE~

Rechtstreekse dagvaarding door de
benadeelde partij. ~ Militaire gerechten,
~ Niet-ontvankelijlrheid.
Conclusie van Advocaat-generaal Paul
Mahaux, v66r cass., 1 juni 19,66,
Bull. en PAsro., 1966, blz. 1244.
CASSATIE.
Bevoegdheid. Toetsing door het
Hof van de gevolgtrekkingen die de
rechter. nit de door hem gedane constataties afieidt. ~ Toetsing van de wettelijkheid van deze besluiten. - Toezicht
op de logische redenering van de rechter.
Noot 3, getekend W. G., onder cass.,
18 september 1962, Bttll. en PAsro.,
1963, blz. 80.
Rechtspleging. - Samenvoeging van
twee voorzieningen.
Noot 1, ondertekend E. K., onder
cass., 1 juni 1965, Bull. en PAsro.,
1965, blz. 1065.
Bevoegdheid. - Burgerlijke zaken. Vreemde wet .. Middel waarbij de
schending van bepalingen van het Frans
Burgerlijk W etboek wordt aangevoerd.
- Bevoegdheid van het Hof.
Conclusie van Advocaat-generaal Paul
Mahaux, v66r cass., 15 december
1966, Bull. en PASIO., 1967, blz. 472.
CASSATIEMIDDELEN.
Burgerlijke zaken. - Middel clat de
bevoegclheid mtione mateTiae betwist. Bestreclen beslissing strookt met de con-

1600

BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE VAN DE NOTEN

clusie van eiser tot cassatie, met betrekking tot deze bevoegdheid. - Middel
niettemin ontvankelijk.
Conclusie van advocaat-generaal Colard, nr. 7, v66r cass., 6 oktober
1966, Bull. en PASIC., 1967, blz. 148.

ligde vordering opdat aan zijn dringende
behoeften zou worden voldaan.
Conclusie van Procureur-generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
30 april 1964, Bull. en PASIC., 1964,
biz. 922.

Burgerlijke zaken. - Gebrek aan antwoord op de conclusie van verweerder
door eiser aangewend als middel tot staving van zijn voorziening. - Voorwaarden van ontvankelijkheid van dit middel.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
3 november 1966, An·. cass., 1967,
biz. 309.

Omzetting van de scheiding van tafel
en bed in echtscheiding. - Termijn om
de eis in te stellen. - Uitgangspunt van
deze termijn. - Toestand v66r en na de
wijzigingen van artikel 310 van het
Burgerlijk Wetboek door artikel 23 van
de wet van 20 juli 1962.
Noot 1, getekend P.M., onder cass.,
8 maart 1968, A1·r. cass., 1968,
biz. 910.

CAUTIO JUDICATUM SOLVI.
Vreemde verweerder door de Koning
niet gemachtigd in Belgie zijn woonplaats
te vestigen. - Verweerder die het recht
niet heeft van de eiser, al is hij een
vreemdeling, een gerechtelijke zekerheidstelling te vorderen.
Conclusie van Procureur-generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
14 oktober 1965, Bvll. en PAsiC.,
1966, blz. 290.

CONFLICT VAN ATTRIBUTIE.
Negatief conflict van attributie, bedoeld bij artikel 20, § 2, van de wet van
20 december 1946 houdende instelling
van een Raad van State. - Begrip.
Conclusie van Procureur-generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
(ver. k.) 15 februari 1968, Bull. en
PAsiC., 1968, biz. 741.

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED.
Echtscheiding. - Tegeneis. - Aard
van deze eis. - Gevolg van de niet-ontvankelijkheid van de hoofdeis op de
tegeneis.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
5 december 1963, Bull. en PAsiC., 1964,
blz. 370.
Echtscheiding. - Wederzijdse vorderingen. - Vonnis dat ingaat op een der
vorderingen en geen eindspraak neemt
over de andere. - Overschrijving van
het beschikkend gedeelte dat ingaat op
de eerste vordering. V orderingen
waarover de eiser beschikt in de ingewil-

ELEKTRISCHE ENERGIE.
Wet van 10 maart 1925, artikel 18. Grondslag van de bij deze bepaling
bedoelde aansprakelijkheid.
Noot 1, getekend P.M., onder cass.,
29 november 1967, Bull. en PAsiC.,
1968, biz. 455.

ERFDIENSTBAARHEID.
Wettelijke dienstbaarheid van uitweg.
- Uitweg voor het exploiteren van een
erf. - Omvang van dit recht en aard
van deze exploitatie.
Conclusie van Advocaat-generaal Paul
Mahaux, v66r cass., 21 oktober 1965,
Bull. en PASIC., 1966, biz. 237._
Wettelijke erfdienstbaarheid. - Erfdienstbaarheid die het nut van de
particulieren tot voorwt;Jrp heeft. - Erfdienstbaarheid die door de betrokken
particulieren kan worden ingeroepen om
de stoornis welke hun de schending van
de artikelen 649 en 651 van het Burgerlijk Wetboek berokkent te doen ophouden.
Conclusie van advocaat-generaal Colard, nrs. 13 en 24, v66r cass., 6 oktober 1966, Bull. en PAsiC., 1967,
blz. 148.
Bedongen erfdienstbaarheid. Bedongen erfdienstbaarheid waarbij bevestigd wordt hetzij een wet t e I ij k e
erfdienstbaarheid, 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.- Wettelijk-
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heid. - Voorwaarden. - Gevolgen op
de bedongen erfdienstbaarheid, van de
wijzigingen van de omvang van de wettelijke erfdienstbaarheid of van die welke
voortvloeit uit een bijzonder plan van
aanleg.
Conclusie van advocaat-generaal Colard, nrs. 13, 14, 23 en 24, v66r cass.,
6 oktober 1966, Bull. en PASIO.,
1967, I, 148.

GEMEENTE.
Foren en marlden. - Vestigingsverlof.
- Wijzigingen.- Verbod en opheffing.
- Aard en grenzen van deze bevoegdheid
van de gemeenteraad.
Noot 4, getekend W. G., onder cass.,
24 november 1961, Bull. en PASIO.,
1962, blz. 367.
Politiebevoegdheden van de gemeenteoverheden. - Aard en grenzen van deze
bevoegdheden.
Noot 4, getekend W. G., ondm· cass.,
24 november 1961, Bull. en PAsiO.,
1962, biz. 367.
Aansprakelijkheid. Decreet van
10 vendemiaire jaar IV.- Gezamenlijke
en hoofdelijke aansprakelijkheid van
de inwoners van de gemeente voor de
misdxijven met geweld en door samenscholingen gepleegd jegens de personen
of eigendommen, evenals voor de schadevergoeding waartoe deze misdrijven aanleiding geven. Vastst(llling van de
bepa.Iingen die nog van kracht zijn.
Noot getekend, W. G., onder cass.,
7 september 1962, Bttll. en PAsiO.,
1963, biz. 32.

GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN.
Directe gemeentelijke belastingen.
Termijnen om een reclamatie in te dienen. - Vervaltermijnen. - Grondslag.
Onderscheid tussen de reclamaties
tegen een gemeentelijke omslagbelasting
en de reclamatie tegen de andere directe
gemeentelijke belastingen.
Noot 3, getekend E. K., onder cass.,
13 december 1966, A1·r. cass., 1967,
blz. 474.

GERECHTSKOSTEN.
Bm·gerlijke zaken.- Wraking van een
rechter. - Rechter en tegenpartij van
de wraker bij de hoofdvordering, die
CASSA'l'IE, 1968. 51
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geen partijen zijn geworden in de tussenvordering.- Voorziening van de wraker
tegen de beslissing waarbij de wraking
wordt verworpen. - Voorziening ingewilligd. - Kosten van het geding in
cassatie aangehouden tot de beslissing
op de hoofdvordering,
Noot 1, getekend R. H., onder cass.,
20 januari 1966, Bull. en PAsiO.,
1966, biz. 653,

HERHALING.
Veroordeling wegens een misclrijf tegen
een bijzondere wet. Bepaling in
deze wet richt de herhaling enkel in
voor de erin bedoelde misdrijven, Misdrijf tegen het gewoon Strafwetboek
later gepleegd. - Hoofdstuk V van het
eerste boek van dit W etboek van toepassing.
Conclusie van advocaat-generaal Charles, v66r cass., 23 januari 1967, Bull.
en PASIC., 1967, blz. 611.

HERROEPING VAN HET GEWIJSDE.
Gerechten tegen welker beslissingen
een herroeping van gewijsde open staat.
Conclusie van Procm·eur-generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
13 november 1965, Bull. en PASIO.,
1966, biz. 340.

HOGER BEROEP.
Burgerlijke zaken en zaken van koophandel. - Tegenstrijdig vonnis van de
rechtbank van koophandel. - Betekening door een partij. - Betokening die
de termijn van hoger beroep van de
partij, aan wie de betekening is gedaan,
doet lopen en niet die van het hoger
beroep van de partij die de betekening
doet.
Conclusie van procureur-generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
18 november 1960, Bull. en PAsrc.,
1961, blz. 300.
Strafzaken. - Rechtspleging. - Correctionele rechtbank in hoger beroep
rechtdoende, - Geen verslag door een
der rechters. - Nietige beslissing.
Noot 2, getekend F. D., onder cass.,
18 april 1966, Bull. en PAsiO., 1966,
blz. 1046.
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Huur van diensten. - Ondergeschiktheid. - Begrip. - Onderscheid.
Conclusie van advocaat-generaal Paul
Mahaux, v66r cass., 4 april 1963,
Bull. en PASIC., 1963, blz. 847.
Huur van diensten. - Arbeidsovereenkomst voor arbeiders. Ontslag
zonder voorafgaande opzegging door de
werkgever op grond van dringende
redenen. Rechter mag en moet de
belangrijkheid van de tekortkomingen
beoordelen. - Bijzondere toestand van
de werkman, afgevaardigde van het
Comite voor veiligheid en hygiene van
het bedrijf, die zich op een stakingsdag
in de werkplaats bevindt, hoewel er
gewerkt wordt.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
29 januari 1965, B~tll. en P ASIC.,
1965, blz. 535.
Huur van diensten. - Arbeidsovereenkomst voor bedienden. - Overeenkomst van onbepaalde duur. - Vaststelling van een datum waarop de
overeenkomst een e:i:nde neemt. - Deze
ter1nijn maakt er niet noodzakelijk een
overeenkomst van een bepaalde duur
van.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
16 december 1965, Bull. en PASIO.,
1966, blz. 511.
Huur van diensten. - Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
Eenzijdige verbre)dng met vooropzegging
volstaat niet.- Recht op vergoecling.Tijdstip waarop het onstaat.- Gevolgen.
Noot 2, getekend R. H., onder cass.,
24 maart 1966, Bull. en PAsro.,
1966, blz. 957.
Huur van diensten. - Leerovereenkomst. - Desbetreffende wetgeving. Recht van de leerjongen op een loon. Recht dat niet behoort tot het wezen
van de leerovereenkomst. - Bestaansvobrwaarden van dit recht.
Noot 3, getekend A. C., onder cass.,
5 mei 1966, Bull. en PASIC., 1966,
blz. 1133.
·

HUUR VAN GOEDEREN.
Handelshuurovereenkomsten. - Verhuurder die de hernieuwing van de huur
weigert overeenkomstig artikel 16, IV,
vervat in de wet van 30 april 1951. Verhuurder die eigenaar is van het
onroerend goed en van de geexploiteerde
handelszaak. Verhuurder die enkel

een vergoeding wegens uitzetting verschuldigd is binnen de grenzen van
artikel 25, laatste lid, van de wet van
30 april 1951.
Conclusie van procureur-generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
24 maart 1966, Bttll. en PASIO.,
1966, biz. 959.
Pacht. - Bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. - Nietige, strijdige bedingen. - Strijdige bedingen die als niet
bestaande worden beschouwd. - Strijdige bedingen zonder gevolg.- Uitdrukkingen die dezelfde draagwijdte hebben.
Noot, getekend R. H., onder cass.,
16 maart 1967, Arr. cass., 1967,
biz. 878.

HUUR VAN WERK.
Huur van diensten. - Arbeidsovereenkomst voor bedienden. Schriftelijk
vastgestelde overeenkomst. - Verbintenis voor een bepaalde dum· gesloten met
vaststelling van een bepaalde datum
waarop zij tot dan werd instandgehouden.- Wettelijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal Delange, v66r cass., 8 juni 1961, Bttll.
en PAsro., 1961, biz. 1096.
·
Huur van diensten. Arbeidsovereenkomst voor bedienden. - Aard van
de ondergeschiktheid.
Noot 2, getekend 'iV. G., onder cass.,
16 januari 1962, Bull. en PASIC.,
1962, biz. 572.
.

HUWELIJKSCONTRACT.
Gemeenschap. Gemeenschap beperkt tot de aanwinsten met beding van
vrije, onbelaste terugneming van inbrengsten. - Inbreng door de vrouw van een
in buitenlandse deviezen vermelde geldsom of van andere verbruikbare goederen.
- Terugneming te doen door de afstand
doende echtgenote.
Conclusie van advocaat-generaal Paul
Mahaux, v66r cass., 15 december
1966, Bull. en PAsro., 1967, biz. 472.

INKOMSTENBELASTINGEN.
Aftrek van de vroeger gemde inkomsten van het bedrag van de op de uitgekeerde inkomsten van de vennootschappen verschuldige belasting. Reeds
belaste bedragen die werkelijk worden

BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE VAN DE NOTEN
gebruikt voor de bouw van arbeidswoni:ngen. - Deze aanwendi:ng is zonder
gevolg op het bedrag van de reserves
die in aanmerking moeten worden genomen voor de berekeni:ng van de aftrek
Noot, getekend W. G., onder cass.,
13 december 1960, Bttll. en PASIO.,
1961, blz. 408.
Bezwaarschrift. Afstand voor de
belastingplichtige van een geschil in de
loop van het admi:nistratief onderzoek
van het bezwaarschrift. Hof van
beroep niet bevoegd om over dit geschil
te beslissen, buiten de gevallen waari:n
de directeur ambtshalve uitspraak heeft
gedaan over de gegrondheid van dit
geschil en de belastingplichtige bewijst
dat deze afstand aan een gebrek in de
toestemmi:ng lijdt. - Gebrek in de toestemming. - Begrip.
Noot 3, getekend F. D., onder cass.,
21 maart 1961, Bull. en PAsrc., 1961,
blz. 795.
Bezwaarschrift. - Aanslag gevestigd
overeenkomstig de aangifte of de met de
toestemming van de belastingplichtige
gewijzigde aangifte.- Belastingplichtige
ontvankelijk om een bewaarschrift in te
dienen op voorwaarde dat hij de te
zijnen nadele begane vergissingen of
verzuimen bewijst. - Bewijs van een
gebrek in de toestemmi:ng niet vereist.
Noot 3, getekend F. D., onder cass.,
21 maart 1961, Bull. en PAsrc., 1961,
blz. 795.
Belastingvrijdom van de i:nternationale
ambtenaren. - Draagwijdte.
Conclusie van advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
7 november 1961, Bull. en PASIC.,
1962, blz. 282,
Inlwhiering.- Handelsvennootschappen. - Datum vanaf welke de i:nkohiering niet meer wettelijk kan geschieden.
Conclusie van advocaat-generaal Ganshof . van der Meersch, v66r cass.,
22 maart 1962, Bull. en PASIC., 1962,
blz. 808.
Beroep voor het Hof van beroep. Arrest dat tegenstrijdig wordt geacht
indien, bij de oproepi:ng van de zaak, een
der partijen verstek laat gaan. Draagwijdte van deze bepali:ng van artikel II van de wet van 6 september 1895,
zoals het werd gewijzigd bij artikel 14
van de wet van 23 juli 1953.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
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13 oktober 1964, Bull. eri PAsiO.,
1965, blz. 160.
Rami:ng van de · belastbare grondslag,
Mededeli:ng van alden, stukken.
registers, bescheiden of inlichti:ngen betreffende de rechtsr;>legi:ngen. - Uitdrukkelijke machtiging van de procureurgeneraal of de auditeur-generaal vereist.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
24 november 1964, Bttll. en PAsiO.,
1965, blz. 297.
Inning van de belasting. - Begrip.
Conclusie van advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
12 januari 1965, Bull. en PASIO.,
1965, blz. 462.
Inning van de belasti:ng.- Inning die
kan geschieden door de aanvaarding van
het bedrag van de aan de bron te veel
afgehouden belasti:ngen, tot betaling van
andere verschuldigde belasti:ngen.
Conclusie van advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
12 januari 1965, Bull. en PASIC.,
1965, blz. 462.
Vestigi:ng van de belasti:ng. - Afhouding aan de bron. - Verplichting voor
de administratis aan de belasti:ngplichtige
kermis te geven van de aanslag, zijnde
de uitslag van de vergelijking van het
aan de bron afgehouden bedrag met dat
van de werkelijk verschuldigde belastingen.
Conclusie van advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
12 januari 1965, Bull. en PAsiC.,
1965, blz. 462.
Vestigi:ng van de belasting. - Vestigi:ng die kan geschieden door de aanvaardi:ng van het bedrag van de aan de bron
te veel afgehouden belasti:ngen, tot betaling van andere verschuldigde belasti:ngen.
Conclusie van advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
12 januari 1965, Bull. en PAsiC.,
1965, blz. 462.
Aftrek van de bedrijfsuitgaven en
-lasten. Personenvennootschap met
rechtspersoonlijkheid die met verlies
werd vereffend.- Verlies van de inbreng
van de werkende vennoten. - Verlies
vormt geen aftrekbaar bedrijfsverlies ten
name van deze vennoten.
Conclusie van advocaat-generaal Dumon, v66r cass., 5 oktober 1965;
Bull. en PASIC., 1966, blz. 173.
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Wijziging door de administratie van
een aangifte.- Bericht van de belastingcomn1issie. Berjcht gegrond op de
gegevens waarvan de leden van de
comm.issie persoonlijk op de hoogte zijn.
- Miskem1ing van het beginsel volgens
hetwelk een beslissing slechts kan gegrond zijn op gegevens die kunnen
besproken worden.
Noten 2 en 3, getekend W. G., onder
cass., 4 januari 1966, Bull. en PAsrc.,
1966, blz. 584.
Belastingen op inkomsten van grondeigendommen. Vrijstelling voorzien
bij artikel 4, § 3, van de gecoi:irdineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen. Onroerend goed of gedeelte
van een onroerend goed dat voor het
onderwijs bestemd is. - Begrip.
Noten 2 en 3, getekend W. G., onder
cass., ll oktober 1966, ArT. cass.,
1967, blz. 192.
Aanslag vernietigd bij beslissing van
de directeur der belastingen wegens
schending van een andere wettelijke regel
dan een regel betreffende de verjaring.
- Nieuwe aanslag.- Overheid die deze
nieuwe aanslag kan vestigen.
Noot 3, getekend W. G., onder cass.,
25 oktober 1966, Ar-r. cass., 1967,
blz. 271.
Buitengewone belasting, ingevoerd door
de wet voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel
van 14 februari 1961. - Datum vanaf
welke de belasting verschuldigd is.
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
7 februari 1967, ArT. cass., 1967,
blz. 708.
Belasting op de inkomsten van roerende kapitalen. Handelsvennootschap. - Dividend. - Datum waarop
de belasting op het dividend verschuldigd is.
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
7 februari 1967, Ar'1'. cass., 1967,
blz. 708.
Belastingen gei'nd door inhouding aan
de bron. - Reclamatie tegen de aanslag.
Reclamatie kan worden ingediend
zowel door de schuldenaar als door degene
die de belaste inkomsten geniet. Terugbetaling van de onverschuldigd
gei'nde belasting moet in beginsel gedaan
worden aan degene die de onverschuldigde belasting betaald heeft.
Noten 1 en 2, getekend P.M., onder

cass., 27 februari 1968, Bull. en
PASIC., 1968, blz. 856.
Aftrekbaarheid van de inkomsten als
bedrijfslast. ~ Wet van 20 november
1962. - Overgangsbepalingen. - Toepassingsvoorwaarden.
Noot 1, getekend E. K., onder cass.,
2 april 1968, blz. 1010, Bull. en
PAsrc., 1968, blz. 1013.

KOOP.
Koopvernietigend gebrek. - Vordering
die in een korte termijn moet worden
ingesteld. - V ertrekpcmt van deze termijn.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
7 september 1962, Bull. en PASIC.,
1963, blz. 31.
Factum·. Strafbeding.
Beding
waarbij algemeen en onbeperkt een
prijsverhoging wordt bepaald indien er
rechtsvervolgingen wegens niet-betaling
worden ingesteld. Nietigheid.
Openbare orde.
Noot 3, getekend A. 0., onder cass.,
29 september 1967, Ar·r·. cass., 1968,
blz. 141.

LEGER.
Militaire gerechten. - Rechtstreekse
dagvaarding van de beklaagde door de
wegens een midsrijf benadeelde partij. Niet-ontvankelijkheid.
Oonclusie van advocaat-generaal Paul
Mahaux, v66r cass., 1 juni 1966,
Bttll. en PASIC., 1966, blz. 1244.

LEVENSONDERHOUD.
Uitlcering tot onderhoud door de
voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg toegekend overeenkomstig artikel 268 van het Burgerlijk Wetboek. Grondslag.- Duur van de gevolgen van
de beschikking.
Oonclusie van procureur-generaalRaoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
30 april 1961, Bttll. en PAsrc., 1964,
blz. 922.
Op de ouders rustende verplichting
tot onderhoud en opvoeding. Verplichting die in beginsel ophoudt bij de
meerderjarigheid van bet kind. - Uitzondering.
Noot, getekend R. H., onder cass.,
2 september 1965, Bttll. en PAsrc.,
1966, blz. 4.
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MACHTSOVERSCHRIJDING.

ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).

Machtsoverschrijding van de rechter.
Burgerlijke zaken. W ettelijke
grondslag, artikelen 425 en 454 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 16 december 1965, Bull. en
PASIC., 1966, blz. 513.

Beschikking van buitenvervolgingstelling gewezen door de raadkamer. Heropening van het onderzoek ten
gevolge van nieuwe lasten. - Onttrekken
van de zaak aan de onderzoeksrechter
door de raadkamer. W ettelijkheid
van dit onttrekken. - Onderzoeksgerecht
bevoegd om het bestaan van nieuwe
lasten te beoordelen. - Toezicht uitgeoefend door het Hof van cassatie.
Conclusie van Advocaat-generaal Paul
Mahaux, v66r cass., 8 maart 1965,
Bttll. en PAsiC., 1965, biz. 704.

-

Machtsoverschrijding van de rechter.
Strafwetboek, artikelen 237 en 239.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 16 december 1965, Bull. en
PASIC., 1966, blz. 513.

Machtsoverschrijding van de rechter
waartegen openstaat de voorziening van
de procureur-generaal, ingesteld op bevel
van de Minister van justitie.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 16 december 1965, Bttll. en
PASIC., 1966, blz. 513.
Machtsoverschrijding waartegen de
voorziening in het belang der wet openstaat.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 16 december 1965, Bull. en
PASIC., 1966, blz. 513.

MANDELIGHEID.
.Artikel 663 van het Burgerlijk Wetboek. Steden en voorsteden. Eigenaar die de naburige eigenaar ertoe
kan verplichten bij te dragen tot het
bouwen van een muur die tot scheiding
dient tussen hun huizen, binnenplaatsen
of tuinen. V oorwaarden opdat de
naburige eigenaar ervan vrijgesteld wordt
bij te dragen tot deze bouw.
Conclusie van procureur-generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
8 februari 1968, Bull. en PASIC.,
1968, blz. 705.

ONDERHANDSE AKTE.
Akte van de schuldenaar tegengesteld
aan de schuldeiser die dezes vordering
uitoefent met toepassing van artikelll66
van het Burgerlijk Wetboek.- Ontkenning van het geschrift of van de handtekening door de schuldeiser. - Wijze.
Noot 3, getekend R. H., onder cass.,
5 januari 1961, Bttll. en PASIC.,
1961, blz. 486.

ONRECHTMATIGE
GING.

MEDEDIN-

Handelingen strijdig met de eerlijke
gebruiken inzake koophandel. - Koninklijk besluit nr. 55 van 23 december 1934.
- Bevoegdheid van het Hof.
Conclusie van advocaat-generaal Dumon, v66r cass., 3 november 1961,
Bttll. en PASIC., 1962, blz. 252.
Handelingen strijdig met de eerlijke
gebruiken inzake koophandel. - Monopolie van invoer en verkoop aan een
handelaar door zijn medecontractant
verleend. - Derde die het bestaan kent
van dit monopolie en die niettemin de
onderwerpelijke producten invoert en
verkoopt. - Voorwaarden opdat deze
gedraging een met de eerlijke gebruiken
inzake koophandel strijdige handeling
oplevert.
Conclusie van advocaat-generaal Dumon, v66r cass., 3 november 1961,
Bull. en PASIC., 1962, blz. 252.

ONTEIGENING
NEN NUTTE.

TEN

ALGEME-

Gewone procedure.- Spoedprocedure.
- Procedure bij driT1gende omstandigheden.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 13 mei 1965, Bull. en PAsiC.,
1965, biz. 979.
Uitzonderlijke procedure bepaald bij
de wet van 3 januari 1943.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 13 mei 1965, Bull. en PAsiC.,
1965, biz. 979.
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OPENBARE INSTELLING.
Begrip.
Conclu.sie van advocaai;-generaal Dumon, v66r cass., 12 mei 1961, Bull. ert
PASIO., 1961, blz. 969.
Organisme van openbaar nut.
Nationale maatschappij voor de huisvesting.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 16 december 1965, Bull. en
PAsro., 1966, biz. 513.
Administratieve overheid. - Materiele
maatstaf. - Organieke maatstaf.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 16 december 1965, Bttll. en
PASIO., 1966, blz. 513.

OVEREENKOMST.
Nietigheid van de oorzaak van bedrog.
- Verzwijging. Voorwaarde opdat
zij met bedrog gelijkstaat.
Noot, getekend R. H., onder cass.,
28 april 1961, Bull. en PASIO., 1961,
blz. 925.
Artikel 1165 van het Burgerlijk Wetbock. - Overeenkomst die enkel gevolgen heeft tussen de partijen en voor
derden geen nadeel medebrengt.
Draagwijdte van deze bepaling.
Conclusie van advocaat-generaal Dumon, v66r cass., 3 november 1961,
Bull. en PASIC., 1962, blz. 252.

om de eis tot terugvordering van die
som of van die zaak te verwerpen op
grond van de vereisten van de bescherming van de maatschappelijke orde.
Conclusie van procureur-generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
8 december 1966, Bttll. en PASIC.,
1967, biz. 435.
Ongeoorloofde oorzaak. Overeenkomst die geen gevolg kan hebben. Draagwijdte van deze bewoordingen.
Conclusie van procureur-generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
8 december 1966, Bull. en PASIO.,
1967, biz. 435.

RAAD VAN STATE.
Tuchtrechtelijke beslissing genomen
door de nationale maatschappij der
Belgische spoorwegen ten opzichte van
een harer beambten. - Raad van State
heeft het recht deze nietig te verklaren.
Conclusie van advocaat-generaal Dumon, v66r cass., 12 mei 1961, Bull.
en PASIC., 1961, blz. 969.
Bevoegdheid. - Aanvraag tot nietigverklaring van een beslissing waarbij een
commissie tot bescherming van de maatschappij uitspraak doet over de handhaving of de ophe:ffing van de interheringsmaatregel die door het strafgerecht werd
gelast. - Onbevoegdheid.
Conclusie van procureur-genm:aal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
(ver. k.), 15 februari 1968, Bull. en
PASIC., 1968, blz. 741.

Overeenkomst strijdig met de openbare orde of met de goede zeden ten
opzichte van beide partijen. Som
betaald of zaak overhandigd ter uitvoering van de overeenkomsten door een
contractant aan de andere. - Eis tot
terugvordering. - Rol van de gezegden
N emo attditur pmpriam tu1·pitudinem
allegans en In pm·i causa tu1·pituclinis
cessat 1·epetitio.
Conclusie van procureur-generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
8 december 1966, Bull. en PASIC.,
1967, biz. 435.

RECHTEN
GING.

Overeenkomst strijdig met de openbare
orde of met de goede zeden ten opzichte
van beide partijen. - Bedrag betaald
of zaak overhandigd, ter uitvoering van
de overeenkomst, door een contractant
aan de andere. Eis tot terugvordering. - Bevoegdheid van de rechter

Beginsel volgens hetwelk een beslissing
enkel mag gegrond zijn op gegevens die
kunnen besproken worden. - Algemeen
rechtsbeginsel.
Noten 2 en 3, getekend W. G.; onder
cass., 4 januari 1966, Bull. en PASIC.,
1966, biz. 584.

RECHTBANKEN.
Openbaarheid van de terechtzittingen
voorgeschreven bij artikel 96 van de
Grondwet. Toepassingsgebied van
deze grondwetsbepaling.
·
Noot 1, getekend R. H., onder cass.,
20 januari 1966, Bull. en PASIC.,
1966, biz. 652.

VAN

DE VERDEDI-
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RECHTERLIJKE MACHT.
Ambtenaren en beambten onderworpen aan een reglementair statuut. Geschillen over een bmgerlijk recht. Bevoegdheid van de rechterlijke macht.
Conclusie van advocaat-generaal Dumon, v66r cass., 12 mei 1961, Bull.
en PASIC., 1961, biz. 969.
Geschil betreffende de geldelijke vergoeding van de schendirtg van een recht,
al was dit een politick recht.- Bevoegdheid van de hoven en rechtbanken.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 16 december 1965, Bttll. en
PASIO., 1966, blz. 513.
Beoordeling van een fout. - Beoordeling van het door een fout veroorzaakt
nadeel. - Bevoegdheid van de hoven en
rechtbanken, zelfs ingeval het nadeel
zijn oorzaak vindt in de machtsoverschrijding van een administratieve overheid.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 16 december 1965, Bull. en
PASIC., 1966, blz. 513.

RECHTERLIJK GEWIJSDE.
Directe belastixtgen. - Gezag van het
rechterlijk gewijsde inzake directe belastingen. - Begrip.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
20 juni 1967, A1T. cass., 1967,
biz. 1280.

RECHTSBIJSTAND.
Bmgerlijke zaken. - Gemeenschappelijke verzekeringskassen tegen arbeidsDngevallen. Kosteloze tussenkomst
van de openbare ambtenaren zonder
wettiging van onvermogen. - Gemeenschappelijke kassen die dit voorrecht
niet meer genieten sinds de wet van
30 december 1924.
Noot, getekend R. H., onder cass.,
bmeau voor rechtsbijstand, 6 sep·
tember 1963, Bull. en PASIC., 1964,
biz. 20.

RECHTSVORDERING.
Tegeneis. - Begrip.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
5 december 1963, Bull. en PASIO.,
1964, biz. 370.
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RUILVERKAVELING VAN LANDEIGENDOMMEN.
Stelsel van de wet van 25 juni 1956.Bevoegdheid van de rechter inzake de
pachtrechten op de « nieuwe kavels >>.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
17 december 1964, Bull. en PASIO.,
1965, biz. 393.

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN.
Artikel 1340 van het Bmgerlijk Wethoek. - Vrijwillige uitvoering van een
schenking door de erfgenamen betekent
dat ervan wordt afgezien later de vormgebreken van de schenking op te werpen.
- Is deze bepaling toepasselijk op de
bevoordelingen bij testament ?
Noot 1, getekend R. H., onder cass.,
2 december 1960, Bull. en PASIC.,
1961, biz. 359.
Handgifte.- Noodzaak van de afgifte
van de· gegeven zaak. - Aard van deze
afgifte.
Noot, getekend R. H., onder cass.,
2 februari 1961, Bull. en PAsiC.,
1961, blz. 587.
Beschikbaar gedeelte tussen en onder
de echtgenoten. - Artikel 1098 van het
Burgerlijk W etboek. - Huwelijk van de
adoptant na de adoptie. - Geadopteerd
kind dat als een kind gesproten uit een
huwelijk, zich kan beroepen op artikel 1098 van het Bmgerlijk Wetboek ten
aanzien van de overlevende echtgenoot
van de adoptant.
Oonclusie van procmeur-generaal Raoul
Hayoit de Term.icourt, v66r cass.,
27 oktober 1961, Bttll. en PAsiO.,
1962, blz. 222.
Eigenhandig testament. Bijstand
van een derde. Geldigheid van het
testament. - Onderscheid.
Noot,. getekend A. C., onder cass.,
5 november 1965, Bull. en PASIO.,
1966, biz. 305.

SCHIP-SCHEEPVAART.
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. - Aanvaring. - Internationaal
privaat recht. Aanvaring beheerst
door de lex loci delicti.
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
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23 november 1962, Bull. en PAsrc.,
1963, blz. 375.

Bevoegdheid van de kapitein om de
rederij te vertegenwoordigen. Aard
en grenzen van deze bevoegdheid.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
5 april 1963, Bull. en PAsiC., 1963,
blz. 856.
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, A1'1'. cass., 1967,
blz. 32.
Binnenvaart. Koninklijk besluit
van 15 oktober 1935 houdende algemeen
reglement betreffende de politie en de
scheepvaart der bevaarbare wateri:ngen.
Recht van het bestuur om van
ambtswege op de kosten en het risico
van de schipper, de nodige maatregelen
te nemen voor de berging van het vaartuig. Kosten die ten laste van de
schipper kunnen worden gelegd. - Recht
van verhaal van de scllipper.
Noot, getekend F. D., onder cass.,
16 januari 1967, A1·r. cass., 1967,
blz. 585.

SOCIALE ZEKERHEID.
Ouderdomsverzekering en vroegtijdige
dood. - Mijnwerkers. - Besluitwet van
25 februari 1947. Administratieve
gerechten ingesteld bij deze besluitwet.
Gerechten niet bevoegd om hun
beslissingen te herzien.
Conclusie van procureur-generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
13 november 1965, Bull. en PAsro.,
1966, blz. 340.

SP OORWEGEN (NATIONALE
MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE).

gen in de wet van 23 december 1946
houdende instelling van een Raad van
State.
Conclusie van advocaat-generaal Dumon, v66r cass., 12 mei 1961, B1tll.
en PASIC., 1961, blz. 969.
Wet van 4 juli 1962 tot wijziging van
artikel13 van de wet van 23 juli 1926.Wet niet van toepassing op de bij de
inwerkingtreding ervan Iopende zaken.
- Draagwijdte van deze wet.
Noot 5, getekend R. D., onder cass.,
27 j1.mi 1963, Bull. en PAsrc., 1963,
biz. 1134.

STEDEBOUW.
Wet van 29 maart 1962, artikel 45. Bonwvergum1ing. - Aflevering van een
bouwvergun:ning door het schepencollege
in geval van niet-bestaan van een
plan van aanleg of wan:neer een plan
voorbereid of gaat gewijzigd worden. Voorwaarden. Tussenkon'lst van de
gemachtigde ambte1'1aa.r van het bestuur
van de stedebouw. Voorwerp. Gevolgen. Gunstig advies van deze
ambtenaar. Zonder invloed op het
recht van het schepencollege de vergmlning te weigeren.
Conclusie van advocaat-generaal Colard, m·. 16, v66r cass., 6 oktober
1966, Bull. en PAsrc., 1967, blz. 148.
Wet van 29 maart 1962, artikel 45. Bouwvergun:n:ing. Bouwvergunning
afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen van het overeenste=end advies van de gemachtigde
ambtenaar van het bestuur van de stedebouw. - Bouwvergtmning kan niet tot
gevolg hebben af te wijken van de
bestaande wetsbepalingen, noch van de
overeenkomstig de wetten gesloten bijzondere overeenkomsten.
Conclusie van advocaat-generaal Colard, nrs. 18 tot 21, v66r cass.,
6 oktober 1966, Bull. en PAsrc.,
1967, biz. 148.

Vennootschap die geen openbaar bestuur is in de zin van de wet op de
werkrechtersraden.
Conclusie van advocaat-generaal Dumon, v66r cass., 12 mei 1961, B1tll.
en PASIC., 1961, blz. 969.

Wet van 29 maart 1962, artikel 45.Bouwvergun:ning.- Bevoegdheid van de
gemachtigde ambtenaar van het bestuur
van de stedebouw. Omvang.
Grenz en.
Conclusie van advocaat-generaal Colard, nr. 1 7, v66r cass., 6 okto ber
1966, Bull. en PAsrc., 1967, biz. 148.

Vennootschap die een administratieve
overheid is in de zin van deze bewoordin-

Wet van 29 maart 1962, de artikelen 44
en volgende. Bouwvergun:ning. -
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.Ailevering van een bouwvergunning door
het schepencollege in geval er een bij ·
zonder 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 van aanleg afgeleverde bouwvergmming op een door dit
plan niet bei:nvloede burgerlijke erfdienstbaarheid.
Conclusie van advocaat-generaal Colard, nr. 15, v66r cass., 6 oktober
1966, Bull. en PAsiC., 1967, biz. 148.
Wet van 29 maart 1962, de artikelen 44
en volgende. Bouwvergunning. .Ailevering. - Uitsluitende bevoegdheid
en aansprakelijkheid van het college van
burgemeester en schepenen.
Conclusie van advocaat-generaal Colard, nrs. 15 en 16, v66r cass.,
6 oktober 1966, Bull. en PAsiC., 1967,
biz. 148.
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 cass.,
6 oktober 1966, Bull. en PASIC.,
1967, blz. 148.
STRAF.
Geldboete. Opcentiemen. - 'Vet
van 5 maart 1952. -Van toepassing op
de geldboeten uitgesproken op grond
van de wet van 29 augustus 1919 op het
regiem van de alcohol.
STRAFVORDERING.
Overtredingen inzake directe belastingen en ermee gelijkgestelde taksen. Vervolgingen met toepassing van de
hoofdgevangenisstraffen en geldboeten of
andere straffen. - Respectieve bevoegdheid van het openbaar ministerie en de
administratie der directe belastingen. Wet varL 31 december 1925, artikel 65;
gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, artikel 79bis.
Noot 1, getekend R. J. B., onder cass.,
11 december 1961, Bull. en PAsiC.,
1962, biz. 447.
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TELEGRAAF EN TELEFOON .
Ra,dioverbindingen.- Wet van 14 december 1930, artikel 6, gewijzigd bij de
wet van 18 december 1962, artikel 2. Verbem·dverklaring 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, A1·1·. cass., 1967,
biz. 501.
TUSSENKOMST.
Burgerlijke zaken. - V ordering 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 PASIC., 1967, blz. 148.
UITVOERENDE MACHT.
Koning. - Politiemacht.
Noot 4, getekend W. G., onder cass.,
24 november 1964, Bull. en PASIC.,
1965, biz. 297.
Ministeriele circulaire. Begrip en
gezag.
Noot, getekend ,V, G., onder cass.,
24 november 1964, Bttll. en PASIC.,
1965, blz. 297.
VENNOOTSCHAPPEN.
Reserves. - Begrip.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
13 december 1960, Bull. en PASIC.,
1961, biz. 408.
Inbreng.- Begrip.
Noot 2, getekend W. G., onder cass.,
5 september 1961, Bull. en PASIC.,
1962, biz. 29.
Handelsvennootschap. Vereniging
van aile aandelen in handen van een
enkele vennoot.
Conclusie van advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r cass., 22 maart
1962, Bull. en PASIC., 1962, biz. 808.
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Handelsvennootschap. Afsluiting
van de vereffening.- Vennootschap die
blijft voortbestaan niettegenstaande de
vereffening om in te staan voor de
rechtsvorderingen die de maatschappeIijke schuldeisers tegen haar zouden
instellen.
Conclusie van advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
22 maart 1962, Bull. en PASIO.,
1962, biz. 808.
Handelsvennootschap. Beslissing
van de algemene vergadering betreffende
de wm·kelijkheid 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"1". cass., 1967,
blz. 708.
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 cutkering ervan.
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
7 februari 1967, A7'1'. cass., 1967,
blz. 708.
Handelsvennootschap. Beslissing
van de aigemene vergadering betreffende
de werkelijkheid van de winsten en de
gepastheid van de uitkering ervan geen
datum vastgesteid voor de betaling van
de dividenden. - Beslissing van de raad
van beheer omtrent deze datmn. - Datum die niet kan vastgesteld worden buiten de termijn van het boekjaar.
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
7 februari 1967, An·. cass., 1967,
biz. 708.

Vennootschap onder een gemeenschappelijke naam waarvan de akte van
oprichting niet werd bekendgemaakt. Gevolgen.
Conclusie van wnd. procurem·-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
17 mei 1968, Arr. cass., 1968,
biz. 1144.
Vennootschap onder een gemeenschappelijke naam niet opgericht bij een
bijzondere alde. - Nietigheid. - Betrekkelijkheid van deze nietigheid.
Conclusie van wnd. procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
17 mei 1968, Arr. cass., 1968,
biz. 1144.
Personen die samen handel drijven
onder een maatschappelijke naam. Gebrek aan een akte van oprichting van
een vennootschap.
Onregelmatige
vennootschap onder een gemeenschappelijke naam. - Vennootschap met rechtspersoonlijkheid.
Conclusie van wnd. procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
17 mei 1968, Arr. cass., 1968,
biz. 1144.
VERBINTENIS.
Persoonlijke rechten.
Zakelijke
rechten. - Begrip.
Conclusie van advocaat-generaal Dumon, v66r cass., 3 november 1961,
Bull. en PASIO., 1962, biz. 252.
Verbintenis zonder oorzaak of uit een
ongeoorloofde oorzaak. - Vrijgevigheden tussen een man en een vrouw, die
heiden ongehuwd zijn en geslachtsbetrekkingen onderhouden. - Geen nietigheid
om de reden aileen van deze betrekkingen. Voorwaarden waaronder deze
vrijgevigheden nietig zijn.
·

Vem1ootschap onder een gemeenschappeiijke naam. Geen verplichting de
vennootschap bij een bijzondere akte op
te richten
·
Conclusie van wnd. procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
17 mei 1968, Arr. cass., 1968,
biz. 1144.

VERDELING.

Vennootschap onder een gemeenschappelijke naam. - Begrip.
Conclusie van wnd. procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
17 mei 1968, Ar1·. cass., 1968,
blz. 1144.

Vereffening van de gemeenschap die
tussen de echtgenoten heeft bestaan. Vereffeningsverrichtingen.- Begrip.
Noten 1, 2 en 3, getekend E. K., onder
cass., 14 december 1967, Ar10: cass.,
1968, biz. 543.

Noten I en 2, getekend W. G., onder
cass., 19 januari 1968, Arr. cass.,
1968, biz. 686.

BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE VAN DE NOTEN
VERJARING.
Burgerlijke zaken. Stuitirtg. Dagvaarding voor het gerecht. - Mstand
van het geding. Stuiting van de
verja.ring ongedaan, buiten het geval
dat de afstand gegrond is op de vermoede
onbevoegdheid van het kennisnemend
gerecht. - Stuiting duurt in dit laatste
geval voort, zelfs zo degene die afstand
doet zijn wil niet te kennen geeft om de
rechtsvordering later te hervatten.
Noot 2, getekend F. D., onder cass.,
4 oktober 1963, Bttll. en PASIC.,
1964, biz. 114.
VERLATING VAN FAMILIE.
Onderhoudsplichtige die meer dan twee
maanden vrijwillig in gebreke is gebieven
de termijn ervan te kwijten. - Verzuim
gedurende twee maanden. - Begrip.
Noten 2, 3 en 4, getekend F. D.,
onder cass., 13 jcmi 1966, Bull. en
PASIC., 1966, biz. 1306.
VERZEKERINGEN.
Landverzekeringen. - Driejarige verjaring bepaald bij artikei 32 van de wet
van 11 juni 1874. - Termijn ingekort
door een beding van de verzekeringspolis.
- Geschii over de draagwijdte van dit
beding betreffende de verjaring die
ingaat ten gevoige van een voor de
oorspronkeiijke verjaring stuitende daad.
Geschil dat moet besiecht worden
overeenkomstig de wettelijke regels inzake de uitiegging van de overeenkomsten.
Noot, getekend R. H., onder cass.,
25 januari 1968, ArT. cass., 1968,
biz. 703,
VONNISSEN EN ARRESTEN.
R.echterlijke beslissing. - Besiissing
die niet enkel kan gegrond zijn op
gegevens die kunnen besproken woJJdeJL
- Algemeen beginsel.
Noten 2 en 3, getekend "\V. G., onder
cass., 4 januari 1966, Bttll. en P ASIC.,
1966, plz. 584. •
VOORRECHTEN
KEN.

EN

HYPOTHE-

Bedongen hypotheek. - Vermelding
in cte akte tot vestiging van de hypotheek,
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van de oorzaak van de gewaarborgde
schuldvordering.- Niet wettelijk vereist.
Noot 2, getekend F. D., onder cass.,
4 oktober 1963, Bull. en PAsiO.,
1964, blz. 112.
VOORZIENING IN CASSATIE.
Afstand. - Strafzaken. - Wet van
16 februari 1961 tot wijziging van de
wetgeving inzake de vertegenwoordiging
van de beklaagden, de burgerrechtelijk
aansprakelijke partijen en de burgerlijke
partijen voor de strafgerechten. - Niet
toepasselijk in geval van afstand door
een advocaat van het departement van
financiiin, al was hij houder van de
stukken, van een voorziening tegen een
besiissing op een door de administratie
van financien ingestelde strafvordering,.
Noot 2, getekend R. D., onder cass.,
12 februari 1962, Bull. en PAsiO.,
1962, blz. 662.
Directe beiastingen. Artikel 417
van het Wetboek van strafvordering.Bepaling niet van toepassing inzake
directe belastingen.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
6 september 1966, ArT. cass., 1967,
blz. 15.
N eerlegging van memories. - Burgerlijke zaken. - Memorie van antwoord
yan verweerder. Termijn van drie
maanden. - Vrije termijn.
Conclusie van procureur-generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
8 december 1966, Btdl. en PAsiO.,
1967, blz. 435.
·
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, Arr. cass., 1967,
blz. 422.
WAPENS.
Dragen van een jachtwapen.- Wettige reden. Misclrijf gepleegd met
behulp van dit wapen. Sluit niet
noodzakelijk het bestaan nit van een
wettige reden om het wapen.te clragen.
Conclusie
van
advocaat-generaal
Krings, v66r cass., 6 maart 1967,
Bull. en PASIO., 1967, biz. 832.
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BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE VAN DE NOTEN

WATEREN.
Kustwateren. -Beg-rip.
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
23 november 1962, Bull. en PASIC.,
1963, biz. 375.
Volle zee. - Aangrenzende zone. Kustzee. - Bimlenwateren. - Begrip.
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
23 november 1962, Bull. en PASIC.,
1963, biz. 375.

17 mei 1963, B1dl. en PASIC., 1963,
biz. 987.
Besiuitwet genomen Iuachtens een wet
tot toekemling van buitengewone machten.- Regentsbesluit genomen overeenkomstig de wet tot toekenning van
buitengewone machten en de besluitwet
die zelfs genomen is krachtens de machtigingswet.
Conclusie van advocaat-generaai Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
17 mei 1963, B1tll. en PAsic., 1963,
biz. 987.

WERKRECHTERSRAAD.
Bevoegdheid. - Geschillen die tot de
bevoegdheid van de rechtbanken van de
rechterlijke orde behoren. - Geschillen
die rechtstreeks betrekking hebben op de
respectieve dienstverbintenissen van arbeiders of bedienden.- Werknemers die
ofwei verbonden zijn door een dienstverhuringscontract, ofwei aan een regiementair statuut onderworpen zijn. Bevoegdheid van de werkrechtersraad.
Conciusie van advocaat-generaai Duman, v66r cass., 12 mei 1961,
Bull. en Pasic., 1961, biz. 969.
WETTEN EN BESLUITEN.
Wet. - Begrip. - Formeie wet.
Be grip.
Conciusie van advocaat-generaai Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
17 mei 1963, B1tll. en PAsiC., 1963,
biz. 987.
Verord.eningsbesiuit.- Begrip en kennlerken.
Conciusie van advocaat-generaai Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
17 mei 1963, Bull. en PAsiC., 1963,
biz. 987.
Begrotingswet.- Begrip en karakter.
Conciusie van advocaat-generaai Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
17 mei 1963, Bull. en PAsiC., 1963,
biz. 987.
Begrotingswet. - Voorwaarden waaronder de begrotingswet de grondsiag van
een verordeningsbesiuit kan opieveren.
Conciusie van advocaat-generaai Ganshof van der Meersch, v66r cass.,

Besluitwet genmnen krachtens een
wet tot toekenning van buitengewone
machten.- Versiag aan de Regent, dat
aan deze besluitwet voorafgaat.
Verslag dat geen rechtsregel kan bijvoegen bij die welk deze wetsbesluitwet
beheist.
Conclusie van advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
17 mei 1963, Bull. en PAsiO., 1963,
blz. 987.
Koninklijk besluit dat bindende kracht
geeft aan een beslissing van een paritair
comite. - Beslissing genomen krachtens
artikel 10, litt. a of litt. b, van de besluitwet van 9 juni 1945. Koninklijk
besluit dat geen verordeningsbesluit is.
- Besluit dat terugwerkend.e kracht kan
hebben.
Conclusie van procm·eur-generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
29 februari 1968, Bull. en PAsiO.,
1968, blz. 819.

WISSELBRIEF.
Aval. - Aval waa.rin niet wordt vermeid voor wie het is gegeven. - Aval
geacht te zijn gegeven voor de trekker.Draagwijdte van deze regel. - Kan het
tegenbewijs worden geleverd · tegen de
regei van artikei 34, laatste lid, van de
gecoordineerde wetten op ·de wisselbrieven en de orderbriefjes, voigens hetweik;
indien niet vermeidt wordt voor wie het
gegeven wordt, het aval geacht wordt te
zijn gegeven voor de trekker ?
Oonclusie van advocaat-generaal Paul
Mahaux, v66r cass., 26 januari 1961,
Bull. en PAsiC., 1961, biz. 559.

