INTERESTEN.

JEUGDBESCHERMING

Do01' de 1'echte1· toegekende schadeve~·
goeding. Verznirnsinte~·esten clie niet
lctmnen lopen v66r de beslissing die de
schadevergoeding toelcent. - Inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst kan
de rechter de verzuimsinteresten op het
bedrag van een schuldvordering van
schadevergoeding niet doen lopen v66r
de beslissing die deze vergoeding toekent.

HOOFDSTUK V.
BUITENGEWONE CONJUNCTUURTAKS.

(Wet van 12 maart 1957.)
HOOFDSTUK VI.
BUITENGEWONE BELASTING V ASTGESTELD
BIJ DE WET VOOR ECONOMISCHE EXPANSIE,
SOCIALE
VOORUITGANG
EN
FINANOIEEL HERSTEL . VAN
14 FEBRUARI 1961.

24 februari 1969.

606

INTERNATIONALE VERDRAGEN.

INTERESTEN.
HooFDSTUK

I . - GeTechtelijke inte1•esten.

HooFDSTUK

II. -

Ve1·dmg tot bescherrning van de Techten
van de mens en de fnndarnentele m·ijheden,
a1·tilcel 6. - Bepaling m·eernd aan de aanhonding en de voo?'lopige hechtenis. Artikel 6 van het Verdrag tot bescher, n>ing van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij
de wet van 13 mei 1955, heeft betrekking
op de rechten van de verdediging voor
het vmmisgerecht en niet op de aanhouding of de voorlopige hechtenis.

Vm·zniminteTesten.

HOOFDSTUK I.
GERECHTELIJKE INTERESTEN.

HOOFDSTUK II.
VERZUIMSINTERESTEN.

EigenUjk
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of oneigenlijlc misdrijf.

23 september 1968.

89

J
JEUGDBESCHERMING.

1.- Wet van 8 april 1965.- Kortge'ding.- Beschilcking gewezen door de voo1'zitter van de 1'echtbank die 1titspmalc doet
oveT de voorlopige maat1·egelen betretfende
de pe1·soon, het levensonde1·hmtd en de
goede1·en van niet ontvoogcle minde1jm·ige
lcindeTen van oncle?'8 die wegens echtscheiding of scheicling van tafel en Qed op g1·ond
van bepaalde feiten in 1·echte staan. Beschilcking gewezen b1titen de aanwezigheicl van het openbaar ministe1·ie bij de
jengd?·echtbanlc. - Onwettelijke beschilclcing. - Onwettelijk is de beschikking
inzake de voorlopige maatregelen betreffende de persoon, het levensonderhoud
en de goederen van niet ontvoogde
minderjarige kinderen van ouders die
wegens echtscheiding of scheiding van
tafel en bed op grond van bepaalde feiten
in rechte staan, gewezen door de voorzitter van de rechtbank in kort geding
rechtsprekend buiteri de aanwezigheid
van hot openbaar ministerie bij de jeugdrechtbank. (Wet van 8 april 1965, art. 8,
14, 4 en 5 en 17.)
13 decen>ber 1968.
375

2.- Vedating van lcinde?'en.- Wettige,
nat1t1wlijke of adopterende vade1· die zijn
lcind in behoeftige toestand ve?'laat. Jl!Iisd?·ijf omschTeven bij a1·tilcel 360bis van
het Stmfwetboek. - Een van de bij artikel 360bis van het Strafwetboek omschreven misdrijven is het feit, voor cen
wettige, natU:urlijke of adopterende vader, zijn kind in behoeftige toestand te
verlaten, hoewel het niet aileen gelaten
werd.
3 februari 1969.

524

3. - Wet van 8 april 1965.
Wet
waa1·van a1·tilcel 90 het a1·tikel 378, lid 2,
van het St?·afwetboelc opheft. - OoT?'ectionele ?'echtbanlc . die toepassing maakt van
a1·tilcel 378, lid 2, van het Stmfwetboelc
sinds de inwe1·kingtreding van die wet. Onwettelijkheicl. Onwettelijk is de
beslissing van de correctionele rechtbank
die na de inwerkingtreding van de wet
van 8 april 1965 op de jeugdbescherm.ing
toepassing maakt van artikel 378, lid 2,
van het Strafwetboek, daar dit artikel bij
artikel 20 van de voormelde wet werd
opgeheven. (Koninklijk besluit van
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KINDERBIJSLAGEN
opgeheven. (Koninkl. besl. van 30 juni
1966, art. 1 en Strafwetb., art. 2.)

30 juni 1966, art. 1, en art. 2 van het
Strafwetboek.)
15 april 1969.
764

10 juni 1969.

4. - Wet van 8 april 1965. - Wet
waa1·van artikel 90 het a1·tikel 382, licl 2,
van het St?·ajwetboek ophejt. - Oo?Tectionele rechtbank clie, na de inwe?·kingt?·ecling
vmu genoemde wet, toepassing maakt van
Mtikel 382, lid 2, van het Stmjwetboek. On1~ettelijkheicl. Onwettelijk is de
beshssn1g van de correctionele rechtbank,
die na de inwerkingtreding van de wet
van 8 april1965 op de jeugdbeschern1ing,
toepassmg n1.aakt van artikel 382, lid 2,
van het Strafwetboek, daar dit artikel
bij artikel 90 van bedoelde wet werd

996

5. - MaatTegelen ten aanzien van cle
mtcle?'s vcun de minclerjaTigen. - Ontzetting van het mtde?·lijk gezag.- Voo?·waaTden. - De gehele of gedeeltelijke ontzetting van het ouderlijk gezag kan worden
cutgesproken tegen de vader of moeder
die met name door erge nalatigheid de
gezondheid, de veiligheid of de zedelijkheid van hun kind in gevaar brengen.
(Wet van 8 april 1965, art. 32, 2o.)
23 juni 1969.
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K
KINDERBI.JSLAGEN.
1. - Beheenle?· van een am~ het FTans
?'echt onde?·wo?'pen vennootschap met een
exploitatiezetel in Belgie. - BeheenlM' van
Fmnse nationaliteit die gewoonlijlc in
FTankrijk ve1·blijjt. Fmns-Belgisch,3
ove1·eenkomst bet1·efjende de maatschappelijke zeke?'lwid van 17 jamt,ari 1948,
goeclgeke1wcl bij de wet van 2 j1mi 1949.Beheenler die ZiJn voo1·naamste beroepsbezigheicl in Belgie 1titoejent. - Beheenle1·
onde?'WO?'pen aan de Belgische wetgeving
clie de kinclerbiJslagen 1titb?'eidt tot de
weTkgeve1'8 en niet-loontrekkende aTbeide?'s,
- Een beheerder van Franse nationalitei~, die gewoonlijk in Frankrijk verbhJft, van een aan het Frans recht onderworpen vennootschap met een exploitatiezetel in Belgie, is, wanneer zijn voornaamste bezigheid in Belgie wordt uitgeoefend, onderworpen ,aan de Belgische
wetgeving die de kinderbijslagen tot de
werkgevers en de niet-loontrekkende arbeiders cutbreidt. (Organiek koninldiik
besluit van 22 december 1938, art. 2"3,
25 en 32, gewijzigd bij de koninhlijke
beshuten van 2 september 1939 en
24 juli 1956, en Frans-Belgische overeenkomst betreffende de maatschappelijke
zekerheid van 17 januari 1948, goedgekemd bij de wet van 2 jmri 1949.)
14 noven1.ber 1968.
290
2. - Beheenle1• vcm een aan het Frans
?'echt onclenuo?·pen vennootschap met een
exploitatiezetel in Belgie. - Beheenle?' van
Fmnse nationaliteit die gewoonlijk in
FmnkTijk verblijjt. Fmns-Belgische

ove1·eenlcomst bet?'effencle de maatschappelijke zeke1·heicl van 17 jamta?'i 1948, goedgekMwcl bij de 1'uet van 2 juni 1949. Behee?·cle?· die zijn voo1·naamste be?·oepsbezigheid in Belgie 1titoejent. - Beheenle?'
ondenVO?'pen aan de Belgische welgeving
die cle kinde?'bijslagen 1titb1·eidt tot de
we?·kgeve?·s en niet-loont1·ekkende a1·beiders.
- Last van het bewijs van de plaats van
de voornaamste be1·oepsbezigheid. - Een
beheerder van Franse nationaliteit, die
gewoonlijk in Frankrijk verblijft, van
een aan het Frans recht onderworpen
vennootschap 1net een exploitatiezetel in
Belgie, is onderworpen aan de Belgische
wetgeving die de kinderbijslagen tot de
werkgevers en de niet-loontrekkende
arbeiders uitbreidt, ~enzij hij het bewijs
levert dat zijn voornaamste beroepsbezigheid in Frankrijk wordt clitgeoefend,,
zodat hij aan het Franse wettelijke stelsel
van de kinderbijslagen is onderworpen.
(Organiek koninklijk beshut van 22 december 1938, art. 23, 25 en 32, gewijzigd
bij de koninklijke beshuten van 2 september 1939 en 24 juli 1956, en FransBelgische overeenkomst betreffende de
maatschappelijke zekerheid van 17 januari 1948, goedgekeurd bij de wet van
2 juni 1949.)
14 november 1968.
290
3. - S~elsel van de kinde1·bijslagen van
toepassing op cle we1·kgevm·s en de nietloontTekkencle aq·beide1·s. - T1 e1·ja1·ing van
de 1'echtsvonle1·ing tot inning van de ve1'sch1ddigcle bijcl1·agen. - Koninklijk bebesl1tit van 22 clecembe1· 1938, artilcel 273.
- Te1·mijn van vijj jaaq·. - Uitgangs-

KOOP. -

LEVENSONDERHOUD
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KORT GEDING.

punt. - De rechtsvordering tot inning
van een bijdrage door een aangeslotene
verschuldigd bij toepassing van de wetgeving die de kinderbijslagen uitbreidt
tot de werkgevers en de niet-loontrekkende arbeiders verjaart door verloop van
vijf jaar en deze termijn gaat in de
eerste dag na het einde van het semester
waarop de bijdrage betrekking heeft.
(Organiek koninklijk besluit van 22 december 1938, art. 273.)
14 november 1968.
290

Jeugdbesche1·ming. - Wet van 8 apTil
1965. - Aanwezigheid van het 01Jenbaw·
ministe1·ie bij de jettgd1·echtbank. - V om·lopige maaM·egelen bet1•efjende de persoon,
het levensonde1·lwud en de goedm·en van
niet ontvoogde mincle1jarige lcindm·m• van
oudm·s die wegens echtscheiding of scheiing van tajel en bed op gTond van bepaalde
feiten in 1'echte staan. - Aanwezigheid
van het openbaaT ministe1'ie in kort geding
bij de wet voo1•gesch1·even. - 0In.vettelijk
is de beschikking inzake de voorlopige
maatregelen betrefl'ende de persoon, het
levensonderhoud en de goederen van niet
ontvoogde minderjarige kinderen van
ouders die wegens echtscheiding of
scheiding van tafel en bed op grand
van bepaalde feiten in rechte staan,
gewezen door de voorzitter van de rechtbank in kort geding rechtsprekend buiten
de aanwezigheid van het openbaar
ministerie bij de jeugdrechtbank. (Wet
van 8 april1965, art. 8, 14, 4 en 5 en 17.)

KOOP.
Omoe1·ende koop. Ve1·nietiging uit
hoojde van benadeling voo1· mee1• dan zeven
twaalfden. - TeTmijn waaTbinnen de eis
client te wonlen ingesteld. - De eis tot
vernietiging van een onroerende koop
uit hoofde van benadeling voor meer dan
zeven twaalfden, moet worden ingesteld
binnen de termijn van twee jaar te rekenen van de dag van de koop. (Burg.
Wetb., art. 1676.)
24 januari 1969.
501

13 december 1968.

375

L
LASTGEVING.
Lasthebbe1· van de wedcgeve?' die een
einde maakt aan een bediendencont1·act
zonde1' daw·toe gemachtigd te zijn. Bekmchtiging dooT de lastgeve1·. - Gevolgen. - Wanneer de lasthebber van een
werkgever een einde heeft gemaakt · aan
een bediendencontract zonder daartoe
gemachtigd te zijn en de lastgever dit
bekrachtigt, werkt die bekrachtiging
terug tot de datum van de opzegging ; de
bediende heefb op die datum geen recht
verkregen op vergoeding wegens onregelmatig verbreken van het bediendencontract. (Burg. Wetb., art. 1998.)
7 maart 1969.

633

LEVENSONDERHOUD.

1. - V e1·plichting tot bijstand tttssen de
echtgenoten. Uitke1·ing tot onderhoud
toegekend aan de echtgenote. Geen
samenwoning, gerechtvaanligd wat de echtgenote bet1·ejt. - BegTip. - Rechtvaardigt wettelijk zijn beschikkend gedeelte
waarbij hij aan een echtgenote ten laste
van haar echtgenoot, waarvan zij geschei-

den leeft, een uitkering tot onderhoud
toekent, de rechter die vaststelt dat de
echtgenoot op willekeurige wijze welke
de waardigheid van de echtgenote aantast weigert haar de minste geldsom
te overhandigen tot dekking van de
uitgaven van de huishouding, zodat de
samenwoning hierdoor onmogelijk wqrdt.
24 oktober 1968.
224
2. - Ve1•plichting tot levensonde1·houd.
- Omvang.- Het levensonderhoud dat,
naar luid van artikel 208 van het Burgerlijk Wetboek, slechts wordt toegestaan
naar verhouding van de behoeften van
hem die het vordert en van het vermogen
van hem die het verschuldigd is, ornvat
alles wat noodzakelijk is voor het leven,
niet alleen van de schuldeiser van de
uitkering tot onderhoud, maar ook van
alle personen die ten laste zijn van deze
laatste, wanneer die, krachtens de wet,
jegens hen levensonderhoud verschuldigd
is.
4ll
2 januari 1969.
3. - Rechtsvorde1·ing tot tdtlce1·ing van
ondedwttd doo1· de schoonclochte1· ingesteld
tegen haw· schoonottde1·s.
Rechtsvo1·de1'ing geg1·oncl ve1·lclaw·d. - Bewijs niet
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geleve?'d van de niet-uitvoM·ing doo1· haa1'
echtgenoot van zijn ve1'plichtingen noch
van zijn wil zijn ve1'plichtingen niet na te
komen. - Onwettelijlcheid. - De rechtsvordering tot uitkering van onderhoud
door de schoondochter tegen haar schoonouders ingesteld kan slechts gegrond

worden verklaard, indien het bewijs
geleverd wordt van de niet-uitvoering
door haar echtgenoot van zijn verplichtingen of van zijn wil zijn verplichtingen
jegens haar niet nate komen.
27 j1mi 1969.

1079

M
MISBRUIK VAN VERTROUWEN.

V1'ijwillige bewaa1•geving.- Betwisting
ove1· het bestaan van een ove?'eenkornst. Wet van 17 ap1·il 1878, m·tikel 16. Bewijs door geschrijt.- Uitzondering.Bij een vervolging wegens misbruik van
vertrouwen moet het bewijs van bet
bestaan van de overeenkmnst, met nam.e
van de overeenkorrtst van vrijwillige
bewaargeving in uitvoering waarvan de
benadeelde aan de beklaagde geld had
afgegeven, schriftelijk geleverd worden
wanneer de waarde 3.000 frank te hoven
gaat, behalve, onder 1neer, wanneer cleze
benacleelde materieel of nwreel niet in
staat was zich een schriftelijk bewijs te
verschaffen van de verbintenis die jegens
hem is aangegaan. (Wet van l 7 april
1878, art. 16; Burg. Wetb., art. 1341,
1348, 1923.)
9 december 1968.
362
MISDRI.JF.

1. - Rechtvaanligingsg1•ond. Onoverkomelijlce dwaling. Beoonleling
doo1· de jeitemechte1·. - De feitem·echter
beoorcleelt soeverein het bestaan van een
OllOVerkomelijke clwaling, welke door de
beklaagcle
als
rechtvaardigingsgroncl
worclt aangevoerd. (Strafwetb., art. 71.)
16 september 1968 en 23 juni 1969.
51 en 1049
2. - Rechtvaanligingsg1·ond. - J11Io1·el&
dwang. - Bestanddelen. - De 1norele
dwang is enkel rechtvaarcligingsgroncl
inclien de vrije wil van de dacler vernietigcl
werd of wanneer hij, voor een ernstig en
dreigend kwaad, niet anders de belangen
heeft kunnen vrijwaren welke hij verplicht of gerechtvaardigd was voor alle
andere te behoeden. (Strafwetb., art. 71.)
23 december 1968.
400
3. - V oo1·tchtrend opeenvolgencl miscl1·ijj
bestrajt cloo1· een eerste ve1·oo1'cleling. -

Nieuwe VM'001'cleling. - Voo1·waa1·de. Ret voortclurend opeenvolgend misclrijf
kan slechts tot nieuwe vervolgingen aanleiding geven wanneer de beklaagde een
positieve daad heeft verricht na de
beslissing die hem definitief heeft veroordeeld.
119
30 september 1968.
4.- Rechtvaanligingsg1•oncl.- Inb1·ettlc'
op de wetsbepalingen betn3tfencle cle zielcteen invalicliteitsveTzelce?'ing. - Medisch geheim. - Daar de vaststelling van de
regels die vereist zijn voor de vrijwaring
van het meclisch geheim onder de bevoegdheicl van de wetgever valt, kan clit
geheim niet als rechtvaardigingsgroncl
worden ingeroepeil tegen wetsbepalingen
die, inzalm verplichte verzekering tegen
ziekte en invalicliteit, aan de geneesheren
strafrechtelijk gesanctioneerde verplichtingen opleggen. (Strafwetb., art. 71;
wet van 9 augustus 1963, art. 102 en 103,
respectievelijk vervangen door de wetten
van 24 december 1963, art. 36, en door
deze van 8 april 1965, art. 43.)
23 decen<ber 1968.
400

5. - JJI isdrijj gepleegcl tttssen welbepaalcle data. D1·aagwijclte van deze
termen. - Ret misclrijf dat tussen twee
wei bepaalcle data wordt gepleegcl is ten
vroegste begaan de dag na de eerste
datmn en ten laatste de clag voor de
tweecle.
20 januari 1969.
480
6.- RechtvaanligingsgToncl.- Onove1'lcomelijlce clwaling.- Toepasselijlc op alle
misclTijven. - De onoverkomelijke dwaling is een rechtvaardigingsgroncl voor
alle misdrijven, zelfs voor de onopzettelijke.
27 januari 1969.
509
7. - Rechtvam·cligingsg1·oncl. - Dwaling. - Goede trouw. - Op zichzelf geen
1'echtvactrdigingsg1'0nd. De clwaling
levert slecht's clan een rechtvaarcligings-

MISDRIJF ENZ.- ONBEKWAAMVERKLARING ENZ.
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di~gen .. geboden

grond op indien zij onoverkomelijk is,
wat door de goede trouw alleen van de
dader van het misdrijf niet kan worden
bewezen..
,
27 januari en 12 mei 1969.
509 en 900

waren door de ogen
bhkkehJke noodzaak van de wettige
verdediging van degene die de slagen
of verwondingen heeft toegebracht, en.
of de dader van de slagen of verwondingen heeft kunnen geloven aan een
aanranding van personen hetzij als
rechtstreeks doel van hem die heeft
gepoogd in te klimmen of in te breken,
hetzij als gevolg van de weerstand welke
diens voornemen mocht ontmoeten.
(Strafwetb., art. 416 en 417.)

8. Rechtvaardigingsg1·ond. - . Onove?·winnelijke dwaling. ,_ Beoo1·deling
door de jeiten1'echte1·. - De rechter oordeelt soeverein, in feite, over het bestaan
van een onoverwinnelijke dwaling die
een
rechtvaardigingsgrond
oplevert.
(Strafwepb., art. 71.)
17 maart 1969.
662

23 juni 1969.

1054
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9. - Rechtvam·digingsg1'ond.
Wettige verdediging. - Beoordeling van de
jeiten. - Soevereine beoo?'deling doo1' de
feiten?'echte1'. - De feitenrechter beoordeelt soeverein of de slagen of verwon-

Zie : lN RET BUITENLAND BEDREVEN
lVUSDRIJF.

N
NIEUWE EIS.

voorwerp' van de oorspronkelijke eis te
wijl?ligen, strekt tot de verhoging van de
schadevergoeding, die door de eerste
rechter werd toegekend, wegens de verzwaring van de schade overkomen sinds
het beroepen vonnis. (Wetb. van burg.
rechtsv., art. 464).
17 oktober 1968.
188

1. - Geding in hoger beToep. - Burgerlijke zaken. - VeTbod. - Niet van
openba1·e oTde. - Het verbod gesteld bij
artikel 464 van het W etboek van burgerlijke rechtsvordering om in hoger ber9ep
een nieuwe eis in te stellen raakt de
openbare orde niet. Het 1noet worden
ingeroepen door de partij tegen wie deze
eis gericht is en mag niet ambtshalve
door de rechter worden opgeworpen.
17 oktober en 5 december 1968.
188

3.- Geding in hoge1· beToep.- Tegeneis in hoge1' be1·oep. - Eis die geen verwee1' is op de hoojdeis. - Toepassing. Een eis tot ontbinding zonder meer van
een contract wegens b1.1itengewoon slechte
verstandhouding tussen de partijen, bij
tegeneis in hoger beroep ingesteld, is
geen verweer op een hoofcleis die strekt
tot ontbinding van het contract wegens
schuldige niet-uitvoering en dientengevolge tot toepassing van een strafbeding,
doch een eis waarvan de grondslag
vreemd is aan die van de hoofdeis en
bijgevolg een nieuwe eis, in de zin van
artikel 464 van het \Vetboek van burgerlijke rechtsvordering.
17 oktober 1968.
198

2. - B~t1'ge1'lijke zaken. - Geding in
ho'ge1• beroep. - Eis tot vm·hoging van de
doo1' cle eerste 1'echte1· toegekende schadeveTgoeding, wegens de veTzwm·ing van de
schade ove1·komen sinds het vonnis wam·tegen be1'0ep. - Eis die noch de oorzaak
noch het voo1·we1·p van de 001'8p1'onlcelijke
eis wijzigt. - Beslissing die deze eis toewijst.- Wettelijkheid.- Wettelijk is de
beslissing die in hoger beroep een eis
toewijst die, zonder de oorzaak of het

0
ONBEKWAAMVERKLARING
EN
RAADSMAN.
GERECHTELIJK
Nietigverlcla1·ing van een· lening die
doo1· een onbekwaamveTklaa1•de we1·d aan-

gegaan v661· zijn onbelcwaamve?·lcla?'ing
cloch op een ogenblilc clat de oo1·zaalc e1'van
algemeen belcend was. Lening die
gediend· heejt tot de tei·~tgbetaling van een
v1·oege1'e lening clie oolc doo1· de onbelcwaam-
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ve1·klaanle op hetzelfde tijdstip we1·d aangegaan en eveneens vernietigbaa1' was. Geb1·uik dat niet nooclzakelijk het bewijs
implicee1·t dat de ve1·nietigde lening de
onbekwctamve1·klaanle tot voonleel heeft
gest1·ekt. - In geval van vernietiging van
een lening die de onbekwaamverklaarde
had aangegaan v66r zijn onbekwaamverklaring doch op een tijdstip dat de
oorzaak ervan algemeen bekend was,
impliceert het feit, dat de geleende geld en
gediend hebben tot de terugbetaling van
een vroegere, rond hetzelfde tijdstip
aangegane en eveneens vernietigbare
lening, niet noodzakelijk het bewijs dat
de vernietigde lening de onbekwaainverklaarde tot voordeel heeft gestrekt.
(Burg. Wetb., artikel 503 en 1312.)
5 september 1968.

15

ONDERNEMINGSR.AAD.
Rechten en ve1·plichtingen van de afgevaa1·digden bij de onde1·nemings1·aad. Rechten en vm·plichtingen enkel bij de wet
vastgesteld. - Rechten en ve1·plichtingen
die het voorwe1·p niet hmmen zijn van
bijzonclere overeenkomsten. - De rechten
en verplichtingen van afgevaardigden bij
de ondernemingsraad worden bij de wet
of ter uitvoering van de wet vastgesteld ;
deze rechten en verplichtingen kunnen
het voorwerp niet zijn van bijzondere
overeenkomsten. (Wet van 20 september
1948, art. 21 en 22; Burg. vVetb.,
art. 1128.)
30 april 1969.

832

ONDERWIJS.
Bescherming van de titel van ve1·plege1·
of ve1·pleegste1·. Brevet van ve1·pleegassistent of ve1•pleegassistente. Vo01'"
waanlen om het te bekomen. - 01n het
brevet van verpleegassistent en verpleegassistente te bekoinen met of zonder
examen, moet de kandidaat zedelijk en
lichain.elijk geschikt zijn; derhalve is
wettelijk gerechtvaardigd het arrest dat
beslist dat het slachtoffer van een ongeval wegens de graad van zijn invaliditeit
niet lichamelijk geschikt is voor de uitoefening van het beroep van verpleegassistente. (Kon. besl. van 17 augustus
1957 houdende instelling van het brevet
van verpleegassistent en verpleegassistente, art. 2.)
27 januari 1969.

510

ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).
1. Daden van oncle1·zoek in ·het
bttitenlcmd doo1· de vreemde overheid ve1'·
1'icht. - Aamvezigheid bij cleze daclen,
doch zonde1· tussenlcomst hierbij, van
Belgische magistmten. W ettelijlcheid.
- De aanwezigheid, zonder deelneming
aan de gedane daden, van Belgische
magistraten bij daden van onderzoek in
het buitenland door de buitenlandse
overheid verricht met betrekking tot
feiten die in Belgie werden onclerzocht,
maakt de vervolging niet onwettelijk.
12 november 1968.
277

2. - Kamer van inbeschttlcligingstelling. - A1·1·est dat niet ingaat op het
ve1·zet van de bu1·ge1'lijlce pa1•tij tegen een
beschilclcing van bttitenvervolgingstelling.
- V eroonleling van de btwgerlijlce ]Ja1·tij
tot de schaclevergoeding vastgesteld bij
m·tilcel 136 vcm het J;J! etboelc van strafvorcle1•ing. - Veroo1•deling zelfs van ambtswege. - W anneer de kamer van inbeschuldigingstelling niet ingaat op het
verzet van de burgerlijke partij tegen een
beschiklri:ng van buitenvervolgingstelling,.
moet zij, zelfs van ambtswege, de burgerlijke partij tot schadevergoeding jegens
de beklaagden veroordelen, overeenkomstig artikel 136 van het Wetboek van
strafvordering.
25 november 1968.
310

3. Bloedafneming. H' et van
1 augttsttts 1899, a1·tikel 4bis, § 5. Persoon bedoeld bij dit m·tikel, § 1, 1 of 2.
- Pe1•soon die niet in stactt is zijn weige1'ing te lcennen te geven. - Omstancligheid
die de afneming niet ve1·biedt. - Recht
voor clegenen die ze heeft ondergaan te
bewijzen dat hij op het ogenblilc van de
afneming een wettige r·eden tot weigering
had. - Bewijs gelever·d. Gevolg. -----,
De omstandigheid dat een persoon bedoeld bij artikel 4bis, § 1, 1 of 2, van de
wet van 1 augustus 1899 houdende
herziening van de wetgeving en de verordeningen op de politie van het wegverkeer, gewijzigd bij die van l l juli
1967, niet in staat is zijn weigering te
kennen te geven-, verbiedt niet een
bloedafnmning te verrichten. Doch indien
voor de rechter, bij wie aanhangig is een
vervolging die ten laste van deze persoon
is ingesteld wegens overtreding van
artikel 2-3, eerste lid, of van artikel 2-4van deze wet, bewezen wordt dat hij
op het ogenblik van de afneming een
wettige reden tot weigeririg had, n1.oet de

ONOPZETTEL. VERWONDINGEN EN DODEN
rechter de ontleding van het afgenmnen
bloed nit de elementen van zijn overtniging verwijderen.
10 december 1968.
366
4. - Huiszoeking. - H1tiszoeking in
de echtelijke veTblijjplaats zonde1· bevel
dam·toe. - Huiszoeking met de toestemming van een de1· echtgenoten. - T1Vettelijlcheid. --'-- Nn de wet van 30 april 1958
aan beide echtgenoten dezelfde rechten
toekent, volstaat de toestemi:ning van
een van heiden opdat er w.ettelijk, zonder
bevel, in de echtelijke verblijfplaats een
hniszoeking kan gedaan worden.
24 maart 1969.
692

5. - BloeclpToej.
Bloedanalyse en
tweede analyse. Gelcligheidsvoonvaa1'den. - De bloedanalyse en de tweede
analyse na de bloedproef verricht met
toepassing van artikel 44bis van het
\Vetboek van strafvordering of van de
wet op de politie van het wegverkeer
moeten, om geldig te zijn, nitgevoerd
worden volgens. de methode omschreven
in bijlage II van het koninklijk beslnit
betreffende de bloedprcief met het oog op
het bepalen van het alcoholgehalte in
het bloed: (Koninklijk beslnit van 10 juni
1959, art1kel 8 en 10, lid 3, en koninklijk
beslnit van 4 april 1961 betreffende de
methode mn het alcohol in bloed te
bepalen.)
902
12 mei 1969.
6. BloeclpToej. Af te nemen
hoeveelheid. - Artikel 3 van het koninklijk beslnit van 10 jnni 1959 betreffende
de bloedproef met het oog op het bepalen
van het alcoholgehalte bepaalt dat minstens 5 ml (5 cm 3 ) bloed moet afgenomen
worden, niaar niet op welke hoeveelheid
bloed de analyse en de eventnele tweede
analyse moeten worden nitgevoerd; de
rechten van de verdediging van de
beklaagde wordeJl niet geschonden door
de beslissing waarbij wordt vastgesteld
dat de hoeveelheid bloed die werd
afgeleverd aan het erkend laboratorimn
of aan de deskundige voor de tweede
analyse die op aanvraag van de betrokkene werd nitgevoerd, voldoende was
voor ee11 nonnale dosering.
12 mei 1969.
902

7. - Deslc1mclige cloo1' cle p1'0GU1'e1W cles
Konings gevo1•cl61'd b1titen cle gevallen
omsclweven bij cle a1·tilcelen 32 tot 46 van
het Wetboelc van st1·ajvonlering. - Eeclaflegging niet ve1•eist. - Bniten de geval-
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len omschreven bij de artikelen 32 tot
46 van het W etboek. van strafvordering,
legt de d:sknnd1ge, d1e door de procnreur
des Konmgs met een deskundigenonderzoek wordt belast, de bij artikel 44 van
dit wetboek vastgestelde eed niet af.
2 juni 1969.
955

8. - Bloedp1'oef. - Tweede analyse. TeTmijn van vijjtien dagen waaTin cle
betTolclcene het 1·echt heejt een tweecle
analyse aan te V1'agen: - Be1·elcening. Zon- en feestclagen. - V oor de berekening
van de termijn van vijftien dagen
waarin de betrokkene het recht heeft om
t~. vragen dat een tweede analyse van
ZlJn afgenomen bloed zon worden nitgevoerd, dienen de zon- en feestdagen
~lec.hts in aanmerking te worden genomen
md1en ofwel de dag na de afgifte aan de
post van het bericht van het openbaar
ministerie of de onderzoeksrechter waarbij de nitslagen van de eerste analyse
werden bekend gemaakt ofwel de laatste
dag voor het indienen van het verzoek
een zon- of feestdag is; de andere zonen feestdagen die vallen binnen de aldns
omschreven termijn mogen niet in aanmerking worden genomen. (Koninklijk
beslnit van 10 jnni 1959, betreffende de
bloedproef, art. 9; Wetb. van strafv.,
art. 644.)
22 jnli 1969.
1086
ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN.

1. Onopzettelijk toeb1·engen van
venvonclingen. V aststelling van een
jout die voo1· de belclaagcle een geb1·elc aan
voo1•zichtigheicl of voo1·zo1'g opleve1't en
tevens van een oo1·zalcelijk ve1·band' t1tssen
cleze jo1tt en cle venvonclingen. - Ve1'001'deling wettelijk ge1·echtvaa1·cligcl. - Wettelijk gerechtvaardigd is de beslissing
van veroordeling wegens onopzettelijk
toebrengen van verwondingen, die het
bestaan vaststelt van een font van de
beklaagde die een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg oplevert en tevens
van een oorzakelijk verband tnssen deze
font en de verwondingen. (Strafwetb.,
art. 418 en 420.)
347
2 december 1968.

2. - Ve1·kee1·songeval.
Miscl1·ijj clat
niet nooclzakelijlc een oveTtTecling van het
wegve1·lcee1'S1'eglement inhouclt.
Ret
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misdrijf van verwondingen door onvoorzichtigheid ten gevolge van een verkeersongeval sluit niet noodzakelijk een overtreding van het wegverkeersreglem.ent
in.
2 december 1968.
347
3. Beslissing die 'uitcl1·ukkelijlc de
jmtten alleen ve1·we1·pt die aan de beklactgde
wenlen toegesch1·even. - Buitenvervolgingstelling van de belclaagcle. - Rechte1· niet
ve1·plicht ~titclntklcelijlc vast te stellen dctt
cle beklaagcle geen ancle1·e fout heeft begaan
clie in oorzalceUjlc verbancl staat met cle
ve1·wonclingen of het ove1·lijclen van het
slachtotfer.- De rechter die uitdrukkelijk
de fouten aileen verwerpt, die aan de
beklaagde werden toegeschreven en die
een gem.is van voorzichtigheid of voorzorg opleveren, waaruit de verwondingen
of het overlijden van het slachtofter is
gevolgd, is niet verplicht, om de beklaagde van de vervolgingen te ontslaan, uitdrukkelijk vast te steilen dat hij geen
andere fout heeft begaan die in oorzakelijk verband staat met deze verwondingen
of dit overlijden. (Grondwet, art. 97 ;
Strafwetb., art. 418, 419 en 420; Burg.
Wetb., art. 1382 en 1383.)
6 januari 1969.
425
4. - Sp01·tweclst1'ijclen. - Geb1·ek ctan
voo?'Zichtigheicl of voorzo1'g. - Beg1·ip. Een verkeerde beoordeling, door een
verantwoordelijke persoon, van de bij
een sportwedstrijd te nemen voorzichtigheidsmaatregelen kan een gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg opleveren,
dat door artikel 418 van het Strafwetboek wordt beteugeld.
14 april 1969.
758

5. Geb1·elc van voo1·zichtigheicl en
voo1'ZOTg. - Beg?'ip. - Hij die in gebreke
is gebleven de voorzichtigheids- en voorzorgsn1aatregelen te ne1nen, die 1nen van.
een normaal mens die in dezelfde omstandigheden verkeert mag verwachten, kan
zich schnldig maken aan het misdrijf
omschreven bij de artikelen 418 tot 420
van het Strafwetboek.
14 april 1969.
758
6.
Ve1·woncling. Beg1'ip.
Onder verwonding, in de zin van artikel 420 van het Strafwetboek, moet worden verstaan het nit- of inwendig letsel
dat aan het menselijk lichaam van
buiten nit door een 1nechanische of
chemische oorzaak wordt toegebracht.
23 april 1969.
797

7. - Sportweclst1·ijde1~. - Geb1·ek aan
voorzichtigheicl of voo?'Z01'g. - Voo1"wam·clen. - Geen gebrek aan voorzichtigheid
of voorzorg, bedoeld bij artikel 418 van
het Strafwetboek, is, en geen aanleiding
tbt aansprakelijkheid zoals bepaald bij
de artikelen 1382, 1383 en 1834 van het
Bmgerlijk Wetboek, geeft de handeling
van de sportbeoefenaar die, al zon zij,
formeel beschonwd, een overtreding van
de regels van de nitgeoefende sport ziji1,
. nochtans niet indruist tegen de algemene
regels van voorzichtigheid, en slechts een
voorval is dat behoort tot de normale
risico's van het beoefenen van deze
sport.
16 juni 1969.
1026
ONSPLITSBAARHEID.

Btwge1·lijlce zaken. Eis ingestelcl
tegen ve1·schillencle ve1•weenle1's. Onsplitsbaa1'heicl van het geschil en van cle
beslissing. Beg1·ip. vVanneer in
burgerlijke zaken -een. eis is ingesteld
tege11 verschillende verweerders en het
geschil aan de feitenrechter de oplossing
heeft opgelegd van eenzelfde vraagstuk
dat het voorwerp was van een gemeenschappelijk debat en dat door dezelfde
beslissing op identieke wijze ten opzichte
van aile partijen werd opgelost, zijn
het geschil en de beslissing tussen Iaatstgenoemden onsplitsbaar met b'etrekking
tot dit vraagstuk.
3 oktober 1968.
138
OPENBAAR MINISTERIE.

Rechtsvonle1·ing van ambtswege. - E1t1'ge1·lijlce zaken. - Voo1·ziening in cassatie.
- Openbcm·e onle. - Ontvcmkelijkheiclsvoo?'wacwcle. - Ret openbaar mi:nisterie
is ontvankelijk om zich in cassatie te
voorzien tegen een in bmgerlijke zaken
in laatste aanleg gewezen beslissing,
wanneer de openbare orde in gevaar
wordt gebracht door een toestand di_e
client te verdwijnen. (Wet van 20 apnl
1810, art. 46.) (lmpliciete oplossing.)
13 december 1968.
375
OPENBARE ORDE.

1. - A1·beiclsongeval.- Gecoonlineenle
1vetten van 28 september 1931. - A?·tikel 28, licl 2. - Bepalingen vcm openbm·e
o1·cle. - De bepalingen van artikel 28,

OPLICRTING. lid 2, van de gecoordineerde wetten
betreffende de vergoeding der schade
voortspruitende uit, arbeidsongevallen,
betreffende de herziening van de vergoedingen, raken de openbare orde. (Impliciete oplossing.)
6 september 1968.
17
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Uitlegging geg1·ond zowel op cle inhottd
van het cont1·act als op de gemeenschappelijlce bedoeling van de partijen, waa1·door
aan het beeling een betelcenis wo1·elt toegelcend die ve1·enigbaar is met de bewoo?·dingen ervan, zodat het gevolgen lean hebben.
- Toepassing van de artilcelen 1156 en
1157 van het Btwge1•lijlc Wetboelc. Maakt toepassing van de artikelen 1156
en 1157 van het Burgerlijk Wetboek, de
rechter die, steunende op de inhoud van
het contract en op de gemeenschappelijke
bedoeling van de partijen, aan een beding
dat voor twee betekenissen vatbaar is,
de betekenis toekent die verenigbaar is
met de bewoordingen ervan, zodat het
beding eLlig gevolg kan hebben, in plaats
van die waardoor het zonder uitwerking
zou blijven.
·
13 september 1968.
44

2. - Ove1'een;lcontst. - Strajbeeling. Reeling waa1·bij algemeen en onbepe1·lct een
vedwging van het ttit ove1'eenlcomst ve1'schuleligcl becl?'ag bepaald wo1·dt inelien e1·
wegens niet-betaling 1'echtsve1·volgingen
W01'elen ingestelel. lVlet de openba1'e
oTele st1'ijelig beeling. - Nietig, als strijdig
met de openbare orde, is het beding van
een overeenkmnst, waarbij algem.een en
onbeperkt een verhoging van het uit
overeenkomst verschuldigde bedrag wordt
bepaald, indien er wegens niet-betaling
rechtsvervolgingen worden ingesteld.
(Burg. Wetb., art. 6 en 1226.)
3. Recht van uitlegging van de
23 januari 1969.
498 , ?'echter.- Omvang.- Ret recht van de
rechter om een overeenkomst uit te leggen
is niet beperkt tot de interpretatie van
de bewoordingen welke door de partijen
OPLICHTING.
gebruikt werden in het contract; dat
1. - Voltooiing van het wanbeel1·ijj. deze overeenkomst vaststelt.
Ret wanbedrijf van oplichting is enkel
13 september 1968.
44
voltooid warmeer de gelden, roerende
goederen, enz., die het voorwerp ervan
4. - Alclcoo?·d van de paTtijen omtrent
zijn, afgegeven of afgeleverd zijn.
de hoojdbestanddelen. - Voo1·waanle voor
20 januari 1969.
478 het bestaan van cle .ove1·eenlcomst. - Ret
akkoord van de partijen omtrent de
2.- Listige lcunstg1•eep.- Kan wm·den hoofdbestanddelen van een contract is
opgelevm·el dooT een geheel van jeiten. een voorwaarde voor liet bestaan ervan.
l!'eiten die ellc ajzonde1·lijlc geen lcunstg1'eep
2 oktober 1968.
132
moeten zijn. De listige kunstgreep
bedoeld bij artikel 496 van het Strafwet5. - Groeve te1' beschilclcing gesteld van
boek kan worden opgeleverd door een een de1·de voor de exploitatie e1·van, tegen
geheel van feiten waarvan elk slechts betaling van vergoedingen aan de eigenaa1·.
een bestanddeel van de listige lnmstgreep - Koop- of hutwovereenlcomst bet1•efjende
is en bijgevolg niet alle kenmerken ervan een o117'0e1'enel goed. Uitlegging doo1'
moet verenigen.
de jeitem·echte?'. - Oont1·ole door het Hoj.
20 januari 1969.
484 - Volgens de gegevens eigen aan de zaak
kan nu eens een verkoop, dan eens een
huurovereenkomst zijn van een onroerend
goed, het contract krachtens hetwelk de
OVEREENKOMST.
eigenaar van een groeve een derde
1. - Tttssen pa1·tijen wettelijlc gesloten toestaat deze te exploiteren gedurende
ove1·eenlcomst. Gevolgen. - J[ttnnen een bepaalde tijd, tegen betaling van
ele bepalingen van openba1'e onle van de geldsommen, oak al werden ze « vergoebelastingwetten niet ontclttilcen. - De be- dingen " genoemd.
dingen van een tussen partijen wettelijk
2 oktober 1968.
136
gesloten overeenkomst kunnen niet tot
gevolg hebben de bepalingen van open6. - Gevolg tttssen pa1·tijen.
Voo7'·
bare orcle van de belastingwetten te waarden ve1·eist opdat de overeenlcomst ten
behoeve van een denle een 7'echt lean cloen
ontduiken.
10 september 1968.
35 ontstaan. - Indien de overeenkomsten
gevolgen hebben tussen contracterende
2. Uitlegging doo1• de 1'echte1·.
partijen, kunnen zij enkel dan een recht
Reeling vatbaa1' voo1· twee betelcenissen·. '-- doen ontstaan ten behoeve van een
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derde, indien zij een beding ten behoeve
van een derde bevatten of indien een
bijzo~<dere wetsbepaling hm< dit gevolg
toekent. (Bmg. Wetb., art. 1165 en 1121.)
17 oktober 1968.
188

7. Schuldige niet-ttitvoe1·ing.
Schadeve1·goeding. Omvang van de
schctcleloosstelling. - Indien, in geval van
schuldige niet-uitvoering van een contractuele verbintenis, de schadevergoeding
zo weinig zwaar mogelijk meet zijn voor
de schuldenaar en het bedrag van het
door de schuldeiser geleden nadeel niet
mag overtreffen, meet dit herstel nochtans, onder voorbehoud van de toepassing
van de artikelen 1150 en 1151 van het
Burgerlijk Wetboek, volledig zijn; de
schadevergoeding moet nochtans slechts
omvatten wat het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van de niet-uitvoering
van de verbintenis.
17 oktober 1968.
188
8. - Ove1·eenkomst die vaststelt dat hij
die ze niet uitvoe1·t een zeker beclmg als
schadeve1·goeding zal betalen. - Beslissing
clie de niet-·uitvoe1·ing cloo1· een pa1·tij vctn
hacw verplichtingen vaststelt, alsmede ham·
ingebrekestelling, cle clo01' de ancle1·e pa1·tij
geleden schade, en die aan cleze laatste
het doo1• het stmjbeding bepaalcl bedmg
toekent.- vVettelijke beslissing.- Wanneer een overeenkomst bepaalt dat hij
die ze niet uitvoert een bepaald bedrag
als schadevergoeding moet betalen:, is
wettelijk gorechtvaa.rdigd de beslissing
die doze partij veroordeelt tot de betaling
van het bij de overeenkomst bepaald
bedrag, door vast te stellen dat deze
partij een fout heeft begaan door het
contract niet in acht te nemen en dat
zij in gebreke is gesteld. (Burg. Wetb.,
art. 1146 en 1152.)
17 oktober 1968.
198

9. - Stmjbecling. ~ Becling wacwbij
algenwen en onbepe1·kt een p1·ijsvedwging
van het ttit oveTeenkomst venchuldigd beclntg bepctald wonlt indien e1' wegens
niet-betaling 1'echtsve1·volgingen wonlen ingesteld. - Met de openba1·e orcle stTijclig
beding.- Nietigheicl. ~ Nietig, als strijdig met de openbare orde, is het beding
van een overeenkomst, waarbij algemeen
en onbeperkt een verhoging van het uit
overeenkomst verschuldigde bechag wordt
bepaald, indien er wegens niet-betaling
rechtsvervolgingen worden ingesteld.
(Burg. Wetb., art. 6 en 1226.)
23 januari 1969.
498

10. Uitlegging. Dubbelzinnige
bepaling. - Beg1·ip. - Een bepaling die
op zichzelf, afzonclerlijk beschouwd, niet
dubbelzinnig is, kan het worden wa:nneer
zij vergeleken wordt met de andere
bepalingen van het contract en de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen.
21 maart 1969.
683

11. Uitlegging. Op geb1·ekkige
wijze opgemaakte ovm·eenkomst. - Uitlegging geg1·ond op cle gemeenschappelij'ke
bedoeling van de pwrtijen en niet onve1'enigbaa1' met cle bewoonlingen van cle
oVM'eenkomst. - T1Vettelijke beslissing. W ettelijk is de beslissing waar bij de
rechter, die nadat hij vastgesteld heeft
clat een overeenkomst op gebrekkige
wijze is opgemaakt en de gem~enschap
pelijke bedoeling van de partiJen h:eft
nagegaan, op grond van doze bedoelmg,
van de overeenkomst een uitlegging geeft,
die met de bewoordingen ervan niet
onverenigbaar is. (Burg. Wetb., artikel 1156.)
683
21 maart 1969.
12. - Bindende lcmcht tussen cle paTtijen. - Rechte1' clie aan, cle ove1·eenkomst
cle ttitwerking toekent clie zij, volgens de
uitlegging die hij e1·van geejt, wettelijk
tttssen cle pcwtijen heejt. - Geen schending
van a1·tikel 1134 van het Bu1·ge1•lijk
vVetboek. - De bindende kracht van een
overeenkomst wordt niet miskend door
de rechter die aan de overeenkomst de
uitwerking toekent .die zij, volgens de
uitlegging die hij ervan geeft, overeenkomstig de gemeenschappelijke bedoelingen van de partijen, wettelijk tussen doze
partijen heeft. (Bmg. Wetb., art. 1134 en
1156.)
683
21 maart 1969.
13. - Dam· beclTog aangegane ove?·eenkomst. Ove1•eenkomst die g1·ond lean
opleve1·en vooT een vonleTing tot nietigve1·Een door
klm·ing of ve1·nietiging. bedrog aangegano overeenkomst is 1~~
dens artikel 1117 van het BurgerhJk
W etboek niet van rechtswege nietig; zij
!evert slechts grond op voor eon vordering
tot nietigverklaring of vernietiging, in
de gevallen en op de wijze, bepaald in
afdeling VII van hoofdstclk V van
titel III van boek III van dit wetboek.
l l april 1969.
742

14. - Rechtm· clie cle nietigheicl van ee11
oveTeenkomst afleiclt ttit cle ~mstanclighei~l
alleen clat de pcwtij '' econom1sch zwak " 1s
Ontvettelijkheicl. Uit de enkele

P ARITAIR COMITE. -

PENSIOENEN
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15.- Beding ten behoeve van een ande1·.
- V aststelling door ·de 1·echte1•. - Ret
bestaan van een beding ten behoeve van
een ander wordt wettelijk vastgesteld
door de rechter die erop wijst dat een
partij in een overeenkomst ten behoeve
van een derde heeft bedongen en dat ee1i
andere partij zich jegens deze derde
persoonlijk heeft verbonden. (Burg.
Wetb.,· art. 1121.)
10 mei 1969.
874

omstandigheid dat een bediende, partij
in een met zijn werkgever gesloten overeenkomst, een << economisch zwakke persoon " is, kan niet worden afgeleid dat
de toestemming van deze bediende verkregen werd ten gevolge van dwaling,
geweld of bedrog, of dat wegens deze
« zwakheid " zijn toestemming steeds
ongeldig is en derhalve dat de overeenkomst nietig is.
2 mei 1969.
834

p
PARITAIR COMITE.
HOOFDSTUK I.
1. - N ationaal pa1·itair comite voo1·
het bouwbeckijf. Geschoold werkman.
- Beg1•ip. - Naar luid van artikel 7,
lid 1, van de beslissing op 10 april 1964
genomen door h13t N ationaal paritair
comite voor het bouwbedrijf, wordt als
« geschoold werkman " enkel beschouwd
de werknemer die het vak gedurende ten
minste drie jaar met een normale waardigheid en een normaal rendement heeft
uitgeoefend.
19 september 1968.
76

BURGERLIJKE PENSIOENEN.

HOOFDSTUK II.
MILITAIRE PENSIOENEN.

HOOFDSTUK III.
VERGOEDINGSPENSIOENEN.

2. - Nationaal pm·itai1· comite voo1·
het bouwbedrijj. - Geschoold we1·kman. Ve1·km·ting van de te1·mijn van d1·ie jam·
VM'eist om deze vakkennis op te doen. ___;
Voo1·waanlen.- De termijn van drie jaar
vereist, overeenkomstig artikel 7, lid l~
van de beslissing op 10 april 1964 genamen door het N ationaal paritair comite
voor het bouwbedrijf, opdat een werkman
als een « geschoold werkman" kan worden beschouwd, kan naar het oordeel van
de werkgever worden verkort voor de
werlmemers die in het bezit zijn van een
einddiploma, uitgereikt door een vakschool.
19 september 1968.
76

PENSIOENEN.
HooFDSTUK

I. -

HooFDSTUK

II. -

HooFDSTUK

III. -

Btwgerlijke pensioenen.
Militai1·e pensioenen.
V e1·goedingspensioe-

nen.
HooFDSTUK I V . -

standigen.

Pensioenen voo1· zelf-

1. - Invaliditeitspensioen. - Vedwging van het pensioen waar·va11 spmke in
a1·tilcel 5 van de wet van 7 juli 1964. Niet van toepassing op de invaliden in
m·edestijd. - De verhoging van de pensioenen waarvan sprake in artikel 1 bis,
zoals dit door artikel 5 van de wet van
7 juli 1964 ingelast werd in artikel 10
van de wetten op de vergoedingspensioenen, gecoorclineerd op 5 oktober 1948, kan
enkel worden toegekend aan de invaliden
die behoren tot de in deze bepaling opgesomde categorieen ; zij is niet van toepassing op de invaliden in vredestijd.
13 februari 1969.
555

2. - V e1•goedingspensioenen en militai1·e pensioenen. - W etten geco81·dinee1'd
bij het beslttit van de Regent van 5 oktobe1·
1948 en wet van 9 maa1·t 1953.- Toekenni?~g van een pensioen of uitke1·ing. V e1·goeding die de toelcenning ttitshtit ten
laste van de Staat of van zijn o1·gaan,
van iecle1•e ande1·e ve1·goeding wegens hetzelfde schadelijk feit, ook aan een pe1·soon
die niet de pensioen- of uitke1'ingsge1·echtigde is. De toekenning van een
pensioen of van een uitkering ter uitvoe-
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ring van de wetten op de vergoedingspensioenen, gecoordineerd bij het besluit
van de Regent van 5 oktober 1948, of
van de artikelen l en 4 van de wet van
9 Tr:taart 1953 sluit iedere andere toekenning van vergoeding voor hetzelfde
schadelijk feit ten laste van de Staat of
zijn orgaan uit, ook aan een persoon die

niet de pensioen- of uitkeringsgerechtigde
is.
27 juni 1969.
1074

HOOFDSTUK IV.
PENSIOENEN VOOR ZELFSTANDIGEN.

R
RECHTBANKEN.

1. - Btwgedijlce zalcen. - J ur·isdictie.
Geschil. - Begr·ip. - Omvang. In bmgerlijke zaken kan de rechter geen
betwisting doen rijzen waarvan het met
de openbare orde niet strijdig akkoord
van de partijen, vervat in hem conclusies,
het bestaan uitsluit.
17 oktober 1968.
188
2.- Btwger·lijlce zalcen.- Ver'Plichting
vooT de r·echter· de jur·iclische aar·cl van de
hem oveTgelegde feiten te· oncler·zoelcen,
ongeacht cle cloo1' cle par·tijen hieTaan gegeven benaming. De rechter waarbij
een vordering aanhangig is moet de
jm·idische aard van de hem overgelegde
feiten onderzoeken, ongeacht de benaming die de partijen eraan gegeven
hebben. (Impliciete beslissing.)
6 december ~968.
358
3. BuTgerlijlce zalcen. Rechtsvonlering. - Rech'ter die onbevoegcl is om
ambtshalve cle oor·zaalc van cle eis te
wijzigen. - In burgerlijke zaken mag
de rechter die van een rechtsvordering
kennis neemt, de oorzaak van de eis niet
ambtshalve wijzigen. (Wetb. van burg.
1'echtsv., art. 61 en 466.)
9 januari 1969.
450

4.- Bttrgerlijlce zalcen.- Bevoegdheicl
van de Techter· om ambtshalve de door· de
par·tijen aangevoenle r·edenen aan te vullen.
- Gr·enzen van deze bevoegclheid. -Wanneer de patient die tegen de rechtverkrijgenden van E]en geneesheer een vordering
tot schadevergoeding heeft ingesteld,
waarbij hij de vergoeding vordert van
het door hem wegens de pijn geleden
nadeel, in het exploot van rechtsingang
zijn vordering onder meer heeft gegrond
op de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk W etboek, en daarna voor de
appelrechter verzocht heeft om de wijzi-

ging van het vonnis dat de vordering
verjaard verklaarde, miskent het hof van
beroep noch de oorzaak noch het yoorwerp van de eis en werpt geen geschil
op waarvan het bestaan door de conclusies van de partijen uitgesloten was, doch
beperkt zich ertoe de door de partijen
aangevoerde redenen ambtshalve aan te
vullen, door te beslissen, om redenen die
verschillen van die welke door de partijen werden aangevoerd, dat de vordering tot schadevergoeding tegen de
rechtverkrijgenden van een geneesheer
niet verjaard was.
23 april 1969.
797

5. - Dir·ecte belastingen.
Bevoegdheicl van cle rechter· orn arnbtshalve te voorzien in de door de partijen voorgedr·agen
redenen. - Grenzen van cleze bevoegclheicl.
- De rechter kan ambtshalve de door
de partijen voorgeclragen redenen aanvullen, wanneer hij enkel stem1t op
regelmatig aan zijn beoordeling overgelegde feiten en noch het voorwerp
noch de oorzaak van de eis wijzigt.
28 januari 1969.
515
6. - Directe belastingen. - Feitem·echter die een wetsbepaling verwer·pt wellce hij
toepasselijlc acht. - Beslissing gegr·oncl
op cle enige r·eden clat deze r·echter ver'Plicht
is zich te gedr·agen nawr een arTest van het
Hof van cassatie.- l'Vet van 7 jttli 1865,
artikel 2, ten deze niet toepasselijlc. Schending van ar·tikel 5 van het Htwger·lijlc W etboelc. Artikel 5 van het
Burgerlijk Wetboek wordt geschonden
door het arrest van een hof van beroep,
rechtdoende op een beroep tegen een
beslissing van de directeur der directe
belastingen, die, in een zaak waarin
artikel 2 van de wet van 7 juli 1865 niet
toepasselijk was, niettemin beslist dat
genoemd hof van beroep verplicht is zich
te gedragen naar een arrest van het Hof
van cassatie, zodat het aldus aan dit
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arrest het karakter geeft van een algemene en als regel geldende beschikking.
18 maart 1969.
672
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vervolgende partij, bij een eerste vonnis,
rechtdoende op het hoger beroep van het
openbaar ministerie, enkel verldaart dat
dit hoger beroep niet ontvankelijk is,
7. - Di1·ecte belastingen. - A1·1·est dat kan zij, wanneer zij later uitspraak
zich bemept op het antwootd van een doet op' het hoger beroep van de vervolgende partij, niet beslissen dat de strafministe?' op een paTlementai1·e vmag. Wettelijkheid. Voo?·waa?·den. De vordering haar door haar eerste vonnis
rechter mag tot staving van zijn beslis- definitief is onttrokken, zonder aan dit
sing zich beroepen op de uitlegging van . vonnis een betekenis en een draagwijdte
een wettekst door een minister gegeven toe te kennen die met de bewoordingen
in een parlementaire vraag, van het ervan onverenigbaar zijn.
31 1naart 1969.
726
ogenblik dat hij zich niet verplicht
beschouwt dez.e uitlegging aan te nemen.
22 april 1969.
792
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8. - Stmjzalcen.
Toepasselijlcheid
GING.
van een stmfbepaling. - Regelmatigheid
en gepastheid van een ve1·volging. 1. - St?'afzalcen. - Hoge?' bm·oep tegen
Bevoegdheden van de ?'echte?'. -De rech- een beschikking die de voo?'lopige hechtenis
ter bij wie een vervolging in strafzaken handhaaft. Ve1·clachte die te?' te?"echtaanhangig is, is verplicht zich uit te zitting van de kame?' van inbesch~tldiging
spreken over de toepasselijkheid van de stelling heeft ve1·klaa1'd clat hij zondet zijn
strafbepaling waarop de vervolging is maclsman wilcle ve1·schijnen en die in
gegrond en over de regelmatigheid ervan, zijn vetwem·miclclelen is gehoord. - Oassadoch hij mag de gepastheid van de ver- tiemiclclel afgeleid ~tit de schencling van de
volging niet beoordelen.
Techten van de vm·dediging wegens de
23 december 1968.
400 afwezigheid van de ?'aadsman van wiens
bijstand de vm·dachte had afgezien. 9. - Sttafzaken. - Rechtvam·digings- Niet-ontvankelijlcheid. - In geval van
g?·ond ambtshalve opgeworpen. - Beslis- hoger beroep tegen een beschikking die
de voorlopige hechtenis handhaaft, is de
sing geste~md op besp1·oken gegevens. Wettelijlcheid. Door op besproken verdachte die ter terechtzitting van de
gegevens te steunen is wettelijk de kamer van inbeschuldigingstelling heeft
beslissing die het bestaan van een recht- verklaard dat hij zonder zijn raadsman
vaardigingsgrond ambtshalve opwerpt. wilde verschijnen en die in zijn verweermiddelen werd gehoord, niet ontvankelijk
17 maart 1969.
662 om voor het Hof van cassatie te beweren
dat zijn recht van verdediging werd
10. Stmfzalcen.
Oon·ectionele geschonden wegens de afwezigheid op
Techtbanlc die kennis neemt van twee deze terechtzitting van de raadsman van
hogete be1·oepen tegen een m·ijsp1•elcende wiens bijstand hij op dat ogenblik had
beslissing van de politie?'echtbank. afgezien. Hoge1·e betoepen ingesteld, het ene, dom·
23 septell!ber 1968.
89
de p?'OMWeU?' des Konings, het ande?·e, doo?'
het Best~tU?' van wate?'S en bossen, ve?'2. - V oo1·lopige hechtenis. - V enlmg
volgende pattij. - Oo?'?'ectionele Techtbanlc
die, bij een ee1·ste vonnis, ?'echtdoende op het tot beschetming van de Techten van de
, hoge1· betoep van het openbam· ministeTie, mens en de fundamentele vrijheden, a?·tienlcel vetlclaa?'t dat dit bm·oep niet ontvan- kel 6.- Bepaling V?'eemd aan de aanhoulcelijk is. - Rechtbanlc die late?' op het ding en de voo?·lopige hechtenis. - Artihogm· be?·oep van de ve1·volgende pa1·tij kel 6 van het Verdrag tot bescherming
uitspraalc doet en, beslist dat de st?·afvor- van de rechten van de mens en de fundeTing haaT doot haa?' ee?'ste beslissing damentele vrijheden, goedgekeurd bij
definitiej onttToklcen is. Onwettelijk de. wet van 13 mei 1955, heeft betreldring
tweecle vonnis. - Wanneer de correctio- op de rechten .van de verdediging voor
nele rechtbank die van een vrijsprekende het vonnisgerecht en niet op de aanhoubeslissing van de politierechtbank kennis ding of de voorlopige hechtenis.
neemt ten gevolge van twee hogere
23 september 1968.
89
beroepen ingesteld, het ene, door de
procureur des Konings en, het andere,
3. - Strafzalcen. - Miclclel afgeleid
door het Bestuur van waters en bossen, hie?'~tit dat de jeitentechte?' sommige get~ti-
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gen niet heeft gehoord. Verhoo1· van
deze getttigen niet gevraagd. - Verwe?·ping van het middel. - Kan niet worden
ingewilligd het middel dat hieruit is
afgeleid, dat sommige getuigen door de
feitenrechter niet werden gehoord, wanneer niet is bewezen dat hun verhoor
werd gevraagd aan het gerecht waarvoor
de vervolging aanhangig was.
21 oktober 1968.
209

4. - Stmfzaken. - Verzoek om het
verhoor van een getuige. - V e1'lwo1· doo1·
de rechter wegens nodeloosheid geweigenl.
- Geen schencling van de ?'echten van de
venlediging. - De rechten van de verdediging worden niet geschonden door de
rechter die een verzoek mu het verhoor
van een getuige verwerpt omdat dit
verhoor niet noodzakelijk is om hem tot
zijn overtuiging te brengen.
20 januari 1969.
482
5. - Stmjzaken. - Openbaar ministerie cUe bij het dossier ande1·e stukken
voegt met bet1·ekking tot een ander p1•oces.
Belclaagde die de gelegenheid heeft
gehad om van deze stulclcen lcennis te
nemen en de inhoud en de cl?·aagwijdte
e1·vcm te besp1·elcen.- Geen schending van
cle 1'echten van de venlediging. -De rechten van de verdediging van de .beklaagde
worden niet geschonden door het feit
dat het openbaar ministerie, v66r het
sluiten van de debatten, bij het aan de
rechter voorgelegd dossier stclli:ken gevoegd heeft,, die uittreksels zijn van een
ander proces, wanneer de beklaagde de
gelegenheid heeft gehacl om kennis ervan
te nemen en de inhoucl en de draagwijdte
ervan te bespreken.
3 februari 1969.
524
6. -

Stmjzalcen. - Wet van 2 ap1·il
1965 wacwbij de dopingpmlctijk wonlt
verboden. - P1·oces-verbaal waa1·van het
ajsch1·ijt aan de overt1·eder niet wenl ove?'gemaalct. - Omstandigheid die op zichzelj geen schencling van de rechten van de
venlediging is. - Soevereine beoonleling
door de jeiten?·echte?'. - Uit de omstancligheid aileen, dat een afschrift van het
proces-verbaal dat een overtreding van
de wet vaststelt van de wet van 2 april
1965 waarbij de dopingpraktijk wordt
verboden bij sportcompetities aan de
overtreder niet werd overgemaakt binnen
de bij artikel4, § 2, van deze wet gestelde
termijn, volgt geen schending van de
rechten van de verdediging ; de feitenrechter beoordeelt soeverein of dit ver-

zuim dergelijke schending heeft medegebracht.
24 februari 1969.
597

7. - Stmjzaken. - V oo1·ziening van
de belclaagde. - lYIiddel hie1·uit ajgeleid
dat de rechte?' in hoge1• beroep de bu?·gerlijlce
pa1·tijen niet heeft gehoord. - Geen ve?'zoelc om vm·hoor van de bu1·gm·lijke pa1·tijen. - Geen schending van cle rechten van
de ve1·dediging. - Kan niet worden aangenomen het middel dat hieruit is afgeleid dat de burgerlijke partijen door de
rechter in hoger beroep niet werden
gehoord, wanneer niet bewezen is dat om
hun verhoor werd verzocht.
31 maart 1969.
724
8 . - Stmjzalcen. - Cassatieberoep van
de belclaagde. - lYiidclel wam·bij wm·dt
aangevoenl dat de rechte?' in hoge1· be1·oep
niet heejt geantwoord op een ve?'Wee?·middel
ajgeleid uit de tegenstrijdigheid van de
vm·klaringen van zelce1·e getttigen. - Rechter in hoge1· be1·oep die de 1·edenen p1·eciseert wam·om hij bepaalde verkla1·ingen
van deze getttigen boven andere verkiest.
- Geen schending van de rechten van de
verdediging. De rechten van de
verdediging worden niet geschonden door
de rechter in hoger beroep die, bij de
soevereine beoordeling in feite van de,
bewijswaarde van de ingewonnen getuigenissen, een verweermiddel van de
beklaagde verwerpt, dat is afgeleid uit
de tegenstrijdigheid van de verklaringen
van zekere beklaagden, door de redenen
te preciseren waarom hij bepaalde verklaringen van deze getuigen hoven andere
verkiest.
12 mei 1969.
898

9. - D1·onlcenschap. - Bloedp1•oej. Beslissing wam·bij
Tweede analyse. wo1·dt vastgesteld dat de hoeveelheid bloed
die wenl ajgeleve1·d aan het e1·kencl labomto?'ittm of aan de deslcundige voo1· cle tweede
analyse, die doo1· de bet1·oklcene· wenl aangev?·aagd, voldoende was voo1· een nm·male
dose?·ing. - Geen schencling van de ?'echten van de verclecliging van de belclaagde.
- Artikel 3 van het ·koninklijk besluit
van 10 juni 1959 betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het
alcoholgehalte bepaalt dat minstens 5 ml
(5 cm 3 ) bloed moet afgenomen worden,
maar niet op welke hoeveelheid bloed
de analyse en de eventuele tweede analyse
moeten worden uitgevoerd ; de rechten
van de verdediging van de beklaagde
worden niet geschonden door de beslissing
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waarbij wordt vastgesteld dat de hoeveelheid bloed die werd afgeleverd aan het
erkend laboratorimn of aan de deskundige
voor de tweede analyse die op aanvraag
van de betrokkene werd uitgevoerd,
voldoende was voor een normale dosering.
12 mei 1969.
902

RECHTERLIJKE MACHT.
1. - Gemeentelijke en pTovinaiale belastingen. - Gepastheid van een gemeentelijlce belastingveTo1·dening. - Geen toeziaht van de 1'eahte1·lijke maaht. - De
beoordeling van de opportuniteit van
een gemeentelijke belastingverordening
belwort niet tot de rechterlijke macht.
29 oktober 1968.
235
2. Eu1·opese Gemeensahappen. Em·opese Eaonomisahe Gemeensahap. Ve1'0Tdeningen ~dtgevaa1·digd doo1· de Ministe?·mad en de Oommissie van de Gemeensahap. - Ove1·eenstemnoing van een ministm·ieel besluit met deze veroTdeningen. Toeziaht van de hoven en ?'eahtbanlcen. De hoven en rechtbanken oefenen toezicht uit op de overeenstemming van
een ministerieel besluit met verordeningen van de Ministerraad en de Commissie
van de Europese Economische Gemeenschap, en onder meer met de verordening
nr 13/64 van 5 februari 1964 van deze
Raad, houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke
ordening der markten in de zuivelsector,
en met de verordening nr 136/64 van
12 oktober 1964 van deze Commissie
houdende uitvoering van de verordening
nr 13/64 van de Raad. (Impliciete oplossing.)
29 april 1969.
821
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1. - Stmjzalcen. - Samenstelling van
de zetel. - Ve1·sahillend naa1• gelang van
het p1·oces-ve1•baal van de te1·echtzitting en
de uitgijte van het vonnis. N ietig
vonnis. - Wanneer volg€ms de vermeldingen van het proces-verbaal van de
terechtzitting eensdeels en volgens die
van de uitgifte van het vonnis anderdeels
de rechters, die het vonnis hebben
gewezen, niet dezelfde zijn, moet dit
vonnis worden te niet gedaan. (Wet van
20 april 1810, art. 7).
9 september 1968.
226
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7. - Samcnstelling van het 1'echtscollege. - B~trgerlijlce zalcen. - Bewijs
van de 1·egelmatige samenstelling van het
1·eahtscollege. - Regelmatigheid die lean
blijlcen zowel ~tit de vemwldingen van de
p1·ocessen-ve1·baal van de teTeahtzitting als
uit de beslissing zelj. -De regelnmtigheid
van de gerechtelijke procedure op de
terechtzitting kan blijken zowel uit de
vermeldingen van de regelmatige processen-verbaal van de terechtzitting als
uit de rechterlijke beslissing zelve.
19 september 1968.
74
3.- Samenstelling van het 1'echtscollege.
- Bu1'ge1·lijke zalcen. - Vonnis dat aan
de pa1·tijen beveelt na de nem·legging van
een conclusie bepaalde punten toe te lichten. - Nieuwe conclusies voo1• de ande1·s
samengestelde ?'echtbanlc die ove1· de zaalc
ten g1•onde ~titsp1•aalc doet. - Rechtbanlc
die precisem·t dat zij enkel de voo1· haa1•
genomen conalusies in aanme1·king neemt.
- Wettelijlcheid.- Wanneer de partijen
conclusies hebben neergelegd voor de
rechtbank van eerste aanleg, die een
eerste vonnis heeft gewezen waarbij aan
de partije'n wordt bevolen bepaalde
punten toe te lichten, is wettelijk, alhoewel het door dezelfde doch anders samengestelde rechtbank is gewezen, het vonnis
dat vervolgens uitspraak doet over de
grond van de rechtsvordering en preciseert dat het enkel de voor deze nieuwe
rechters neergelegde conclusies in aanmerking neemt.
24 oktober 1968.
224
4. - Burgerlijlce zalcen. - Hoj van
be1•oep. - Verenigde kame1·s. - A1·1·est
dat vaststelt dat een bepaalde vom·zittm·
het voo1·zitterschap heejt waa1·genomen,
dam· de ee1·ste voo?"zitte?' wettelijlc veThindeTd was. W ettelijlc ve1-rnoeden van
ve1·hindering van de oude1·e in Tang
benoemde voorzitte?'S. Wamleer het
arrest van het hof van beroep, .met
verenigde kamers zitting houdende, in
burgerlijke zaken vaststelt dat een bepaalde voorzitter het voorzitterschap
heeft waargenomen, daar de eerste voorzitter wettelijk verhinderd was, wordt
er tot tegenbewijs vermoed dat de oudere
in rang benoemde voorzitters eveneens
wettelijk verhinderd waren.
20 februari 1969.
583

5.- Samenstelling van het Techtscollege.
Regelmatigheid. V aststelling. Bij gebrek aan voldoende vaststelling
in de bestreden beslissing of in de processen-verbaal van de terechtzitting kan
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de regelmatigheid van de samenstelling
·van het rechtscollege, dat deze beslissing
heeft gewezen, blijken uit wettelijke en
openbare bescheiden, met name de in
artikel 189 en volgende van de wet van
18 juli 1869 bedoelde ranglijst.
20 februari 1969.
583

6. Samenstelling van het ?'echtscollege. - Stmjzaken. - Aanwezigheid
van het openbaa?' ministerie op een der
terechtzittingen van de coTTectionele ?'echtbank, tijdens welke de zaalc onderzocht
we?·d. - Blijlct noch ~tit het p?·oces-veTbaal
van deze te?·echtzitting noch ~tit het vonnis.
Onwettelijlcheid van het vonnis. Onwettelijk is het vonnis van de correctionele rechtbank wanneer noch uit de
vermeldingen van het proces-verbaal van
een van de terechtzittingen tijdens welke
de zaak onderzocht werd, noch uit de
vermeldingen van het vonnis blijkt dat
het openbaar ministerie de zitting regelmatig had bijgewoond. (Wetb. van
strafv., art. 153, 172, 190 en 210;
Grondwet, art. 97.).
812 en 986
28 april en 9 juni 1969.

7. Samenstelling van het ?'echtscollege. - Strafzalcen. - Terechtz·itting
tijclens wellce het hof van be?·oep enlcel
de uitspmalc van het a?Test tot een lateTe
terechtzitting heejt uitgestelcl. - P?·ocesverbaal van cleze te?·echtzitting clat een
onregelmatigheid bevat. - Geen nietigheicl
van de ?'echtspleging. - Wanneer het hof
van beroep enkel de uitspraak van het
arrest tot een latere terechtzitting heeft
uitgesteld en het proces-verbaal van deze
terechtzitting een onregelmatigheid bevat, tast deze omstandigheid de rechtspleging geenszins door nietigheid aan.
2 juni 1969.
951
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1. - B~t?'gerlijlce zalcen. - Gezag van
het ?'echterlijlc gewijscle. - Gezag clat, in
de ?'egel, de openbare orcle niet raakt. In burgerlijke zaken raakt het gezag van
het rechterlijk gewijsde, in de regel, de
openbare orde niet.
17 oktober 1968.
188
2. - B~wgerlijlce zalcen. - A?'?'est dat
geen punt van het geschil beslecht. Arrest dat de clam· de eerste ?'echteT aangestelde cleslcunclige met een aanvullende
opclmcht belast en claaTdooT enlcel te lcennen
geejt op wellce basis nadien ~titspmalc zal

geclaan woTden. - T~tssenaT?'est. -, Geen
gezag van het rechte?'lijlc gewijscle betTejjencle de g?'ond.- Het arrest dat, zonder
een punt betreffende de grand van het
geschil te beslechten, de door de eerste
rechter aangestelde deskundige met een
aanvullende opdracht belast en daardoor
enkel te kennen geeft op welke basis de
rechter voornemens is nadien uitspraak
te doen, is een tussenarrest en heeft
bijgevolg, wat de grand betreft, geen
gezag van rechterlijk gewijsde.
17 oktober 1968.
188
3. - B~t?'ge?·lijlce zalcen. - V oo?·be?·eiclende beslissing. - Beslissing die geen
gezag van gewijscle heejt. - Het gezag
van het rechterlijk gewijsde in burgerlijke
zaken geldt niet voor een, zelfs op incident, niet de:finitieve, doch louter voorbereidende beslissing. (Burg. Wetb., artikel 1351.)
280
13 november 1968.

4. - B~w·geTlijlce zalcen.
Gezctg van
?'echtm·lijk gewijscle. - Omvang. - Het
gezag van het rechterlijk gewijsde van
een beslissing strekt zich niet enkel uit
tot het beschikkend gedeelte van de
beslissing, doch ook tot de redenen die
de noodzakelijke grand van dit beschikkend gedeelte uitmaken. (Burg. Wetb.,
art. 1351).
280
13 november 1968.
5. - Bu?·ge?'lijlce zalcen. - Einclbeslissing die niet in k?'acht van gewijsde is
gegaan. - Eindbeslissing die gezag van
gewijscle heejt. - Een eindbeslissing in
burgerlijke zaken heeft gezag van gewijsde, zelfs al is zij niet in kracht van
gewijsdegegaan. (Burg. Wetb., art. 1351.)
13 november 1968.
280
6. - BuTgeTlijlce zalcen. - Beg?·ip. De exceptie van het rechterlijk gewijsde
onderstelt in burgerlijke zaken dat het
voorwerp, de .oorzaak en de partijen
dezelfde zijn. (Burg. Wetb., art. 1351.)
454
9 januari 1969.

7.- Bu?'gm·lijlce zalcen. - RechteTlijlce
besUssing die een pm·soon ve1'00?'deelt
om een contractuele ve?plichting na te
lcomen. - Geen betwisting oveT de geldigheicl van de oveTeenlcomst die de pa1·tijen
vm·binclt. - Latere eis van cleze peTsoon
tot ve1·nietiging van cleze overeenlcomst
wegens clwaling. Beslissing oveT het
eeTste geschil dat ten opzichte vim het
tweede geen ?'echteTlijlc gewijscle opleve1·t.

1
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Een rechterlijke beslissing die een
persoon veroordeelt om zijn contractuele
verplichting na te komen, zonder uitspraak te doen over de toen niet betwiste
geldigheid van de overeenkomst, die de
partijen verbindt, levert geen rechterlijk
gewijsde op ten opzichte van een latere
eis die deze persoon heeft ingesteld tot
vernietiging van deze overeenkomst wegens dwaling.
9 januari 1969.
454

8. - DiTecte belastingen. - W ettelijke
gTondslag. - Ret rechterlijk gewijsde
inzake directe belastingen vindt zijn
wettelijke grondslag niet in de artikelen 1350 en 1351 van het Burgerlijk
Wetboek doch in de algemene rechtsbeginselen van deze belastingen en in de
artikelen 65 en 66 van de gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen.
3 september 1968.
4
9 . - DiTecte belastingen.- BegTip.Evenals het verval, is het gezag van het
rechterlijk gewijsde inzake directe belastingen een grond van niet-ontvankelijkheid die de rechter defini'tief belet de
grondslag van een aanslag te onderzoeken en die zich, in elke stand van
het geding, tegen de vestiging van de
belasting verzet ; het moet van ambtswege worden opgeworpen, zelfs door het
hof van beroep, en kan voor het eerst
voor dit hof worden opgeworpen. (Gecoiirdineerde wet ten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 65 en 66.)
3 september 1968.
4
10. -Di1·ecte belastingen.- Gezag van
het TechteTlijk gewijsde. - A1·1·est van het
hoj van be1·oep.- Omvang.- Ret gezag
van het rechterlijk gewijsde strekt zich
nit tot het beschikkend gedeelte van het
arrest van het hof van beroep, dat uitspraak doet op het beroep van de belastingplichtige tegen de beslissing van de
directeur der directe belastingen, evenals
tot de redenen waarop het beschikkend
5edeelte noodzakelijk steunt ; deze regel
impliceert dat er aileen schending van
1et rechterlijk gewijsde is wan:r-eer een
;;eschil hetzelfde is als het geschil dat
;rroeger tussen dezelfde partijen werd
Jeslecht.
17 september 1968.
68
\

11. - Di1·ecte belastingen.
EeTste
m·est va1~ een hoj van bm·oep dat een
~anslag in de speciale belasting op de
vinsten voo1·tvloeiend u,it leveTingen en

1217

p1:estaties aan. de vijand ve .1·nietigt, omdat
n~et. bewezen ~s dr;tt de ve1T""ichtingen wellce
de ~n deze belast~ng onder'14!!v01·pen winsten
hebb~n opgebmcht bet1:~kki: ng hadden op
levenngen aar;- de V~Jan~. _ Tweede
a17e~t dat ~~sl~st dat de bf!l: astingplichtige
d~e ~n de b~Jzond~~·e _belast~~~g we1·d aangeslagen, ~oewel h~J ~n Belg-ie geen woonoj ve1:bl~jjplaats heeft aan <:::-te extm-belast~ng .. ~s onde1·wo1pen, omdat hij in Belgie
1e b~J de wet ~an 16 oktober 1945 bedoelde
~nkomsten, w~nste~ of baten heejt behaald.
.f!een schend~ng van iil?,et Techte1'lijlc
gew~Jsde. -. W annee~ een eerste arrest
ee_n aanslag m. de ~pemal~ b ~lasting op d_e
wmsten voortvloereJ?-d l.Ut Jeveringen en
prestat1es aan ~e :'lJand he<eft vernietigd
op grond da;t, 1_nd1en de he=l-komst en de
rlaats van mnmg va:I?- de .aldus belaste
1~komste~. onzeker J:>.hJVe~ l:toewel zij het
gevolg bhJken te ZIJn van in een bezet
land uit&eoefende act_ivit<:h:oen, het niet
be_wezen_Is dat d~ verrwhtingen of activiteiten d1e deze_ mkomsten l:tebben opgebracht b~~rekkmg hadden CJp leveringen
aan de ~lJand, .:vordt het g~zag van het
r~chterhJk gewiJsde van d~ze beslissing
n1et ges_chonden door e_en later arrest
~at beshst_ dat de b~lastmg):::llichtige, die
m de spemale belast~ng :"'as aangeslagen
aan de extra-belastmg 1s CJnderworpen
hoewel hij in Belgie geen woonplaat~
of verblijfplaats of inrichting heeft gehad
omdat het bewezen is dat lrij er de bi]
de wet van 16 okto her 1 9 45 bedoelde
inkomsten, winsten of bate,n heeft behaald.
17 september 1968.
68
12. -;--- Di1·ecte belastingen _ _ A 1·1·est
van het hof ~an b~1·oe:p Waarbij het be1'oep
van de be~ast~ngplwht~ge te[/en de beslissing
van de d~1·ecte~t1' de1• b~last~ngen wa1·dt ve1._
woTpen. - V m·wmp~ng gegr 0 nd op een
ande1·e beoo1·delin[/ van de feiten dan die
wellce doo1· de. du·ecteur d~1· belastingen
wenl. ar;J,nvam·d. - Geen mMkenning van
het r;ez.ag van 1'echt~1·lijk gewijsde van de
beshss~ng va?! d~ d~?:ecte~t1'. --.. Ret gezag
van rechterhJk geWIJsde van de beslissing
van de directeur der belastfll.gen wordt
niet miskend door het arreflt van het
hof van ?ero~p, :vaarbij het beroep van
de belastmgphcht1ge tegen deze beslissing
wordt ~erworpen op . gronq van een
beoordelmg van de fe1ten die verschilt
van die welke door de dil:'ecteur der
belastingen aanvaard werd. (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 66.)
19 november 1968.

303
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13. - Strajzaken. - Stmfrechter die
twee stmffen uitspreekt respectievelijk wegens een misd1·ijj van onvom·zichtigheid
en wegens een jeit dat een gebrek aan
vooruitzicht of V001'Zm'g opleve1·t, hetgeen
zelf als misddjj stmfbctct1' wonlt gestelcl. Gevolg van cleze beslissing op de bti1·gerlijke
1'echtsvonlering.- Wanneer de strafrechter, waarbij aanhangig is een wegens een
misdrijf van onvoorzichtigheid ingestelde
vervolging, voor een feit dat een gebrek
aan vooruitzicht of voorzorg oplevert,
hetgeen zelf door de strafwet als misdrijf
strafbaar wordt gesteld, een straf heeft
uitgesproken die onderscheiden is van
die welke hij voor het misdrijf van onvoorzichtigheid heeft uitgesproken, verplicht het gezag van deze beslissing de
rechter waarbij de burgerlijke rechtsvordering aanhangig is de fout welke het
gebrek aan vooruitzicht of voorzorg
oplevert als vreemd aan het misdrijf van
onvoorzichtigheid te beschouwen. (Strafwetb., art. 65; wet van 17 april 1878,
art. 4.)
19 september 1968.
72

14. - St1·ajzalcen. - Hof van be1·oep
dat een bestuurde1· van een voe1·tuig heeft
veroordeelcl tot onde1·scheiden stmffen wegens onopzettelijk cloden en om een voe1·tntig
in staat van alcoholintoxicatie te hebben
bestuunl. - Beslissing die << e1·ga omnes ''
impliceert clat de staat van alcoholintoxicatie van deze bestuurde1· niet een van de
oorzalcen van het ongeval is geweest. Wanneer, bij een in kracht van gewijsde
gegane beslissing, de bestuurder van een
voertuig veroordeeld wordt, eensdeels tot
een enkele straf wegens onopzettelijk
doden en wegens overtreding van het
wegverkeersregle1nent, en anderdeels tot
een onderscheiden straf mn een voertuig
te hebben bestuurd na alcoholische dranken in zodanige hoeveelheid te hebben
gebruikt dat het alcoholgehalte van zijn
bloed op het ogenblik dat hij bestumde
ten minste 1,5 gram per duizend bedroeg,
is daardoor noodzakelijk erga omnes
geoordeeld dat de staat van alcoholintoxicatie van bedoelde bestuurder noch
de oorzaak noch een der oorzaken is
geweest van het ongeval waarvoor hij
aansprakelijk wordt gesteld. (Strafwetb.,
art. 65; wet van .17 april 1878, art. 4;
wet van 1 augustus 1899, art. 2-3,
gewijzigd en aangevuld bij de wet van
15 april 1958, art. 3.)
19 september 1968.
72
15.- Stmjzaken.- Sw·ajvm·dering.Uitleggencl vonnis. '-::- Bevoegdheicl van

de rechte1·.- De rechtbanken hebben het
recht hun vroegere beslissingen uit te
leggen, in zover de beschikkingen ervan
duister of dubbelzumig zijn, zonder evenwei het werkelijk besliste te kunnen
wijzigen of aanvullen of er een vaststelling te kunnen aan toevoegen die vereist
is voor de wettelijkheid van de beslissi:ng ; een strafgerecht kan niet, bij
wijze van uitlegging, door de vermelding
van een geldboete een vonnis aanvullen
dat deze geldboete niet had uitgesproken,
hoewel het de toepassing van opdecimes
en een vervangende gevangenisstraf had
bepaald.
23 september 1968.
85

16. - St1·ajzalcen. - St1'ajvonle?·ing.
- Uitleggend vonnis.- Von.nis clat zich
ertoe beperlct een materiele vergissing te
herstellen die voo1·tvloeit uit de ve1·sch1·iJving
van cle naam van een partij. Geen
miskenning van het rechte1·lijk gewijsde. De rechter, bij wie een verzoek tot nitlegging van zijn beslissing aanhangig is,
miskent het rechterlijk gewijsde niet,
wanneer hij enkel zich ertoe beperkt een
materiele vergissing te herstellen die
voortvloeit uit de verschrijving van de
naam van een partij.
·
23 september 1968.
85

17. - Gezag van het gewijsde. -Beklaagde m·ijgesp1·oken van een overtredi1ig
van het algemeen 1·eglement op cle politie
van het wegve1·keer. - Beslissing impli·
cee1·t erga mnnes clat cleze beklaagde het ff!;
zijnen laste gelegcle st1·ajbcta1' jeit niet
heeft gepleegd. - W anneer bij een i11
kracht van gewijsde gegaan vonnis ee11
bekla,agde is vrijgesproken van een.
overtreding van het algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer, is
defu1.itief e1·ga omnes beslecht dat deze
beklaagde het te zijnen laste gelegde
strafbaar feit niet heeft gepleegd, '?'elfs
al was dit vrijsprekend vonnis niet gemotiveerd. (Wet van 17 april 1878, art. 4.)
29 november 1968.
336
18. Gezag van het gewijsde. Beklaagde m·ijgesproken van ove1·w·eding
van Mtilcel 15-2 van het algemeen 1'eglement op cle politie van het wegve1·kee1·,
ve1·vangen bij a1·tilcel 5 van het koninlclijk
beslttit van 30 april 1963. - Beslissing
impliceert erga omnes dat deze belclaagde
geen jout heejt begaan dam· de doo1·gang
t&iet v1·ij te laten voo1' een op de spoorweg
1·ijdencl spoo?Tijtuig. - Wmmeer bij een
in kracht van gewijsde gegaan vonnis
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van de politierechtbank een beklaagde
is vrijgesproken ter zake van, als bestmu·der van een motorrijtuig rijdend op een
openbare weg waarin een spoor is aangelegd of die dat spoor gelijkgronds kruist,
verzuimd te hebben de doorgang vrij te
laten voor het daarop rijdend spoorrijtuig, zijnde een inbreuk op artikel 15-2
van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, vervangen
bij artikel 5 van het koninklijk besluit
van 30 11prill963, is definitief e?'ga omnes
beslecht dat deze beldaagde geen fout
heeft begaan door de doorgang niet vrij
te laten voor het daarop rijdend spoorrijtuig. Het arrest dat later beslist dat
.deze beklaagde een misdrijf en een
onvoorzichtigheid heeft begaan door op
het tramspoor te blijven stilstaan, wanneer hij een tramrijtuig zag naderen,
druist in tegen hetgeen met zekerheid en
noodzakelijkerwijs door het vonnis van
de politierechtbank was beslecht en miskent bijgevolg het gezag van gewijsde.
(Wet van 17 april 1878, art. 4.)
336
29 november 1968.

19. - St1·ajzalcen. - Vonnis gewezen
doo1' een strajge1·echt. B~wge1·lijlce
1'echte1· die zijn beslissing stmmt op een
uitlegging vm• dit vonnis, die ve1·enigbaa1'
is met de bewoonlingen ervan. Geen
mislcenning van het Techte?'lijlc gewijscle.
- Het gezag van gewijsde van een door
een strafgerecht gewezen arrest wordt
niet miskend door de bnrgerlijke rechter
die zijn beslissing ste1mt op een uitlegging
van dit arrest, die met de bewoordingen
ervan verenigbaar is. (\'Vet van 17 april
1878, art. 4.)
372
12 december 1968.
20. - Strajzalcen.
Gezag van het
gewijscle op b~wge1'lijlc gebied. - Beslissing van het st1'ajge1•echt die ve1·zachtende
omstancligheclen veTmeldt. Gezag van
deze vemwlding.- De vermelding door de
strafrechter van verzachtende omstandigheden tot rechtvaardiging van de op de
beklaagde toegepaste straf verbindt de
burgerlijke rechter met betrekking tot
het bestaan van de aldns vastgestelde
feiten; de bnrgerlijke rechter is daarentegen niet verbonden door de beoordelingen betreffende de schnld of de aansprakelijkheid van een derde, welke in deze
vermelding zouden vervat zijn. (Wet van
17 april 1878, art. 4; wet van 4 oktober
1867, art. I.)
372
12 december 1968.
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21. - Strajzalcen. Gezag van het
1'echte1·lijlc gewijsde op bu1'ge?'lijlc gebied.
V1·ijspmalc van de telastlegging van
inb1·eulc op m·tilcel 27, lid 2, van de wet
van 10 maaTt 1925 op de elelct1·iciteitsvoo?'Ziening. - Late1·e eis tot schadeve?'goeding geg1'ond op de a1·tilcelen 1382 en
1383 van het Bu1·geTlijlc Wetboelc. Beslissing die deze eis toewijst op g1'ond
van een onde1·scheid t~tssen de st1·aj1·echtelijlce jout en de b~wge1'lijlce jout. JVlislcenning van het 1'echte1'lijlc gewijsde.
- Het gezag van het rechterlijk gewijsdF,l
van een vonnis van de strafrechter, dat
de beklaagde vrijspreekt van de telastlegging van inbrm:t:k op artikel 27, lid 2,
van de wet van 10 maart 1925 op de
elektriciteitsvoorziening, op grond hiervan dat het gebrek aan de bij deze
bepaling vereiste voorzorg niet bewezen
is, wordt miskend door de burgerlijk_e
rechter die later een op de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
gegronde eis tot schadevergoeding toewijst door een onderscheid te maken
tussen de strafrechtelijke font en de
burgerlijke font.
12 december 1968.
373
22. - St1•ajzalcen. - Belclaagde die in
het buitenland we1'd gevonnist. TVet
van 17 ap1'il 1878, a1·tilcel 13. - Voo1'wam·den. - Nn de invoer in Belgie van
goederen zonder bij het binnenkomen aan
het bevoegd kantoor de vereiste invoervergmming te hebben overgelegd, een
misdrijf is dat verschilt van het misdrijf
van sluikuitvoer van diezelfcl.e goecl.eren
nit een vreemd land, rnag het Belgisch
strafgerecht, met toepassing van artikel 13 van .de wet van 17 april 1878,
geen rekening honden met de vrijspraak
van de beklaagde, die wegens dit misdrijf
door de vreemde rechterlijke instantie
werd nitgesproken.
29 april 1969.
821

23. - Strafzalcen. Gezag van het
gewijsde op de st1·ajvo1·de1'ing.- Omvang.
- Het gezag van gewijsde e1'ga omnes op
de strafvordering geldt voor wat zeker
en noodzakelijk door de strafrechter is
gewezen met inachtneming zowel van
het beschikkend gedeelte als van de
redenen waarop het noodzakelijk is
gegrond.
22 mei 1969.
934
24. Stmjzalcen.
V1·ijsp1·elcend
vonnis. - V onnis dat ivijst op een fout
te11 laste van een deTde. Gem• gezag
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van gewijsde ten opzichte van deze det·de,
of van dezes vm·zelceraa?'. - Wanneer in
een vrijsprekend vonnis de strafrechter
gewezen heeft op een fout ten laste van
een derde, hebben de overwegingen van
het vonnis betreffende de aansprakelijkheid van deze derde gezag van gewijsde
noch te zijnen opzichte noch ten opzichte
van zijn verzekeraar, daar de vaststelling,
dat het misdrijf aan de vervolgde persoon
niet was toe te schrijven, aileen de vrijspraak rechtvaardigt.
22 mei 1969.
934

25. - St?'afzalcen. - Ve1·lcem·songeval.
- Beslissing van het stmfgeTecht dat, de
belclaagde, veTzelcenl ove1·eenlcomstig de
tvet vcm 1 juli 1956 bet1·efjende de ve1·plichte
aansp?·alcelijlcheidsve?'ZelceTing inzalce moto?'1'ijtttigen, ve?'OO?'deelt tot een st1'af en
schadeve·rgoeding. StmfTechtelijlce beslissing die gezag Va1'b gewijsde heeft
erga omnes. - Beslissing clie tegen cle
ve1·zelce1'aa?' ·Jcan wonlen opgewoTpen, De beslissing van het strafgerecht dat,
voor een verkeersongeval, tot een straf
veroordeelt de beklaagde die verzekerd
is overeenkmnstig de wet van 1 juli 1956
betrefiende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
heeft gezag van gewijsde e1·ga omnes, e~'l
·kan tegen de verzekeraar worden opgeworpen, zelfs wanneer deze niet aanwezig
was of in het burgerlijk geding niet werd
geroepen of in feite de leiding van dit
geding niet op zich heeft genomen.
(Wet van 17 april 1878, art. 4; wet van
1 juli 1956, art. 9.)
30 mei 1969.
948

EEN RED EN. ALGEMENE REGELEN.
REOHTSGRONDEN.
TITEL II. TOEPASSING VAN DE ALGElliENE REGELEN BIJ GEBREK AAN EEN
OONOLUSIE.
HooFDSTUK

I. -

Belastingzalcen.

Bu?'IJB1'lijlce zalcen of
zalcen van lcoophandel.

HooFDSTUK II. -

HooFDSTUK

III. -

Dienstplichtzalcen.

Stmfzalcen ( Geestrijlce
d1·anlcen, Douanen en accijnzen inbeIJ1'epen).

HooFDSTUK IV. -

HooFDSTUK. V . -

VeTlciezingszalcen.

TITEL III. TOEPASSING VAN DE ALGEMENE REGELEN BIJ NEERLEGGING
VAN EEN OONOLUSIE. NIET-BEANTWOORDING VAN DE OONOLUSIE.- lMPLIOIET ANTWOORD,
HooFDSTUK

'r.-

Belastingzalcen.

II. - BtwgeTlijlce zctlcen of
zalcen van lcoophanclel.

HooFDSTUK

HooFDSTUK

III.- Dienstplichtzalcen.

Stmfzalcen ( Geestrijlce
cl?·anlcen, Dmtanen en accijnzen inbegTepen).

HooFDSTUK IV. -

HooFDSTUK V. -

Tuchtzalcen.

RECHTSBIJSTAND.
HooFDSTUK VI. -

StmJzalcen. V erzoelcsch?-ift van de
belclactgde die vmagt clat een advocaat bij
het Hof zmt wonlen aangecluicl ten eincle
een memorie tot staving van zijn voo?·ziening neer te leggen. - Daar de beklaagde,
die zich in cassatie heeft voorzien, de
mogelijkheid heeft on'l zelf een memorie
tot staving van zijn voorziening neer te
leggen, kan hij te dien einde geen kosteloze tussenkmnst van een advocaat bij
het Hof bekomen.
12 november 1968.
280

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.
TITEL I. REDENEN.

REDENEN EN GEBREK AAN
BEGRIP EN AARD VAN

V eTlciezingszalcen.

'TITEL I. - Redenen en gebrek
aan redenen. - Begrip en aard
van een reden. - Algemene regelen. - Rechtsgronden.
1. - Stmfzaken. - V e?'001'cleling op de
strafvonlering. - Geen ve1·melding vwn de
wetsbepaling die de bestanddelen opgeeft
van het ten laste van de belclaagde bewezen
geachte miscl1·ijj. - Beslissing in 1•echte
niet gernotivee1'Cf,. - Niet in rechte gemotiveerd is de veroordeling op de strafvor ..
dering, die de wetsbepaling niet vermeldt,
welke de bestanddelen va~'l het ten laste
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van de beldaagde bewezen' geachte misdrijf opgeeft. (Grondwet, art. 97.)
4 november 1968 (twee arresten). ,256

2. - Stmfzaken. - Ve1·oo1'delende beslissing. - V m·zuim het bestaan van alle
bestanddelen van het misd1'ijf vast te
stellen. - Niet Tegelm,atig gemotiveeTde
beslissing. Niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing die een beklaagde
wegens een misdrijf veroordeelt, zonder
het bestaan van aile bestanddelen ervan
vast te stellen. (Grondwet, art. 97.)
25 november 1968 en 13 januari 1969.
321 en 466
3. St1·afzaken. H1 oo1·d "waa1'schijnlijk ». - Dmagwijdte. - Twijfeldchtige of zeke1·e mening. - Volgens de
context. - Het woord " waarschijnlijk ''
dat gebruikt wordt in de redenen van
een rechterlijke beslissing druid volgens
de context een twijfelachtige of een
zekere mening uit.
6 januari 1969.
419
4. - St1;afzaken.
Ve1'0o1·delende beslissing op de st1·afvonle1'ing. - Geen ve1'rnelding van een wetsbepaling die een st1·af
vaststelt. N iet met Tedenen omklede
beslissing. - Niet in rechte met redenen
omk:l\')ed is de veroordelende beslissing
op' de strafvorderin.g, waarin geen melding gemaakt wordt van een wetsbepaling welke een straf vaststelt voor het feit
waarvan wordt verk:laard dat dit het
misdrijf oplevert. (Grondwet, art. 97.)
20 januari 1969.
487

s'. - St1'afzaken. - A1'TeSt dat de doo1'
de ee1'ste 1'echter uitgesp1•oken st1•af bevestigt, na te hebben vastges,teld dat hij de
stmfwet op de beklaagde juist en billijk
heeft toegepast, doch het ttitstel dat hij hem
had toegekend, niet heeft gehandhaafd. Geen tegenst1·ijdigheid. - Het hof van
beroep dat de door de eerste rechter uitgesproken straf bevestigt, na te hebben
vastgesteld dat hij de strafwet op de
beldaagde juist en billijk heeft toegepast, heeft ook de strafmaat op het oog
en spreekt zich niet tegen door vervolgens het uitstel, dat door de eerste
rechter was toegekend en. dat een wijze
van tenuitvoerlegging van deze straf was,
niet te handhaven.
3 maart 1969.
620

6. - St1·afzaken. - A1'1·est dat ve1'klaa1·t dat de in twee tenlasteleggingen
bedoelde feiten slechts met een enkele stmf
CASSA'l'IE, 1969. - 39
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moeten wo1·den gest1'aft. - Sp1'eekt niettemi_n twee stmfjen uit. - TegenstTijdighetd. - Is aangetast door tegenstrijdigheid en schendt bijgevolg artikel 97 van.
de Grondwet, het arrest dat, enerzijds,
verklaart dat de feiten bedoeld in de
beide tenlasteleggingen tegen de beklaagde slechts met een enkele straf
moeten worden gestraft en, anderzijds
twee straffen uitspreekt.
'
10 1naart 1969.
643

7. - Stmfzaken. - Bu1•ge1'lijke 1·echtsV01'de1·ing. - Beslissing die op deze 1'echtsvonleTing ttiLsp1·aak doet. Geen ve1'plichting vooT de 1'echteT om de wetsbepaling aan te duiden waaTop deze 1'echtsvoTdeTing is gegTond. - De beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering moet, zo de
grond van deze rechtsvordering niet
betwist wordt, de wetsbepaling niet aanduiden waarop deze is gegrond.
17 maart 1969.
657
8. - Strafzalcen. - A1'1'est dat de belclaagde ve1·oo1'deelt zonde1· vast te stellen
dat het te zijne laste gelegde feit bewezen is.
- Niet gemotivee1·d a1'1'est. - Niet regelmatig gemotiveerd is het arrest tot
bevestiging van het beroepen vonnis,
dat de bek:laagde veroordeelt zonder
hetzij in zijn eigen redenen hetzij onder
verwijzing naar de redenen van de eerste
rechter vast te stellen, dat het ten laste
van de beldaagde gelegde feit voor het
hof van beroep bewezen is gebleven.
17 maart 1969.
660
9. - Stmfzalcen.
Uitlegging. Redenen die ellcaa1• moeten uitleggen. De redenen van een beslissing moeten
elkaar uitleggen; er bestaat geen tegenstrijdigheid wanneer zij, onderling vergeleken, zonder tegenstrijdigheid de juiste
gedachte van de rechter weergeven.
(Grondwet, art. 97.)
717
31 Il1aart 1969.

10. - St1·afzalcen. - A1·1·est tot ve1'001'·
deling wegens misd1·ijven waa1'van sp1•ake
in het lconinklijk besluit van 31 decembm· 1930 betTefjende de handel in slaapof ve1•dovingsstofjen. Ve1·melcling van
de cwtikelen van becloelcl koninlclijlc besluit
die de bestandclelen van deze miscl1•ijven
omschTijven en van de wet van 24- feb1'tta1'i 1921 bet1·efjende de handel in
giftige, slaapve1'tvelclce11de, veTdovende ontsmettende . of antiseptische sto fje1;. Regelmatig in 1'echte gemotivee1·de beslissing. Het ar1:est tot veroordeling
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wegens rnisdrijven waarvan sprake in
het koninklijk besluit van 31 december
1930 betreffende de handel in slaap- of
verdovi:ngsstoffen is regelmatig in rechte
gen:wtiveerd, wanneer het melding maakt
van de artikelen van bedoeld koninklijk
besluit waarbij de bestanddelen van deze
1nisdrijven worden omschreven en, als
strafbepaling, van de wet van 24 februari 1921, zonder een artikel te noemen,
daar een enkele bepali:ng van deze wet
de straf vaststelt die op dergelijke misdrijven wordt toegepast.
14 april 1969.
752

11. - Ve1·wonding. - Pijh.
Fat"t
die niet de om·zaak is van een verwoncling,
cloch van pijn. - Geen tegenst1'ijdigheicl.
- Ret is niet tegenstrijdig te beweren,
enerzijds, dat de fout die aan een geneesheer wordt verweten, niet de oorzaak
van de verwonding van de patient is en,
anderzijds, dat het mogelijk is dat deze
font een van de oorzaken is van de door
de patient aangevoerde pijn.
23 april 1969.
797
12. - Bt"1'ge1·lijke zaken.
Jll[iclclel
clat cle openbcwe onle 1'aalct. - Geen betwisting. Impliciete venveTping . .T1Vettelijkheid. - De rechter rnoet de stilzwijgende verwerping niet n'lotiveren
van een middel dat, al raakt het. de
openbare orde, niet wordt opgeworpen.
25 april 1969.
810

13. Stmfzaken.
VeToonleling
wegens een oveTt?·eding van het wegveTkee?'STeglement vctn 8 apTil1954. - Vonnis
clat melding mc"akt van de bepaling van
het wegverkee?'STeglement van 14 rnaaTt
1968, die ondeT hetzeljde monrneT cle
bestanddelen van dezelfde ovm·t1·eding opgeejt, alsmede van een bepaling van cle
wetten bet1·efjende de politie van het wegve1·kee1·, gecoonlineenl bij het koninklijk
beslttit van i 6 rnactTt 1968, die een stTaj
stelt. - Regelmatig in 1·echte gemotiveenl
vonnis. - Regelmatig in rechte gen'lotiveerd is het vonnis, waarbij de beklaagde
wordt veroordeeld wegens een overtreding van het wegverkeersregle1nent van
8 april 1954, dat melding maakt van de
bepali:ng van het wegverkeersreglement
van 14 maart 1968, die onder hetzelfde
nun'lmer dezelfde bestanddelen van deze
overtreding opgeeft, alsmede van een bepaling van de wetten betreffende d.e
politie van het wegverkeer, gecoordineerd bij het koninklijk besluit van
16 1maart 1968, die een straf stelt.
5 mei 1969.
850

14. - Strajzaken. - Vonnis dat ge(f1'ond is op · het getuigenis van een pm··
soon. - Pe1·soon die gehoonl wenl tijdens
het voo1•bm·eidend onclerzoek. Vonnis
dat niet noodzakelijlc een op de te?'echtzitting ingewonnen getttigenis bedoelt. Ret vonnis dat zijn beslissing ste1.mt op
het getuigenis van een persoon, die tijdens het voorbereidend onderzoek werd
gehoord, bedoelt daardoor niet noodzakelijk een op de terechtzitting ingewonnen getuigenis.· (Grondwet, art. 97.)
23 jcmi 1969.
1062

TITEL II. -- Toepassing van de
algemene regelen bij gebrek
aan een conclusie.
ROOFDSTUK I.
BELASTINGZAKEN.

15. - DiTecte belctstingen. -Arrest dctt
het be1·oep van' de belastingplichtige ve1'werpt. - Jl!liddelen doo1• cle belastingplichtige aangehaald tijdens het administmtief
onde1·zoek. - Jll[ icldelen niet ctls conclusie
oveTgelegd. - Hof van beToep niet verplicht hie1·op te antwoonlen. - Ret hof
van beroep waarbij aanhangig is een
beroep van de belastingplichtige inzake
directe belastingen, is niet verplicht te
antwoorden op de door de belastingplichtige tijdens het administratief onderzoek aangehaalde middelen, wanneer
deze middelen niet als conclusie aan het
Rof worden overgelegd.
21 januari 1969.
490
ROOFDSTUK II.
BURGERLIJKE ZAKEN OF :;::AKEN
VAN KOOPHANDEL.

ROOFDSTUK III.
DIENSTPLIOHTZAKEN.

ROOFDSTUK IV.
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN,
DOUANEN EN AOOIJNZEN INBEGREPEN).

16. - St1·ajzaken. - Rechte1· in hogeT
be1·oep die het beToepen vonnis wijzigt. -
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Geen conclusie. - Rechte?' in hoge?' be?'Oep
niet ve?·plicht de ?'edMwn van de ee?'ste
?'echte?' te wee?'leggen. - De rechter in
hager beroep die het beroepen vonnis
wijzigt is, bij gebreke van een conclusie
waarin de redenen van dit vmmis worden
aangehaald, niet verplicht deze redenen
te weerleggen.
16 december 1968 eri 20 januari 1969.
383 en 485
17. - St?'afzaken. Gem1 conclusie
ovm· de bepe?·kte dmagwijdte van een daad
die de ve?·ja?'ing stuit. - Ve1·melding van
de daad die toO?'dt beschouwd also] zij de
ve?'ja?·ing heejt gestuit. - Regelmatig gemotivee?'de beslissing. - W ar1neer geen
conclusi13 werd genomen over de beperkte draagwijdte van een daad die de
verjaring stuit, motiveert de feitenrechter regelmatig zijn beslissing door
de daad te vermelden, die hij beschouwt
als een daad die tijdig de verjaring heeft
gestuit. (Grondwet, art. 97.)
431
6 januari 1969.
18. ~- Stmjzaken. - Dom· de beklaagde
nee?'gelegde niet onde?'tekende noot. Rechte?· niet ve?'plicht e1•op te antwoonlen.
- De rechter is niet verplicht te antwoorden op een door de beklaagde neergelegde, niet ondertekende noot. (Grandwet, art. 97.)
24 maart 1969.
692
19. - Stmjzaken. - Geb1·ek aan een
Geen ve1·plichting voo1• de
conclusie. ?'echte?' de stukken van het dossie1· of de
elementen van de zaak, wam·op hij zijn
ove1·tuiging stetmt, nade?' te precise1·en. Bij gebrek aan een conclusie, is de
rechter niet verplicht de stukken van
het dossier of de elementen van de zaak,
waarop hij zijn beslissing steunt, nader
te preciseren. (Grondwet, art. 97.)
- 31 maart 1969.
724
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HOOFDSTUK V.
VERKIEZINGSZAKEN.

TITEL III. - Toepassing van de
algemene regelen bij neerlegging van een conchisie.- Nietbeantwoording van de conclusie. - Impliciet antwoord.
HOOFDSTUK I.
BELASTINGZAKEN.

21. - Di1·ecte belastingen. Conclusie welke de jeiten wam·op de di?•ecteu1·
der belastingen steum; om er een vm·moeden uit aj te leiden bet1J)ist, alsmede
de gevolgen die hij e?'ttit a fieidt. - V m·plichting voo?' het hoj van be1·oep de jeiten
te vm·melden welke het als vaststaand
beschouwt en de ndenm·ing die het mogelijk maakt het betwiste ve?·moeden e?·uit aj
te leiden. - W armeer de belastingplichtige voor het hof van beroep de feiten
betwist waarop de directeur der directe
belastingen gesteund heeft om een vermoeden te bewijzen alsmede de gevolgen
die hij eruit afleidde, is het hof van beroep ertoe verplicht melding te maken
van de feiten die het als vaststaand
beschouwt en van de redenering die het
mogelijk maakt het betwiste vermoeden
eruit af te leiden. (Grondwet, art. 97 ;
Burg. Wetb., art. 1349 en 1353.)
1
3 september 1968.
22.- Di1•ecte belastingen.- An·est dat
het be1•oep va11 de belastingplichtige vm·wm·pt. - Middel1·egelmatig door hem bij
conclusie voorged1·agen. Geen antwoo?·d.- Niet gemotivee1·d a?'?'est.- Niet
regelmatig gemotiveerd is het arrest dat
het beroep van de belastingplichtige
tegen een beslissing van de directeur der
belastingen verwerpt, zonder te antwoorden op een middel dat regelmatig bij
conclusie tot staving van het b!'Jroep werd
voorgedragen.
1 oktober 1968.
128

20. - Stmfzaken. - Vonnis die bepaalde bewijselemente11 als overtuige11de1•
dan ande1·e beschomvt. - Geb?·ek aan een
Geen ve1·plichting voo1· de
conclusie. ?'echter deze beoonleling te motive1•en. Bij gebrel{ aan een conclusie, is de
rechter niet verplicht de redenen op te '
geven, waarom hij bepaalde bewijsele23. - Di1·ecte belastingen. - Raming
menten beschouwt als overtuigender dan van de belastbare grondslag doo?' tekenen of
andere, zelfs al zijn zij tegenstrij dig. indicien van gegoedheid. - Conclttsie van
(Grondwet, art. 97.)
de belastingplichtige ten betoge dat hij
724 tijdens het belastbaa1· dienstjaa?' geen
31 maart 1969.
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hoge1·e gmad van gegoedheid heejt genoten
dan die waa1'van het bewijs blijkt ttit de
inkomsten die wenlen aangegeven voo1·
V1'oege1·e dienstja1'611, meenle1·e ja1'en v661·
het belastbaa1· clienstjcta1·. ~ Beslissing
die vaststelt clat cle belastingplichtige het
hem opgelegcle bewijs niet leve1't van het
juist beclmg van zijn inkornsten. - Regelmatig met 1·edenen ornklecle beslissing.
- vVanneer de administratie de belastbare grmidslag wettelijk heeft geraamd
volgens tekenen of indicien van gegoedheid waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven
inkomsten en de belastingplichtige bij
conclusie betwist tijdens het belastbaar
dienstjaar een hogere graad van gegoedheid te hebben genoten dan die waarvan
het bewijs blijkt uit de inkomsten die
werden aangegeven voor vroegere dienstjaren, meerdere jaren v66r.het belastbaar
dienstjaar, antwoordt passend en is derhalve regehnatig gemotiveerd het arrest
dat, om het beroep van de belastingplichtige te verwerpen, vaststelt dat deze
laatste het op hem rustend bewijs niet
heeft geleverd van het juist bedrag van
zijn inkomsten. (Grondwet, art, 97.)
21 januari 1969.
490
24. --'-- Di1·ecte belastingen. - A1·1·est clat
tegen bij conclusie aangevoercle jeitelijlce
bewe1·ingen feitelijke ve1'moeclens opwerpt.
- Regelmatig gemotiveenl a1'1'est. - Regelmatig gemotiveerd is het arrest dat
tegen bij conclusie aangevoerde feitelijke
beweringen feitelijke vermoedens opwerpt.
11 februari 1969.
554

25. - Directe belastingen. - Hof van
be1·oep clat een eis niet ontvanlcelijk ve1'klaa1't. - Geen verplichting om ttitspraalc
te cloen ove1· ·ae geg1'onclheicl van cleze eis.
- Het hof van beroep dat beslist dat
een eis niet on,tvankelijk is, behoeft geen
uitspraak meer te doen over de grandslag ervan.
13 mei 1969.
912
HOOFDSTUK II.
BURGERLIJKE ZAKEN OF ZAKEN
VAN KOOPHANDEL.

26. - Burgerlijke zalcen. - Conclttsie
voo1' de rechte1· in hager beroep. - Beslissing van cle eerste 1·echter clie een passencl
antwoo1•cl bevat op deze conclttsie. Rechte1· in hager beroep clie zich aan cle

1·eclene,; van de ee1·ste 1·echter 1'eje1·eert.
Met t•eclenen omlclecle beslissing. - De
rechter in hoger beroep, die zich refereert
aan de redenen van de eerste rechter,
beantwoordt de voor hem genomen conclusie, wanneer deze redenen een passend
antwoord bevatten op de in hoger beroep
overlegde eisen of verweermiddelen.
(Gondwet, art. 97.)
107
26 september 1968.

27. - Bu1·gerlijlce zaken. - Argttrnent.
- Geen ve1'Plichting voor cle 1'echte1· M'op
te antwoorden. - De rechter is niet verplicht te antwoorden op de gegevens van
een venveer, die geen onderscheiden middelen zijn, doch loutere argumenten.
l l oktober 1968.
167
28. - Burgerlijke zalcen. - Ve1·wee1'
in conclusie voorged1·agen. - V erwee1· clat
van belang ontbloot is wegens een vaststelling van de rechte1·. - Geen ve1·plichting
voor hem clit verwee1' te beantwoonlen. De rechter is niet verplicht te antwoorden op een verweer dat zonder belang
geworden is wegens een vaststelling van
zijn beslissing. (Grondwet, art. 97.)
395
19 december 1968.
29. - Bu1'ge1'lijlce zalcen.
Conclusie
ten betoge dat indien het bewijs van een
ajstancl niet volcloencle blijlct ttit het ten
bewijze e1·van ove1'gelegcl gescht-ijt, clit in
elk geval gelclt als begin van bewijs clo01·
gesch1·ijt, dat het bewijs clo01· getttigen toelaat. Beslissing die vaststelt clat cle
inge1·oepen ajstancl van waanle ontbloot is.
- Conclttsie die op geen ancle1·e ,wijze
client beantwoo1'cl te W01'clen. - De rechter
die beslist dat een afstand van waarde
is ontbloot, om de reden die hij vermeldt,
is niet verplicht op een andere vvijze te
antwoorden op de conclusie ten betoge
dat, indien het bewijs van de afstand
niet voldoende blijkt uit het ten bewijze
ervan overgelegd geschrift, dit in elk
geval geldt als begin van bewijs door
geschrift, dat het bewijs door getuigen
toelaat. (Grondwet, art. 97.)
10 januari 1969.
457
30. - Bu1·ge1·lijke zalcen. - Bij conclusie verrnelcle ove1·wegingen waaruit cle
concluant geen rechtsgevolg afleiclt. Geen verplichting voor cle 1·echter M'OP te
antwoo1·clen. - De rechter client niet te
antwoorden op de overwegingen welke
in de conclusie zijn vermeld, wanneer de
concluant er geen rechtsgevolg uit afleidt.
17 januari 1969.
475
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31. - BuTgerlijke zaken. - Eis van de
huttrde1· tegen de ve1'l~uurde1· en tegeneis
van de ve1'l~utwde1· tegen de httu1·de1·. Ve1·hutwder die zowel zijn ve1·wee1' tegen
de hoofdeis als zijn tegeneis op hetzelfde
middel g1·ondt. Geen antwo01·d op dit
middel. - Beslissing die niet is geg1·on)l
op de hoofdeis en evenmin op de tegeneis.
- Niet regelmatig gemotiveerd, zowel ten
opzichte van de hoofdeis als ten opzichte
van de tegeneis, is het arrest dat de
hoofdeis, die ertoe strekt de v~rhnurder
te doen veroordelen om grote werken nit
te voeren, gegrond verklaart, en dat de
tegeneis die ertoe strekt de ontbinding
van de huurovereenkomst te horen nitspreken ten nadele van de huurder alsmede de eis tot schadevergoeding verwerpt, zonder te antwoorden op het middel voorgedragen door de verhuurder, die
zowel zijn verweer tegen de hoofdeis als
zijn tegeneis grondt op de niet-naleving
'door de huurder van zijn verplichtingen
zich te gedragen als een goede huisvader.
(Groridwet, art. 97.)
593
21 februari 1969:
32. - Btw·ge1·lijke zaken.
Eise1·es
die betoogt niet te zijn Ve1'Plicht zich in het
handelsTegister te laten inschrijven en haa1·
V61'wee1' stettnt op veTschillende middelen.
- Vonnis ,dat de vorde1·ing van de eiseres
niet ontvankelijk ve1'lclaa1·t op gTond alleen
dat zij het bewijs niet leve1·t van haa1·
inscMijving in het handels1·egiste1·. - N iet
gemotivee1·de beslissing. Niet regelmatig gemotiveerd is het vonnis dat de
vordering van een onderlinge verzekeringsmaatschappij van Frans recht tegen
vaste premies niet ontvankelijk verklaart,
op grond aileen dat deze vennootschap
het bewijs niet !evert van haar ~nschrij
ving in het handelsregister, terwijl de
eiseres betoogde << dat zij geen handelaarster is en ·derhalve niet verplicht is
zich in het handelsregister te laten inschrijven n, en dienaangaande aanvoerde
dat zij « een onderlinge verzekeringsmaatschappij is ... , dat zij geen winst
behaalt of er zich geen toekent, dat zij
dus geen handelskarakter vertoont >> en
dat zij bovendien vanaf 1938 « genationaliseerd >> werd. (Grondwet, art. 97.)
23 april 1969.
803

'

33.- Bu1·geTlijke zaken.- Dttbbelzinnige 1·edenen. - N iet gemotivee1·de beslissing. - Door dubbelzinnigheid aangetast en derhalve niet regelmatig gemotiveerd is het arrest dat enkel erop wijst
dat soortgelijke ongevallen als deze verlamming van een kant van het ge- ·
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laat, doofheid van een oor met evenwichtsstoornissen - « zeldzaam genoeg
en uitzonderlijk >> zijn opdat de geneesheer zich mocht ervan onthouden dit
aan zijn cliente te melden zonder tekort
te schieten in zijn voorlichtingsplicht,
terwijl de patiente betoogde clat dergelijke gevolgen zoals deze waarover zij
kloeg niet als onvoorzienbaar of uitzonderlijk konden worden be:;mhouwd, zodat
de verweerder verplicht was haar te
waarschuwen voor de mogelijkheid van
deze gevolgen om haar voorgelichte toestemming tot de besproken heelkundige
interventie te bekomen. (Grondwet, artikel 97.)
23 april 1969.
802
34. - Btwge1·lijke zaken. - Feiten1'echte1' die de g1·onden van een eis of van
een veTwem·middel verwe1·pt doo1· de feiten
tot wettiging van deze ve1'We1'Ping te ve1·melden. Ve1·weTping sluit de ve1'We1'ping in van de gevolgt1·eklcing ttit deze eis
of ve1·wee1•middel. - De feitem:'echter die
onder aanhaling van andere of tegengestelde feiten, de gegevens waarop een
eis of een bij conclusie aangevoerd verweermiddel is gegrond verwerpt, gaat
niet in op en derhalve beantwoordt de
gevolgtrekking uit deze eis of dit verweermiddel. (Grondwet, art. 97.)
30 april 1969.
828

35. - Bu1·ge1'lijlce zaken. - Oonclttsie
waa1·bij betoogd wo1•dt dat de tijdelijlce
a1·beidsongeschilctheid van de do01· een
a1•beidsongeval get1·ojJene enkel lean beo01'deeld w01·den met inachtneming van het
be1·oep dat hij op het ogenblilc van het
ongeval uitoefende. - V onnis dat enlcel
beslist dat deze ongeschilctheid niet volledig was. - Niet gemotivem·de beslissing.
Niet regelmatig gemotiveerd is het
vonnis dat beslist dat de door de getroffene van een arbeidsongeval gel eden tijdelijke arbeidsongeschiktheid niet volledig was, zonder te antwoorden op de
condusie van de getroffene waarbij hij,
tot staving van zijn beweringen dat de
ongeschiktheid volledig was, betoogde
dat deze ongeschiktheid enkel kon beoordeeld worden met inachtneming van het
beroep dat hij op het ogenblik van het
ongeval uitoefende. (Grondwet, art. 97.)
9 mei 1969.
871
36. - Bu1•ge1·lijlce zalcen. - Bij conclttsie aangehaalde ove1·wegingen wam·uit
gene1·lei rechtsgevolg wo1·dt afgeleid. Geen ve1'Plichting vooT de 1·echte1' e1·op te
antwoonlen. - De rechter is niet ver-
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plicht te antwoorden op de bij conclusie
aangehaalde overwegingen waaruit generlei rechtsgevolg wordt afgeleid en die
bijgevolg geen eis, verweer of exceptie
zijn. (Grondwet, art. 97.)
23 mei 1969.
937

HOOFDSTUK III.
DIENSTPLIOHTZAKEN.

HOOFDSTUK IV.
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN,
DOUANEN EN AOOIJNZEN INBEGREPEN).

37. - Stmjzaken. - Bu1·ge1'lijke 1'echtsVonnis clat
vonlM·ing. - Oonclusie. zich e1·toe bepe1·kt te verklaren clat cle
1'echtbanlc cle cloo1· cle tegenpm-tij in
bewo01·dingen van een conclttsie ttitgecl1·ukte ove1·wegingen ove1·neemt. Geen
aanduiding van de 1'eclenen waa1'op deze
laatste conchtsie is geg1·ond. - Schencling
van a1·tikel 97 van de G1·onclwet. Schendt artikel 97 van de Grondwet het
vonnis dat, nadat een partij een conclusie had neergelegd, om deze 'te verwerpen, zich ertoe beperkt te verklaren
dat de rechtbank de door de tegenpartij
in bewoordingen van een conclusie uitgedrukte overwegingen overneem.t, zonder de redenen aan te duiden waarop
deze conclusie is gegrond.
9 september 1968.
24
38. - Stmfzaken. - Ve1·wee1' voo1'gecl1'agen in een gesch1'even conchtsie.- Ve1'wee1' geprecisee1·cl in een mondelinge conA1'1'est clat antwoonlt op het
,clusie. aldus gep1•ecisee1'de Ve1'wee1·. - Regelmatig
gemotivee1'cl a1'1'est. - Een verweer dat in
strafzaken door een partij in een geschreven conclusie is voorgedragen wordt
passend beantwoord door het arres~ dat
op dit verweer antwoordt, zoals d1t ter
terechtzitting in een mondelinge conclusie werd gepreciseerd.
7 oktober 1968.
142
39. St1·ajzaken.
Oonclusie. Overweging in cle vonn van een eenvottdige
onderstelling. Geen ve1·plichting voo1·
cle 1·echte1' hie1·op te antwoo1•den. - De
rechter is niet verplicht te antwoorden
op een overweging in een conclusie 1.~it
gebracht in de vorm van een eenvoud1ge
onderstelling.
297
18 novelllber 1968.

40.- Strafzaken.- Beslissing waa1·in
de 1•edenen wonlen VM'melcl waa1·op zij
stetmt om een venveenniddel af te wijzen.
- Regelmatig gemotiveenle beslissing. Regelmatig gemotiveerd is de beslissing
die de redenen verllleldt waarop zij
ste1.mt om een verweermiddel af te wijzen, zelfs wanneer zij geen antwoord
verstrekt op een tot staving van dit
middel aangevoerd argLilllent. (Grondwet, art. 97.)
18 november 1968 en 6 januari 1969.
297 en 431

41. -

Stmjzaken. -

Oonclttsie. -

M iddel dat zonde1· voorWM']J is gewonlen

doo1' cle oplossing die de 1'echte1' aan het
Geen ve1']Jlichgeschil heejt gegeven. ting voo1· de 1'echte1' om clit middel te
beantwoo1'den. - De rechter is niet verplicht te antwoorden op een middel van
de conclusie, wanneer dit middel zonder
voorwerp is geworden door de oplossing
die de rechter aan het geschil heeft
gegeven.
13 januari en 2 jnni 1969. 459 en 951

42.- Stmfzaken.- Burge1•lijlce 1'echtsvonle1'ing. - Oonclusie van de beklaagde,.
waa1·bij hij nauwkett1'ige gegevens aanvoe1't tot bewijs van een jout ten laste van
het slachtojje1·. - Geen antwoonl.- Niet
gemotiveenle beslissing. Niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing, waarbij niet bewezen wordt verklaard de
door de beklaagde aan het slachtoffer
van een ongeval ten laste gelegde fout,
zonder te antwoorden op de conclusie
waarbij hij nauwkeurige gegevens aanvoerde tot bewijs van deze fout. (Grondwet, art. 97.)
3 februari 1969.
527
43. - Stmfzaken. - Bu1·ge1·lijke 1'echtsvo1·de1·ing. Beslissing die alleen de
beklaagde aanspmkelijk ve1·klaa1·t voo1' de
schadelijke gevolgen van het ongeval. Oonclusie van de beklaagde en de btwge1'1'echteJijk aanspmkelijke pm·tij, waa1'bij
betoogd W01'dt dat de schade ook een jout
van het slachtoffer als oo1·zaak heeft.
Geen antwo01·cl. - Niet gemotiveenle beslissing.
21 april 1969 (twee arresten).
782
en 787
44.- Strafzalcen.- Bu1'ge1'lijke 1'echtsvonlering. - Beslissing waa1·bij cle beklaagde wonlt ve1'001'deeld tot de volledige
ve1·goeding van de door de btw'gM·lijke
pa1·tij geleden schade. Gemotivee1•de
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conclusid van de belclaagde die betoogt dat
de schade oolc een fout van de bu?·ge1'lijlce
pa1·tij tot om·zaalc heejt. - Niet ?'egelmatig
gemotiveeTde beslissing. Niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing, waarbij de beklaagde wordt veroordeeld tot
de volledige vergoeding van de door de
burgerlijke partij geleden schade, zonder
te antwoorden op de gemotiveerde conclusie van de beklaagde die betoogt dat
de bmgerlijke partij een fout had begaan welke ook deze schade heeft' ver.oorzaakt. (Grondwet, art. 97.)
ll juni 1969.
1000
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clusie waarbij wordt betoogd dat het
slachtoffer van een verkeersongeval een
fout heeft begaan die in oorzakelijk verband staat met het ongeval, mag zich
niet ertoe beperken vast te stellen dat dit
verband niet bestaat en is verplicht de
gegevens, waaruit hij deze vaststelling
afleidt, aan te duiden. (Grondwet, artikel 97; Burg. Wetb., art. 1382 en 1383.)
23 juni 1969.
1058

48.- Stmjzalcen.- Belclaagde die een
·aanvullend onderzoelc aanm·aagt. - Aanvraag niet bijzonde1· gemotivee1·d. - Rechte1' die ve?·lclaa1·t dat de bestanddelen van de
45.- Stmjzalcen.- Stmfvm·de?'ing.- telastleggingen bewezen zijn. __:__ I mpliBelclaagde die bij conchtsie een aanmtl- ciete vaststelling dat het aanvullend onderlende ondm·zoelcsmaattegel aanm·aagt ten- zoelc nutteloos is. Ajwijzing e1'van
einde te bewijzen dat hij aan het misd1·ijj 1·egelmatig gemotivee1·d. - W anneer de
niet heeft deelgenomen. - V m·oo1'delende beklaagde een aanvullend onderzoek aanbeslissing die de ?'eden niet aanduidt vraagt zonder hiervoor een bijzondere
waa1'om de gevmagde maattegel ove1'bodig reden op te geven, verantwoordt de
is en even!lnin gewaagt van de wijze feitenrechter regelmatig de afwijzing,
wam·op de belclaagde aan het misd?'ijj heejt door te verklaren dat de bestanddelen
deelgenomen. - Niet gemotiveetde beslis- v.an de telasleggingen bewezen zijn en
sing.- Niet gemotiveerd is de veroorde- aldus impliciet de nutteloosheid van het
lende beslissing waarbij als overbodig gevraagde aanvullend onderzoek vast te
wordt verworpen de aanvraag 01n . een stellen. (Grondwet, art. 97.)
aanvullende onderzoeksmaatregel die de
23 juni 1969.
1051
beldaagcle bij conclusie had ingediend
teneincle te bewijzen dat hij aan het
49.- St1'ajzalcen.- Aanvraag om een
misdrijf niet heeft deelgenomen, zonder aanmdlend onde1'zoelc. - Vaststelling van
de reden .aan te duiden waarom de de beslissing waa1·~tit blijlct dat clit onde?·gevraagcle maatregel overboclig is en zoelc n~ttteloos is. - Gemotivee1'Cle ve1'We1'evenm.in te gewagen van de wijze waarop ping. - De conclusie waarin een aande beklaagcle aan het misdrijf heeft cleel- vullend onderzoek wordt aangevraagd,
genomen. (Gronclwet, art. 97.).
wordt bij een gemotiveerde beslissing
ll j1.mi 1969.
1003 verworpen, door het vonnis uit de vaststellingen waarvan blijkt dat dit onder46.- Stmjzalcen.- Gonchtsie.- Be- zoek nutteloos is. (Grondwet, art. 97.)
slissing die de jeitelijlce gegevens p?·eci23 jlmi 1969:
1062
see1't, waa1'op zij is geg1'ond. - Beslissing
die aldtts antwoo1·dt op ande1·sluidende of
tegenst1·ijdige jeitelijlce gegevens. De
HOOFDSTUK V.
rechter die de gegevens preciseert, waarop
hij zijn beslissing grondt, beantwoordt
TuOHTZAKEN.
aldus, door ze te verwerpen, de conclusie waarin anclersluidende of tegenHOOFDSTUK VI.
strijdige feitelijke gegevens worden aangevoercl. (Grondwet, art. 97.)
VERKIEZINGSZAKEN.
23 juni 1969.
1058
47. ~ Stmjzalcen.- B~wge1·lijlce 1·echts-.
vo1·de1·ing.- Ve1'7cee1·songeval.- Gemotivee1'de conclusie ten beta ge dat het slachto fje1·
van een ongeval een jout heefr; begaan die in
oo?·zalcelijlc ve1·band staat met het ongeval.
- Vaststelling doot de 1'echtm· dat dit ve'/'band niet bestaat. - Rechter ve1·plicht de
gegevens, wam>ttit hij deze vastelling ajleidt, aan te duiden. - De rechter die
kennis neemt van een gemotiveerde con-

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
1. - Stmjzalcen. --'- Conflict t~tssen een
beschilclcing tot contmventionalise1·ing en
een vonnis van onbevoegdheid van de
cm·rectionele 1'echtbanlc in hoge1• be1'Dep
rechtdoende. Onbevoegdheid geg1·ond
hie1·op dat de misd1·ijven, die voor de
politie?'echtbanlc geb1·acht wer:den, samen-
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hangend zijn met een wanbedrijf dat bij
de correctionele rechtbanlc in eerste aanleg
aanhangig is. - Beslissingen in Jcmcht
van gewijsde gegaan. - Toetsing van· het
Hof. - Niet geg1•ond vonnis van onbevoegdheid.- Ve1·nietiging van het vonnis.
- Ve1·wijzing naar· de co?Tectionele ?'echtbanlc in hager ber·oep ?'echtdoencle en
ande?'S samengestelcl. - Om het rechtsgebied te regelen, wanneer de correctionele rechtbank, in hogcr beroep uitspraak docnde, zich onbevoegd heeft
verklaard on1. kennis te nemen van een
door de raadkamer gecontraventionaliseerd wanbedrijf en van een misdrijf
dat onder de bevoegdheid valt van de
politierechtbank, omdat deze misdrijven
samenhangend zijn met een wanbedrijf
dat bij de correctionele rechtbank in
eerste aanleg is aanhangig gemaakt,
vernietigt het Hof, als het vonnis van
onbevoegdheid niet is gegrond, dit vonnis
en verwijst de zaak naar dezelfde correctionele rechtbank in hager beroep rechtdoende, en anders samengesteld.
21 oktober 1968.
210
2. St?·afzalcen.
Stmfvm·dering
vervallen door verjaring. Geen gr·oncl
tot ?'egeling van ?'eohtsgebied. - Er bestaat
geen gTond tot regeling van rechtsgebied
wanneer uit de rechtspleging volgt dat
de strafvordering verjaard was op het
ogenblik dat het conflict van rechtsmacht
is ontstaan.
16 december 1968.
379

3. - St?'afzalcen. - A?Test van onbevoegdheid met betrelclcing tot misd1·ijven
die bij het hof van be1·oep, ?'echt doencle
op het ve?'Zet van de belclaagcle tegen een
verstekar1·est, niet geldig aanhangig gemaalct werclen omclat het versteka?'?'est de
belclaagcle v1·ijgesprolcen had of de st?'afvorcle?·ing in ve1·band met deze misdrijven
vervallen veTlclaard had. Geen grand
tot regeling van r·echtsgebied. Er. is
geen grond tot regeling van rechtsgeb1~d
in zover het arrest van onbevoegdhe1d,
gewezen op het verzet van de beklaagde
tegen een verstekarrest, betrekking heeft
op misdrijven die bij het hof van beroep
niet geldig aanhangig waren gemaakt
omdat het verstekarrest in verband Tnet
deze misdrijven de beklaagde had vrijgesproken of de strafvordering door verjaring vervallen had verklaard.
16 december 1968.
379
4. - Stmfzalcen. - Bu?·ger·lijlce rechtsvorde?·ing. - Besohilclcing van ver·wijzing
van de r·aadlcame1'. Beslissing van

onbevoegclheicl ratione personae. - Verzoelcsclwift tot ?'egeling van ?'eohtsgebiecl
met bet?·elclcing tot de st?'afvonle?ing ve1'WO?'Pen. - .Geen gToncl tot ?'egeling van
?'eohtsgebiecl in verband met de btt?'gerlijke
?'eohtsvonleTing. - W anneer de raadkamer
de beklaagde naar de correctionele rech tbank heeft verwezen, en het hof van
beroep, recht doende in hager bcroep,
een beslissing van onbevoegdheid ratione
personcte heeft gewezen en het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebiecl, dat
door het openbaar ministerie wercl ingecliend, verworpen wordt met betrekking
tot de ·strafvordering, is er geen gTond
tot regeling van rechtsgebiecl met betrekking tot de burgerlijke rechtsvordering.
16 december 1968.
379

5. - Strafzalcen. - Besohilcking van
VeTwijzing naar de politieTechtbank wegens
een wanbedTijf dat ondeT de bevoegclheicl
van de 001'?'eotionele Teohtbanlc ?'esso?·teer·t
en wegens overtr·edingen van cle wet van
1 attgttstus 1899 en van het wegve?·lceers?'eglement. · - Ve?'Zachtencle omstandigheden die voo?' het wanbeclrijj niet ziJ'n
opgegeven. - V onnis van onbevoegdheicl
van de oo?'?'eotionele ?'echtbank ?'eoht doencle
in hogeT beroep. Venve1·ping van de
voorziening. - Bevoegdheid van het Hof
van cassatie om het ?'echtsgebied te ?'egelen.
- W anneer de raaclkamer een verdachte
naar de politierechtbank heeft verwezen
wegens een wanbedrijf dat onder de
bevoegdheid van de correctionele rechtbank ressorteert en wegens overtredingen
van de wet van 1 augustus 1899 en van
het wegverkeersreglement zonder verzachtende omstandigheden voor het wanbedrijf op te geven en de correctionele
rechtbank, in hager beroep recht cloende,
zich voor het geheel onbevoegd heeft
verklaard, is het Hof van cassatie, dat de
voorziening tegen deze beslissing verwerpt, bevoegd om het rechtsgebiecl te
regelen.
16,decell1.ber 1968.
383
6. - Stmjzalcen.- Beklaagde die voo?'
een eentalige oo?'reotionele ?'eohtbanlc wo1·dt
ve1•volgd. - Vonnis van cleze reohtbank
clat de venvijzing beveelt naar een andere
oor·r·ectionele ?'echtbank met de ctncleTe
lanclstaal als voeTtaaZ:
Rechtbank
op v<mvijzing die beslist dat zij niet
het bevoegcl r·echtscollege is. - In kmoht
van gewijscle gegane beslissingen. - Regeling van reohtsgebied. - W anneer een
vonnis van de correctionele rechtbank,
n1.et toepassing van artikel 23, lid 3, van
de wet van 15 jcmi 1935 op het gcbruik
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8 . - Stmjzaken.- Beschilclcing van de
1'aacllcame1' die een beklaagde naa1· de
C01'1'ectionele Techtbanlc ve1·wijst wegens een
1
1·egelmatig gecon·ectionalisee1·de misdaad
en een als wanbedrijj gelcwalijiceenl jeit.
- V onnisgencht dat zich onbevoegd ve1·klaa1·t om kennis te nemen van de hele
zaalc omclat het als wanbecl1·ijj gelcwalijiceenl jeit een misdaad is en dat de misd1·ijven samenhangend zijn. - In kTacht van
gewijscle gegane beslissingen. - 'l'oezicht
van het Hoj. - Gedeeltelijke vemietiging
van de beschiklcing. - V e1·wijzing naar
de lcame1· van inbesch~tldigingstelling. vVanneer de raadkamer een beldaagde
naar de correctionele rechtbank heeft
verwezen wegens een regelmatig gecorrectionaliseerde misdaad en een als wanbedrijf gekwalifice'erd feit, en het vonnisgerecht zich onbevoegd heeft verklaard
om kennis te nemen van de hele zaak
omdat het als wanbedrijf gekwalificeerd.
feit in werkelijkheid een misdaad is el?de misdrijven samenhangend zijn, onder'
zoekt het Hof, waarbij aanhangig is een
verzoekschrift tot regeling van rechtsge~
bied, of de twee beslissingen in kracht
van gewijsde zijn gegaan, of het als
wanbeclrijf gekwalificeerd feit een misdaad blijkt te zijn en of de misclrijven
samenhangend blijken te zijn ; zo ja,
vernietigt het Hof de beschikking van
de raadkamer, behoudens in zover ze het
bestaan heeft aanvaard van verzachtende
omstandigheden voor het eerste feit, en
verwijst de zaak naar de kamer van
inbeschuldigingstelling.

der talen in gerechtszaken, een bij haar
aanhangige zaak n.aar een andere correctionele rechtbank heeft verwezen en deze
rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard
omdat zij niet het rechtscollege van
dezelfde rang was, dat het dichtst gelegen was bij hf3t rechtscollege dat de
verwijzing heeft bevolen, nadat beide
beslissingen in lrracht van gewijsde zijn
gegaan, regelt het Hof het rechtsgebied
en verwijst de zaak naar het bevoegde
rechtscollege. ·
3 februari 1969.
531

7: -

Stmjzaken. - Beschikking van
de 1'aadkame1· die, bij aanneming van
ve1·zachtende omstandigheden, een beklaagde naa1· de correctionele 1'echtbank ve1·wijst
wegens een misdaad die dam· het onde1'zoeksgerecht niet lean geco1yectionaliseerd
wo1·den. - A1·1·est vq,n onbevoegdheid. Regeling van 1·echtsgebied.- Vm·nietiging
van de beschikking en verwijzing nam· een
kamer van inbeschulcligingstelling.
Wanneer een beschikking van de raadkamer, bij aanneining van verzachtende
omstandigheden, naar de correctionele
rechtbank een persoon heeft verwezen,
die beklaagd wordt van een misdaad die
door het onderzoeksgerecht niet kan
worden gecorrectionaliseerd, en de correctionele rechtbank zich onbevoegd heeft
verklaard, en wanneer beide beslissingen
kracht van gewijsde hebben verkregen,
wordt door het Hof, dat het rechtsgebied
regelt, de beschikking vernietigd en de
zaak naar een kamer van inbeschuldigingstelling verwezen.
14 april 1969.
763

19 mei 1969.

9,24

s
SAMENHANG.
1. - Stmfzaken. Ve1·lenging van
bevoegclheid van het vonnisge1·echt. Voorwam·clen. - De verlenging van de
bevoegdheid van een vonnisgerecht, wegens samenhang, onderstelt de gelijktijdigheid van de vervolgingen.
21 oktober 1968.
210

2. - Stmfzaken. - Samenhang t~tssen
verscheidene misd1·ijven die samen wo1·den
onde1·zocht en berecht.- Buitenve1·volgingstelling van de belclaagde wegens zekere
misdrijven. - Beslissing die de samenhang t~tssen deze misd1·ijven en de andere
laat bestaan. - W anneer de samenhang

wordt vastgesteld tussen verscheidene
misclrijven, die samen onderzocht en
berecht werden, laat de beslissing waarbij
de beklaagde wegens zekere van deze
misclrijven buiten vervolging wordt gesteld, de sarnenhang bestaan tussen de>je
misclrijven en de andere.
6 januari 1969.
431

3. - Stmjzalcen.
Samenvoeging of
splitsing van de p1·ocessen. - Noodzalcelijlcheid van een goede rechtsbedeling. Beomdelingsmacht van de jeitem·echte1'.
- G1·enzen. - De feitenrechter beoordeelt soeverein, onder voorbehoud van
de eerbiediging van de rechten van de
verdediging, of de noodzakelijkheid van
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een goede rechtsbedeling al dan niet de
samenvoeging of de splitsing van de processen vereist.
12 mei 1969.
898
4. - Strajzaken. Gelijlctijclige ve1'volgingen ten laste van verschillencle beklaagclen clie in eenzelfcle zaak zijn bet1·oklcen. - Splitsing cloor cle jeite1wechtm·. Splitsing clie geen nieuwe samenvoeging
belet noch in ee1·ste aanleg noch in hoge1'
be1·oep. V oorwaarclen van de nieuwe
samenvoeging.- In geval van gelijktijdige vervolgingen ten laste van verschillende beklaagden die in eenzelfde zaak
zijn betrokken, verzet niets zich ertegen dat de feitenrechter, onder voorbehoud dat de rechten van de verdediging
in acht worden genomen, na het geval
van· zekere beklaagden te hebben gesplitst, deze processen opnieuw samenvoegt, indien hij oordeelt dat de omstandigheden van de zaak en het belang van
een goede rechtsbedeling zulke maatregel
vereisen. ,
12 mei 1969.
898

5. - Strajzaken. Gelijlctijclige ve1'volgingen ten laste van ve1·schillencle beklaagclen clie in eenzelfcle zaalc zijn betrolclcen. - Splitsing cloor cle feitem·echte1'. Beslissing verbinclt noch cle 1'echte1' clie cle
splitsing heejt bevolen noch cle rech~e1' in
hager be1·oep. - Wanneer vervolgmgen
gelijktijdig worden ingesteld tegen verschillende beklaagden die in eenzelfde
zaak zijn betrokken en de feitenrechter
de splitsing beveelt van het geval van
zekere beklaagden, is deze beslissing niet
bindend noch in eerste aanleg noch in
hoger beroep, zelfs zo in dit laatste
geval geen hoger beroep werd ingesteld
tegen de beslissing van de eerste rechter
die de splitsing bevolen had.
12 mei 1969.
898
SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN.
1. V e1·oorcleling wegens VM'ZWaa1·cle
behoo1·lijlc geco1'1'ectionaliseercle cliejstal en
1Begens eenvouclige cliejstal. - ZwaaTste
straj.- Beg1·ip.- De zwaarste straf ~ie
toepasselijk is in geval van veroordelmg
wegens een verzwaarde behoorlijk gecorrectionaliseerde diefstal en wegens een
eenvoudige diefstal welke een enige
strafbare activiteit opleveren is die welke
voor het eerste misdrijf wordt voorgeschreven. (Strafwetb., art. 63, 65, 80,
84, 463 en 467.)
861
5 mei 1969.

2. - Eenheicl van strajbam· opzet.
Beg1•ip. De rechter kan wettelijk
beslissen dat de verscheidene door de
beklaagde gepleegde misdrijven de voortgezette en voortdurende uitvoering opleveren van een enkel strafbaar opzet en
bijgevolg een enkel strafbaar feit, zelfs
indien hij vaststelt dat, bij het plegen
van elk van die misdrijven, de beklaagde
gelijktijdig onderscheidene doeleinden
beoogde. (Strafwetboek, art. 65.) (In1.pliciete oplossing.)
9 juni 1969.
987

SCHIP- SCHEEPVAART.
1. - Wet van 2 ap1·il 1965, a1·tilcel 2,
ee1·ste licl. - Bepaling wellce geen st1·ajrechtelijlce sanctie bevat. - Bevat geen
strafrechtelijke sanctie het artikel 2,
lid 2, van de wet van 2 april 1965
betreffende de nationaliteit van de zeeen binnenvaartschepen, bepaling volgens
welke het bevel over een Belgisch schip
aileen 1nag worden opgedragen aan een
persoon van Belgische nationaliteit.
14 oktober 1968.
180

2. - Wet van 5 juni 1928 hmtclencle
heTziening van het Tucht- en St1·ajwetboelc
voo1' cle lcoopvaarclij en cle zeevisse1·ij. ,A1·tilcel 54. ---, Loocls. - Beg1·ip. ___.:. . De
loods die zich schuldig maakt aan een
misdrijf, omschreven bij de artikelen 52
of 53 van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en
Strafwetboek voor Q.e koopvaardij en de
zeevisserij, kan krachtens artikel 54 gestraft worden met de bij bedoelde artikelen 52 en 53 gestelde straffen, zelfs
indien hij op het ogenblik 'van het
misdrijf een vreemd schip loodste.
12 november 1968.
275
3. - ZeevM·voe1·. - Oognossementhottcle1'. - Exclusiej 1·echt om zich cle lading
cloo1' cle lcapitein te cloen ajlevM·en. Recht om zich te laten ve1•goeclen voo1· het
telco1·t of cle ave1ij. - Tweecle 1'~cht clat in
beginsel uit het ee1·ste voo1·tvloett. - Het
exclusief recht van de cognossementhouder om zich de lading door de kapitein
te doen afieveren impliceert in beginsel
het recht om zich te laten vergoeden voor
het tekort of de averij. (Gecoi.irdineerde
wetten op de zee- en binnenvaart, art. 89).
(Impliciete oplossing.)
6 juni 1969.
974
4. - Zeevervoer. - Oognossement aan
onle1'. - Oognossementhoucle1'. - BegTip.

SCHULDVERNIEUWING. - De houder van een cognossement aan
order n1oet van zijn recht doen blijken
door een endossement of een ononderbroken reeks van endossementen ; het
louter onder zich houden van de titel
volstaat niet om hem de daarnit voortvloeiende rechten te verlenen.
6 juni 1969.
974

5. - Zeevervoe1·. - Oognossernent aan
onle1·.- Oognossement dat wegens ve1'ZHim
niet geet~dossee1·d is aan degene die het
onde1· zich houdt. Kapitein die de
oo1·zaalc van het niet-endosse1·en Jc{nt. Kapitein die degene die het cognossernent
onder zich houdt als de cognossementhoude1·
Jean beschottwen. - De kapitein aan wie
een niet-geiindosseerd cognossement aan
order wordt aangeboden mag degene die
deze titel onder zich houdt als de cognossementhouder beschouwen, wanneer hij
weet dat het niet-endosseren aan een
verz~im te wijten is.
6 jnni 1969.
974
SCHULDVERNIEUWING.
Bu1·ge1·lijlc Wetboelc, a1·tikel 1273. Schtddve1·nieuwing wo1·dt niet ve1'rnoed. Blijkens artikel 1273 van het Burgerlijk
W etboek wordt de schnldvernieuwing
niet vermoed.
12 juni 1969.
1004

SOCIALE ZEKERHEID.
HOOFDSTUK

I. -

Algemene beg1·ippen.

HoOFDSTUK

II. -

TVerkloosheidsvM·zeke-

1'ing.

III. - Ziekte- en invaliditei.tsve1·zelce1·ing.

HooFDSTUK.

IV. - Ve1·zekering tegen de
ottde1·dom en de m·oegtijdige dood.
A. Bedienden.
B. W erklieden.
0. Mijnwerkers.

HooFDSTUK

HooFDSTUK

V. -

Jaa1'lijlc8e vakantie.

HOOFDSTUK I.
ALGEMENE BEGRIPPEN.

1. - Beslissing die aan de Rijksdienst
voo1· maatschappelijke zeke1'lwid zijn eis
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ontzegt tot betaling van de bijdmgeopslag
en nalatigheidsinteresten. Beslissing
gesteitnd op de afstand do01· genoernde
dienst van de betaling van deze opslagen
en interesten. - Geen vaststelling van de
wettelijkheid van de akte van ajstand. Onwettelijlce beslissing. - Niet wettelijk
gerechtvaardigd is de beslissing die steunt
op een akte van afstand door de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid,
om aan bedoelde Rijksdienst zijn eis tot
betaling van de bijdrageopslag({n en nalatigheidsinteresten · te ontzeggen zonder
de wettelijkheid van de akte van afstand
vast te stellen. (Besluit van de Regent
van 16 januari 1945 betreffende de werking van de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid, art. 20.)
16 januari 1969.
474
HOOFDSTUK II.
WERKLOOSHEIDSVERZEKERING.

2. - We1'7cloosheidsve1'Zelce1'ing. - Gewestelijk bu1·eau dat de te1·ugbetaling van
ten om·echte ontvangen bed1•agen bevolen
heejt. Beslissing van een lclachtencornmissie en van de commissie van
be1•oep. - Ve1·rnelding, in deze beslissingen, van het bed1'ag van deze geldsommen
niet ve1•eist. - Geen enkele wetsbepaling
legde aan de klachtencommissies en de
commissie van beroep, opgericht bij
besluit van rile Regent van 26 mei 1945
betreffende de inrichting van het V oorlopig Steunfonds voor onvrijwillige werklozen, de verplichting op om in hun
beslissingen waarin zij uitspraak doen
over een beroep tegen een beslissing van
het gewestelijk bureau van het Steunfonds, dat de terugbetaling beveelt van
ten onrechte ontvangen bedragen, steeds
uitdrukkelijk het bedrag van deze geldsommen te vermelden.
2 mei 1969.
845

HOOFDSTUK III.
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING.

3 . - Zielcte- en invaliditeitsve1•zeke1'ing.
- I nb1•euk op de wetsbepalingen waaTbij
aan de geneeshere1l st1·aj1·echtelijk gesanctionee1·de ve1·plichtingen wo1'den opgelegd.
Medisch geheirn. Geen ve1·schoningsgrond. Daar de vaststelling
van de regels die vereist zijn voor
de vrijwaring van het medisch geheim
onder de bevoegdheid van de wetgever
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valt, kan clit geheim niet als rechtvaardigingsgrond worden ingeroepen tegen
wetsbepalingen die, inzake verplichtige
verzekering tegen ziekte en invaliditeit,
aan de geneesheren strafrechtelijk gesanctioJ+eerde. verplichtingen opleggen. (Strafwetb., art. 71 ; wet van 9 augustus 1963,
art. 102 en 103, respectievelijk vervangen
door de wetten van 24 december 1963,
art. 36, en door deze van 8 april 1965,
art. 43.)
23 december 1968.
400
4. - Zielcte- en invaliditeitsverzelcering.
- Overt1·edingen van de wets- of vero1·deningsbepalingen bet1·ejJende de ve1•zelcering
voor geneeslcundige verzorging of de uitlce1·ingsverzelce1·ing. Instellen van de
st1·afvonlering. - In geval van overtredingen van de wets- of verordeningsbepalingen betreffende de verzekering voor
geneeskundige verzorging of de uitkeringsverzekering, is aileen het openbaar
ministerie bevoegd om de strafvordering
in te stellen en de zaak aanhangig te
maken bij de politierechtbank, zonder
dat het instellen van de rechtsvordering
afhankelijk zij van een klacht. (Wet van
9 augustus 1963, art. 102 en 103, respectievelijk vervangen bij de wetten van
24 december 1963, art. 36, en 8 april1965,
art. 43.)
17 februari 1969 (drie arresten).
561

5. - Zielcte- en invaliditeitsve1·zelce1·ing.
- Wet van 9 augustus 1963, a1·tilcel 8-8°,
12-9°, 40-14°, 79-17° en 93-10o.- Tloo1'·
We1'P van deze bepalingen. - De artikelen 8-8°, 12-9°, 40-14°, 79-17° 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 april1965, zijn vreemd aan het instellen
van de strafvordering en regelen het
instellen van de burgerlijke rechtsvorderingen voor de gewone rechtbanken of
de in artikel 100 bedoelde rechtscolleges.
17 februari 1969 (drie arresten)
56i
6. - Zielcte- en invaliditeitsve1·zelcering.
T1 aststell·ing van de ove1'tTedingen. Daa1·toe bevoegde ambtena1·en. - Ongeacht
de bevoegdheid van de officieren van de
gerechtelijke politie, ktmnen de overtredingen van de wets- of verordeningsbepalingen betreffende de verzekering voor
geneeskundige verzorging of de uitkeringsverzekering vastgesteld worden, in
het raa1n van hlm controleopdracht,
niet aileen door de eerstaanwezend

geneesheren-inspecteurs van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, doch ook door de geneesheren-inspecteurs en de inspecteurs van
de Dienst voor administratieve controle
V>J,n dit Instituut. (Wet van 9 augustus
1963, art. 102, gewijzigd bij de wet van
24 december 1963, art. 36.) (Eerste en
tweede zaak.)
17 februari 1969.
561

7. - Zielcte- en invalicliteitsvm·zelcering.
- Ove1·t1·edingen van de wets- of vm·onleningsbepalingen bet1·ejJencle de vm·zelcering
voo1· geneeslcunclige VM'zm·ging of de tdtlce1'ingsve1'ZekeTing. V aststelling clam·
inspecteuTs .van de Dienst voo1' aclminist1·atieve cont1·ole van het Rijlcsinstituttt voo1·
zielcte- en invaliditeitsveTzelce1·ing. - T1 aststelling clie geen schending is van het,
medisch be1·oepsgeheim.- De inspecteurs
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
verordeningsbepalingen betreffende de
verzekering voor geneeskundige verzorging of de uitkeringsverzekerin~, sch~m
den het medisch beroepsgehenn met,
wanneer zij processen-verbaal opmaken
waarin zij, in het raam van hlm controleopdracht, dergelijke overtredingen vaststellen. (Wet van 9 augustus 1963,
art. 91, 94, 95 en 102; wet van 24 december 1963, art. 36.) (Eerste en tweede
zaak.)
17 februari 1969.
561
8. - Zielcte- en invaliditeitsve1·zelce1·ing.
- Ove1't1·edingen van de wets- of ve1·orcleningsbepalingen bet1·ejJende de geneeslcundige ve1·zo1·ging of de ttitlceTingsveTzekm·ing.
- Ove1·t1·ecling omsch1'even bij a1·tilcel 103,
letter b, van de wet van 9 attgttsttts 1963,
gewijzigcl bij a1·tilcel 43 van cle wet van
8 april 1965. Weige1·ing cle voorgeschreven bescheiclen aan cle 1·echthebbenclen
ttit te 1·eiken. - Beg1'ip. - 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 9 april 1965,
straft de herhaalde weigering, door de
beoefenaars van de geneeskunst en de
andere personen die het vermeldt, aan
de rechthebbenden op de verplichte ver-
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zekering de omschreven bescheiden uit
te reiken, na de waarschuwing die hun
daartoe door bevoegde ambtenaren werd
betekend, ongeacht enig verzoek van
deze rechthebbenden. (Eerste en tweede
zaak.)
17 februari en 23 juni 1969.
561 en 1061

9. - Ziekte- en invaliditeitsverzeke1·ing.
- P1·ocessen-ve1·baal van de inspecteu1·s
bij het Rijksinstitttut vom· ziekte- en invaBewijskmcht. liditeitsverzekm·ing. Omvang. De processen-verbaal
nopens overtredingen van de wets- of
verordeningsbepalingen betreffende de
verzekering voor geneeskundige verzorging of de uitkeringsverzekering, regelmatig opgemaakt door de eerstaanwezend
geneesheren-inspecteurs, de geneeshereninspecteurs en de inspecteurs bij de
Dienst voor administratieve controle van
het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, zijn bewijskrachtig
tot het tegenbewijs van de materiele
vaststellingen door deze ambtenaren
gedaan binnen de perken van huh bevoegdheid ; deze bewijskracht strekt zich
uit tot de materiele vaststellingen door
deze ambtenaren gedaan met verwijzing
naar de wets- of verordeningsbepalingen
die de kenmerken van de rechthebbenden
op de verzekering vaststellen. (Wet van
9 augustus 1963, gewijzigd bij de wet
van 24 december 1963, art. 2, 21 en 102;
koninklijk besluit van 4 november 1963,
art. 165.)
28 april 1969.
811
10. - Ziekte- en invaliditeitsve?'ZekeTing.
- Wet van 14 jeb1·ua1'i 1961 voo1• economische expansie, sociale voontitgang en
financieel he1·stel. Rechtscollege voo1·
betwiste zaken opgeTicht lcmchtens a?·tikel 51, § 1. - A1'1'est dat beslist dat
geschil nopens een 1·echt uit de wetgeving
bet?·effencle de zielcte- en invalicliteitsve?'zelcering, rnoet ovMgelegcl worden aan dit
?'echtscollege, al was het een btt?·ge?'lijlc
1·echt, behoudens het ?'echt van de gedaagde
pa1·tij de bevoegdheid van dit ?'echtscollege
te betwisten. - Schending van m·tikel 92
van de G1·ondwet. - Artikel 92 van de
Grondwet wordt geschonden · door het
arrest dat l:ieslist dat elk geschil nopens
een recht uit de wetgeving en de reglementering betreffende de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, al was
het een bm·gerlijk recht, moet worden
overgelegd aan het rechtscollege voor
betwiste zaken opgericht krachtens artikel 51, § 1, van de wet van 14 februari
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1961, behoudens het recht van de gedaagde partij de bevoegdheid va11. dit rechtscollege te betwisten.
22 mei 1969.
930

11. - Ziekte- en invaliditeitsve?'zelceTing.
- Wet van 14 feb?'tta?·i 1961 vom economische expansie, sociale vooTuitgang en
financieel herstel. - Rechtscolleges voo1·
betwiste zaken opgeTicht lcmchtens a?·tikel 51, § 1. - ' Bevoegdheid van deze
?'echtscolleges doet geen ajb1·eulc aan de
bevoegdheid van de hoven en ?'echtb'anken.
- De oprichting van rechtscolleges voor
betwiste zaken waarvan sprake in artikel 51, § 1, lid 5, van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie,
sociale vooruitgang en financieel herstel,
doet geen afbreuk aan de bevoegdheid
van de hoven en rechtbanken, zoals zij
werd vastgesteld bij de artikelen 92 en
93 van de Grondwet.
~2 mei 1969.
930
HOOFDSTUK IV.
VERZEKERING. TEGEN DE OUDERDOJ\'1:
EN DE VROEGTIJDIGE DOOD.

A. Bedienden.
B. vVerklieden.
G. Mijnwerkers.
HOOFDSTUK V.
J AARLIJKSE

V AKANTIE.

12. - Jam·lijlcs ve1·loj. - Valcantiegeld. Vakantiegeld van de bediende
wiens bezoldiging hetzij geheel, hetzij voo1·
een gedeelte verancle?'lijlc is. BeTelceningsgrondslag. Het vakantiegeld
van de bediende, wiens bezoldiging hetzij
geheel, hetzij voor een gedeelte veranderlijk is, wordt berekend op basis van de
bezoldigingen die werden verdiend gedurende de twaalf maanden die de maand
voorafgaan gedurende welke de vakantie
genomen wordt of, eventueel, tijdens het
deel van deze twaalf maanden gedurende
hetwelk de bediende in dienst is geweest.
(Besluit van de Regent van 19 juli 1949,
betreffende het jaarlijks verlof der loonarbeiders, gewijzigd bij de artikelen 20
en 21 van het koninklijk besluit van
1 augustus 1956; koninklijk besluit van
5 april 1958 tot vaststelling van de
algemene modaliteiten van de uitvoering
der wetten betreffende het jaarlijks verlof van de loonarbeiders, art. 39 en 40.)
16 januari 1969.
'
471

1234

SOEVEREINE BEOORDELING ENZ. -

13. - J aa1·lijlcs ve?'loj. - V alcantieValcantiegeld van de bediende
geld. wiens bezolcliging hetzij geheel, hetzij voo1·
een gedeelte veTancle?'lijk is. - Deel van
de Ve?'ande?·lijlce bezoldiging aan de bediende betaald tijdens zijn valcantiepeTiode.
- Invloed op de betaling van het vakantiegeld, van het bijlcomencl valcantiegeld en,
event~teel, van de valcantiebijslag. De
omstandigheid dat een deel van zijn
veranderlijke bezoldiging aari een bediende wordt betaald gedm·ende de vakantieperiode is zonder invloed op de betaling.
van het vakantiegeld, van het bijkon1.ende
vakantiegeld en, eventueel, van de vakantiebijslag, daar deze betaling de tegenprestatie is van de buiten de vakantieperiode verrichte activiteit. (Besluit van
de Regent van 19 juli 1949, betreffende
het jaarlijks verlof der loonarbeiders,
gewijzigd bij de artikelen 20 en 21 van
het koninklijk besluit van 1 augustus
1956; koninklijk besluit van 5 april
1958 tot vaststelling van de algemene
modaliteiten van uitvoering der wetten
betreffende het jaarlijks verlof der loonarbeiders, art. 39 en 40.)
16 januari 1969.
471

BEOORDELING
SOEVEREINE
DOOR DE FEITENRECHTER.

1. - StTafzalcen. }Vam·de van de
vaststellingen en gevolgt?·elclcingen van een
deslcundige. De rechter beoordeelt
soeverein in feite de waarde van de vaststellingen en gevolgtrekkingen van de
deskundige, in zover hij de bewijskracht
van de termen van dit verslag niet miskent.
464
13 januari 1969.
2. - St?'afzalcen. - Bu?•ge1·lijlce ?'echtsvonlering. - Oo?'Zalcelijlc verband tussen
de fottt van de belclaagde en de schade. Feitelijlce beoonleling. - Soeve1·eine beoO?'·
deling. De feitenrechter beoordeelt
soeverein in feite of er al dan niet een
oorzakelijk verband bestaat tussen een
font en de schade.
24 februari 1969.
599
3. - Stmfzalcen. - Enig stmfbaa?' feit.
- Feitelijlce en soevereine beoonleling.
- De feitenrechter beoordeelt soevereh1.
of verscheide~1.e feiten, wegens de eenheid van opzet, een strafbaar feit opleveren. (Strafwetb., art. 65.)
.
987
9 juni 1969.

SPORTWEDSTRIJDEN

SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN.

Kansspelen. - 'Ve1·beunlverlclm·ing. In het spel geb1·uilcte gelden of etfecten. Soevm·eine beoonleling in feite cloo1· de
1'echte1·. - De feitenrechter beoorcleelt
soeverein of de gelden of effecten, waarvan het de verbeurclverklaring uitspreekt,
in het spel gebruikt werclen. (Wet van
24 oktober 1902, art. 6.)
16 j1.mi 1969.

1035

SPORTWEDSTRIJDEN.

1. - V e1·volging we gens overtreding van
m·tilcel 7, § 1, 1°, van de wet van 2 ap1•il
1965 waa1·bij de clopingpmlctijlc vm·boclen
·wonlt. -- Belclaagcle die betoogt clat hij het
schadelijk lcaralcte1' niet lcende van het
proclulct waarvan het gebntilc of het houden
hem ve1·weten wo?'dt. - Geen passencl anttvootcl.- Niet Tegelmatig gemotiveenle Ve?'·
oO?·clelende beslissing. - Niet regelmatig
gemotiveerd is de beslissing die de
beklaagde veroordeelt wegens overtreding
van artikel 7, § 1, 1°, van de wet van
2 april 1965 waarbij de dopingpraktijk
verboden worclt bij sportcompetities, zonder passend te antwoorden op het verweer
waarbij hij betoogde dat hij het schadelijk karakter niet kende van het produkt
waarvan het gebruik of het houden hem
verweten wordt en waarin hij diverse
omstandigheden aanvoerde tot staving
van zijn stelling.
23 december 1968.

402

2. - Wet van 2 .ap1·il 1965 waa1·bij
de clopingp?·alctijlc wonlt vm·bocle'fl,. Bewijs van de miscl1·ijven. P?·ocesVe?'baal waa1·van het afsch?-ift aan de
overt1·ede1' niet wenl oveTgemaakt. - Geen
bijzoncle?'e bewijslcmcht. - W ettelijlcheid
van de vaststellingen. - Ret niet-verzenclen aan de overtreder binnen de termijn,
gesteld bij artikel 4, § 2, van de wet van
2 april 1965 waarbij de dopingpraktijk
wordt verboden bij sportcompetities,
van een afschrift van het proces-verbaal
dat een overtreding van deze wet vaststelt, belet dat het proces-verbaal bewijs
oplevert zolang het tegenbewijs ~1.iet
wordt geleverd, doch is zonder invloed
op de wettelijkheid van de vaststellingen
die daartoe bevoegde personen hebben
gedaan.
24 februari 1969.
597

STEDEBOUW
STEDEBOUW.

1. - Ove1't1'eding van de a1·tikelen 44
en 64 van de wet van 29 maa?'t 1962. Beklaagde die v661· de inwM·kingt?·eding
van de wet van 29 maart 1962 met bouwwe?·ken begonnen is, vom·dat hij ee?'b bouwve?·gunning had bekomen, die hem krachtens de besluitwet van 2 december 1946
op de stedebouw doo1• het bestUU1' van de
stedebouw WM'd ajgeleve1·d. - V1·ijspmak.
- Wettelijkheid.- Is wettelijk de beslissing van vrijspraak van een beklaagde die
vervolgd wordt wegens overtreding van
de artikelen 44 en 64 van de wet van
29 maart 1962 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordex1ing en van de stedebouw, gegrond hierop dat deze beklaag~e
v66r de inwerkingtreding van die wet IS
begonnen met werken waarvoor hij een
bouwvergunning had bekomen, die· hem
krachtens de besluitwet van 2 december 1946 op de stedebouw door het
bestuur van de stedebouw werd afgeleverd.
30 september 1968.
113
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wetsbepaling. - 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 het uitvoeren
of in stand houden van de werken opgenoemd in artikel 44, lid 1 en 2, of bij de
verkavelingen bedoeld bij artikel 56, van
dezelfde wet, in overtreding zijn hetzij
met de voorschriften van de bijzondere
plannen van aanleg, hetzij met de bepalingen van titels II en III of met die
van de verordeningen vastgesteld ter uitvoering van hoofdstuk I, titel IV, van
bedoelde wet.
30 september 1968.
119

4.- Wet van 29 mam·t 1962, a1'tilcel 64.
- Uitvoe?'ing van een met de wet st1·ijdig
wedc. - Ogenblilckelijk miscl1·ijj. - Het
uitvoeren met overtreding van de wet
van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke orde11ing 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, !evert een ogenblikkelijk mis2.- Wet van 29 maa1·t 1962, a1'tikel 73, . drijf op.
lette?' b. - Geldigheid van een bouwve?'30 september 1968.
119
gunning kmchtens de besluitwet van 2 decembe?' 1946 op de stedebouw doo?' het
5.- Wet van 29 maa1·t 1962, a1'tilcel 64.
bestutw van de stedebouw ajgeleve1·d, in - In stand houden van een met de wet
zove1· met de wedcen begonnen is v661· de st1·ijdig we?·lc. Voo1'tdu1·end opee?1Volimverkingt1·eding van de wet van 29 maa1't gencl misd1•ijj. - Het instandhouden met
1962. - Geldigheid niet afhanlcelijlc van overtreding van de bepalingen van de
het bestaan van een tweede ve1·gunning wet van 29 maart 1962 houdende orgavoo1• dezelfde we?•lcen ajgelevenl doo1' het nisatie van de ruimtelijke ordening en
college van bu?•gemeeste?' e11 schepenen. van de stedebouw van een der in artiDe wet van 29 maart 1962 houdende kel 44, lid 1 en 2, van deze wet opgeorganisatie van de ruimtelijke ordening noemde werken, dat door artikel 64 van
en van de stedebouw vereist niet dat. bedoelde wet als misdrijf strafbaar wordt
degexte die een bouwvergunning -?eeft gesteld, levert een voortdurend nlisbekomen die hem krachtens de beslmtwet drijf op.
van 2 december 1946 op de stedebouw
30 sept~mber 1968.
119
door het bestuur van de stedebouw werd
afgeleverd en die met de aldus veroor6. - Stm:j1·echtelijke sancties. - Eindloofde werken begonnen was v66r de in- beslissing die een belclaagde ve?'OO?'deelt
werkingtreding van de wet van 29 maart wegens het uitvoe1'en of in stand houden
1962, een tweede vergunning zou beko- van een de1· in m·tikel 4.4, ee1·ste lid, van
men hebben hem door het college van de wet van 29 maa1·t 1966 opgenoemde
burgemeester en schepenen afgeleverd, we1•lcen e11 de he1·stelling van cle plaats in de
overeenkomstig de tekst van. artikel 90, v?·oege?'e toestand heeft bevole11. - Lctte1•e
so, van de gemeentewet, v66r zijn wijzi- beslissing die de beklaagde vemonleelt
ging door de wet van 29 maart 1962. wegens het in stand houden van cleze bouw.
(Wet van 29 maart 1962, art. 73, - Tweecle vM·oo1·cleling geg1'ond op cle wil
letter b.)
alleen van de beklaagde om de in st1'ijd
30 september 1968.
113 met de wet opget1·okken bouw in stand te
hottden. - OntoM·eikende vaststellin,g om
3 . - Wet va11 29 maart 1962. -Stmf- cleze tweecle ve?·oo?·deling wettelijk te ?'echt?'echtelijlce sancties. - Artilcel 64. van de vaa?·digen. - W anneer een beklaagde die
wet. , Ove1't1·edingen bedoeld bij deze reeds definitief veroordeeld werd wegens

1236

STRAF

bet uitvoeren of in stand bouden van een bouvv, met overtreding van de artikelen 44, lid 1, en 64 van de wet van
29 maart 1962 houdende organisatie van
de ruiintelijke ordening en van de stedebouw, het voorwerp is van een nieuwe
vervolging wegens het in stand houclen
v~n deze houw na deze veroordeling, is
met voldoende om bet dispositief van het
arrest, dat hem hiervoor veroordeelt wettelijk te rechtvaardigen, de enkele vast~teiling dat door zijn wil om de werken
Ill stand te houden en de plaats niet in
haar vroegere toestand te hersteileil, zoals
dit hem_ door de eindbeslissing bevolen
werd, deze heklaagde zich schuldig maakt
aan een nieuwe misdrijf, zonder dat vastgesteld wordt dat de beklaagde na deze
definitieve veroordeling een positieve
daad heeft verricht.
30 september 1968.
119

7. - Wet van 29 maaTt 1962 hottclende
o1·ganiscttie van de T~timtelijlce onlening en
van de steclebmtw, a1·tilcel 44. - Bmtwen.
- Beg1'ip. - Onder het woord " bonwen '' in de zin van artikel 44 van de wet
van 29 maa-.:t 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de
stedebouw wordt hedoeld de handeling
die erin hestaat een bouwwerk op te
richten bestemd om ter plaatse te blijven
en waarvan de steun op de grond zorgt
voor de stabiliteit, afgezien van elk permanent karakter en vail de theoretische
mogelijkhcid het te verplaatsen.
3 1naart 1969.
619
8.- Wet van 29 maa1't 1962, a1·tilcel 73,
letter a. - Onteigeningen geclecTeteenl op
g1·ond van aanlegplannen die doo?' de
Koning ondeT de gelding van de beslnitwet van 2 december 1946 wenlen gof!dgelcezwd en w:tgevoenl onde?' de gelding van ,
cle wet van 29 mam·t 1962. - Gelcligheicl.
- Bepe?·lcinger&. - De wet van 29 nmart
1962 houdcnde organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw,
waarhij de besluitwet van 2 december
1946 wordt opgeheven en vervangen,
stelt vast dat nicttemin van kracht blijven de aanlegplamlen die onder de gelding
van die besluitwet werden goedgekeurd,
zodat zij tevens de geldigheid hlijft
behouden van de toelating gegeven bij
het koninldijk hesluit tot goedkeuring
van het plan om de erin vastgestclde
onteigeningen uit te voeren. (Wet van
29 maart 1962, art. 73, letter a, en 35,
li,d 4, en besluitwet van 2 december 1946,
art. 19.)
775
18 april 1969.

9.- Wet van 29 mawrt 1962, aTtilcel55.
- Beroep bij cle bestendi,ge cleptttatie en
bij cle Koning. - TeTmijnen. - BeTelcening.- De termijnen van beroep bepaald
bij artikel 55 van de wet van 29 maart
1962 op de ruimtelijke ordening en de
stedehouw zijn geen vrije termijnen die
in dagen zijn gesteld ; als zodanig worden zij van dag tot dag herekend ; de
dag van de akte die het aanvangspunt
van elke termijn is, wordt dam·in niet
begrepen, terwijl de vervaldag in de termijn wordt gerekend. (Weth. van burg.
recbtsvord., art. 1033.)
22 juli 1969.
1082

STRAF.
1. - Ove?·trecl?:ng van artilcel 2-17, § 1,
van cle wet van 1 angttstns 1899. - Geldboete van 25 jmnlc. - Onwettelijlcheicl. Beneden het bij de wet voorgeschreven
wcttelijk minimum e11. derhalve onwettelijk is de geldboete va11. 25 frank, uitgesproken wegens overtreding van artikel 2-17, § 1, van de wet van 1 augustus
I899 houdende herziening van de wetgeving en de verordeningen op de politie
van het wegverkeer, daar de bij deze
bepaling omschrcven overtredingen gestraft worden met een gevangenisstraf
van acht dagen tot zes maandcn en met
een geldboete van 500 tot 2.000 frank, of
met Min van die straffen aileen, en de
verzachtende omstandighcden waarvan
sprake is in § 2 van dit artikel niet van
toepassing zijn op de bij § I omschreven
overtredingen.
16 septen1ber 1968.
57
2. - D1·onlcenschap. - Beslttitwet van
14· novembe?' 19 39, a1·tilcel 1, § 1. Nienwe he1·haling. - Geldboete van 50 fr.
alleen 1titgesp1•olcen. - Onwettelijlcheicl. Onwettelijk is de veroordeling aileen
maar tot cen geldboete van 50 frank om
op een openbare plaats in staat van
m·onkenschap te zijn aangetroffen, in
geval van nieuwe herhaling in het jaar
sinds de tweede veroordeling, daar de
overtredingen van artikel 1, § I, van· de
besluiijwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de m·onkenschap gestraft worden met een gevangcnisstraf van acht dagen tot een maand
en met, ce11 geldboete van 50 frank tot
100 frank, en artikel 85 van het Strafwetboek niet van toepassing is op de
bij deze besluitwet omschreven overtredingen.
16 september 1968.
58

STRAF
3.- A1·tikel 65 van het Strajwetboek.Bepaling waantit volgt dat de st?·aj?·echtM'
ve1•plicht is slechts een enJcele straj uit te
spreken wannee1'. een geb1•elc aan voot>uitzicht of voo?'Z01'g, dat als misd1•ijj stmjbaa?'
wonlt gesteld, ee1~ bestanddeel van een rniscl1·ijj van onvoorzichtigheid oplevert. De strafrechter is, krachtens artikel 65
van het Strafwetboek, verplicht slechts
'een enkele straf- uit te spreken wann.eer
een gebrek aan vooruitzicht of voorzorg,
dat door de strafwet als onderscheiden
misdrijf strafbaar wordt gesteld, een
bestanddeel van een misdrijf van onvoorzichtigheid oplevert.
19 september 1968.
72

4. Geldboete van 25 jmnlc alleen
uitgesp1·oken wegens een gecontrave?~tio
naliseerd wanbed1·ijj van onopzettelijk toeb?'engen van ve1·wondingen. V M'Vangende gevangenisst1·aj. - Jl1aximum d1:ie
dagen. - De vervangende gevangemsstraf voor een geldboete van 25 frank,
die alleen is uitgesproken wegens een
gecontraventionaliseerd wanbedrijf van
onopzettelijk toebrengen van verwondingen, mag drie dagen niet te hoven
gaan. (Strafwetb., art. 40 en 100.)
7 oktober 1968.
144
5. - Ve?'val van het ?'echt tot het bestu?·en van een voe1·tuig. - .Bestanddeel
van de hoojdst1·aj. - De straf van verval
van het recht tot het besturen van een
voertuig, welke is gesteld in arti~wl 2-7
van de wet van I augustus 1899, IS geen
van de hoofdstraf onderscheiden straf
doch een bestanddeel ervan.
21 oktober 1968.
204

6. - H'egens een wanbed1·ijj naa1' de
politie1'echtbank' ve1'wezen beklaagde ~~a
aannneming van ve1·zachtende omstanchgheclen. - Oorrectionele sttaj. - Omoettelijkheid. __:___ Wanneer de beklaagde wegens een wanbodrijf naar de politierec~J.t
bank wordt 'verwezen door een beschrkking vai1. de raadkamer, die verzachtende omstandigheden opgeeft, kan de
politierechtbank of de correctionele rechtbank, in hager beroop recht d'?ende, hem
vom' dit misdrijf geen correctwnele straf
opleggen. (Wet van 4 oktober 1867,
art. 4 en 5.)
425
6 januari 1969.
7.- Ve?·beu?·dve?·lclaring.- Geen vaststelling van de bij de wet veteiste voorwaanlen. - Niet gemotiveenle beslissing.
- Niet gemotiveerd is de besliss_ing ~ie
in strafzaker1. een verbem·dverklarmg mt-
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spreekt, zonder het bestaan van de bij
de wet vereiste voorwaarden vast te
stellen. (Grondwet, art. 97, en Strafwetb.,
art. 42.)
595
24 februari 1969.

8. Verbe~t?·dve?·Jclaring.
Telastlegging van valsheid in geschriften. Ve?·beurdveTlcla?·ing van valse stuklcen omdat zij het voorwe?'p van het misdtijj zijn.
- V aststelling dat deze stulcken de eigendom zijn van een pe1•soon tegen wie geen
ve?'OO?'deling wotdt ~titgesp1'olcen. - Onwettelijkheid. - Onwettelijk is de beslissing waarbij de rechter verbeurd verklaart de van valsheid betichte stukken,
die een misdrijf opleveren waarvoor een
beklaagde wordt veroordeeld, war~neer
zij vaststelt dat deze stul;:ken de_ ergendom zijn van een persoon tegen wre geen
veroordeling wordt uitgesproken. (Strafwetb., art. 42 en 43.)
752
14 april 1969.

9. ·- Ontzetting van de uitoejening 'de?'
1·echten genoemd in a1·tikel 31 van het
Stmfwetboelc. - St1·aj die enlcel lean wotden ~titgesp1·olcen in de .bij de wet omschreven gevallen. - Krachtens artikel 33 van
het Strafwetboek mag de straf van ontzetting van de uitoefening der rechten
genoemd in artikel 31 van dit wetboek
enkel worden uitgesproken tegen de correctionele veroordeelden, in de bij de wet
omschreven gevallen.
21 april 1969.
789
10.- Ontzetting van cle uitoejening der
?'echten genoemd in a1·tilc~~ 31 vw~ !wt
Stmjwetboelc. - vVanbed1.'~jj v_a1~ pogu~g
tot ajpe1'sing. - Onwettel<Jlch~~d. - Onwettelijk is de ontzetting mtgesproken
tegen een beklaagde die veroordeeld
wordt wegens het wanbedrijf van paging
tot afpersing. (Strafwetb., art. 31, 33,
52, 80, 468 en 470.)
789
21 april 1969.
11. - Zwaatste stmf. - Beg1'ip. W am1.eer twee straffen bestaan uit een
gevangenisstraf, waarvan het maximmn
hetzelfde is, en een geldboete, waarvan
de ene verplicht en de ander~ facu~tatief
is is deze laatste straf mettemm de
z~aarste indien het maximmn ervan
hager is dan het maximum van de andere
straf. (Strafwetb., art. 63 en 65.)
5 mei 1969.
861
12. Wegvedceer. vVeigeTing de
ademtest te laten ve1'1'ichten in: een de?' ge-
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vallen omschTeven bij m·tikel 59, § 1, van
de wet op de politie van het wegverkeer. Geldboete.- Minimttm.- De geldboete
opgelegd aan degene, die weigert de
bloedproef te laten verrrichten in eeri der
gevallen omschreven bij artikel 59, § I,
van de wet op de politie van het wegverkeer, mag niet minder bedragen dan
100 frarik. (Strafwetb., art. 100, lid 1,
en wet betreffende de politie over het
wegverkeer, art. 34, 3o.)
12 mei 1969.

die beschouwc( wo1·den als deel ttitmalcende·
van de nalatenschap en als legctten doo1· de
denle ve1·k1·egen. - Ve1·moede1~ dat lean
worden ontzenuwd wannee1' bewezen wonlt
dat de inschrijving geen ve1·momde gift
ten behoeve van een denle is. - Beg1·ip. Om het wettelijk vermoeden te ontzenuwen dat effecten aan toonder of op
naam, ingeschreven op naam van de overledene, voor het vruchtgebruik, en ·op
naan> van een derde, voor de blote eigendom, deel uitma.ken van de nalatenschap
van de overledene en door deze derde als
legaat zijn verkregen, moet het bewijs
geleverd worden dat gerwemde inschrijving geen vermomde gift ten behoeve
van deze laatste is; dienaangaande client
te worden bewezen dat de blote eigendom
door de derde v66r de inschrijving was
verkregen. (Wetboek van de successierechten, art. 9.)
221
24 oktober 1968.
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SUCCESSIERECHTEN.
Etfecten aan toonde1• of op naam ingesclweven op naam van de ove1·leclene, voo1•
het vruchtgebntik, en op naam van, een
denle, voor de blote eigenclom. - l'Vetboek
van stwcessie1·echten, a1·tilcel 9. - Etfecten

T
TAAL (GEBRUIK VAN DE DUITSE).

1. - Rechtspleging voo1· het Hof van
cassatie. - Best1·eden beslissing en voo1'zir:ming in het Duits. - Beschiklc;ng van
de Eerste vom·zitter die de taal van de
W anneer de
1'echt8pleging bepaalt. voorziening tegen een in het Duits gewezen beslissing in strafzaken in dezelfde
taal gesteld werd, bepaalt de eerste voorzitter van het hof van cassatie bij
beschikking de taal waarin de rechtspleging voor het Hof vanaf de terechtzitting
zal worden voortgezet. (Wetten van
15 juni 1935, art. 27bis, § 2, en 20 juni
1953, art. 9.)
3 maart en 9 juni 1969.
616 en 976
2. - Dienstplichtzalcen. - Beslissing
van de Hoge Militieraad.- Beslissing in
het Fmns. - V oo1·ziening in het Dttits. Nietigheid. - Nietig is de in het Duits
gestelde voorziening tegen een in het
Frans gewezen beslissing van de Hoge
Militieraad. (Wet van 15 juni 1935,
art. 27, gewijzigd bij artikel 9 van de
wet van 20 juni 1953, en art. 40.)
31 maart 1969.,
726
3. - Rechtspleging voo1· het B of van
cassatie. - Strafzalcen. V oorziening
tegen een beslissing in het Neclerlands. -

In het Duits gestelde memm·ie. - Nietigheid van de memo1•ie. - Nietig is de in het
Duits gestelde memorie tot staving van
een voorzien.ing tegen een in het Nederlands gewezen beslissing. (Wet van
15 juni 1935, art. 27 en 40.)
14 april 1969.
758

TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDERLANDSE EN FRANSE).
1. - V om·ziening in cassatie. - Di1·ecte
belastingen. - Vom·ziening in een ande1·e
taal dan die van de best1·eden beslissing.Nietigheid. - Is nietig inzake directe
belastingen het verzoekschrift in cassatie dat in het Nederlands is opgesteld
tegen een in het Frans gewezen arrest.
(Wet van 15 juni 1935, art. 27 en 40.)
3 septell'lbe~ 1968.
6
2. - Rechtspleging in cassatie in burge1·lijlce zalcen. Nietigheid van het
exploot of van een akte van 1·echtspleging,
gegrond 'op een schending van de wet van
15 jtmi 1935. - Anilcel 17bis, lid 2, van
de wet van 25 feb1·ua1·i 1925, aangemtlcl
cloo1· a1·tilcel 2 van de wet van 20 JUni 1953,
zoncler toepassing. - De bepaling van
artikel 17bis, lid 2, van de wet van
25 februari 1925, aangevuld bij artikel 2
van de wet van 20 juni 1953, naar luid

TELEGRAAF EN TELEFOON
waarvan geen enkele nietigheid v:an
exploot of van aide van rechtsplegrng
kan worden aanvaard tenzij gebleken
is dat zij aan de tegenpartij nadeel heeft
berokkend, is niet van toepassing op de
nietigheid die voortvlo~iex~ uit de scherrding de wet van 15 JUUI 1935 op het
gebruik van de talen in gerechtszaken.
(Wet van 15 juni 1935, art. 27 en 40.)
138
3 oktober 1968.

3 . - Strafzaken. - Ve1·volging ajhankelijk van een klaaht van de bm~adeelde
pa1·tij. - Taal waarin de klaa~t %8 opge,steld. - Door geen .wetsbepalmg wordt
voorgeschreven dat, wan;neer de uit?:fening van de strafvorderrng afhankehJk
is van een klacht van de benadeelde partii deze klacht moet opgesteld zijn in de
ta~l waarin de rechtspleging zal plaatsvinden.
12 november 1968'.
277

4. - Dienstpliaht. - Beslissing van de
he1·ke1wingsmad. In het N ede?"lands
gewezen. - . Or;tssapievoorzi~ni~~g . in ~et
Fmns. - N%et~ghMcl. -.Nretrg rs de m
het N ederlands gestelde voorziening tegen
een beslissing die door een Herkeuringsraad in het Frans is gewezen. (Wet van
15 juni 1935, art. 27 en 40.)
9 december 1968.
360
5. - Voo1·zienii~g tegen een beslissing
in stmfzaken.- Menwrie opgesteld in een
ande1·e taal clan die van de bestreden beslissing. - Nietigheicl. - Nietig is de
memorie neergelegd tot staving van een
voorziening in strafzaken, die. is opgesteld in een andere taal dan dre van de
bestreden belissing. (Wet van 15 jupj
1935, art. 27; gewijzigd bij artikel 9 van
de wet van 20 juJ:'li 1953, en art. 40.).
20 januari 1969.
486
6. - Beklaagcle vm·volgd voo1· een eentalige cor1·ectionele ?'echtbank. - Venv~j
zing naa1• cle cliahtstbij gelegen C01'?·ectwnele 1'eahtbank met de andere lanclstaal als
voe1·taal. - Dichtstbij gelegen co1·rectionele
rechtbank met het N ecle1·lands en het Fmns
als voertaal. Ve1·wijzing naar cleze
rechtbank. - In de gevallen bedoeld bij
artikel 23, lid 3, van de wet van 15 jlmi
1935 op het gebruik der tal en in gerechtszaken, is het dichtstbij gelegen rechtscollege van dezelfde rang het rechtscollege
waarvan de voertaal of een van de voertalen de door de beklaagde gevraagde
taal is.
3 februari 1969.
531
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TELEGRAAF EN TELEFOON.
1 . - Wet van 3 Janua?·i 1934.- We1'ken die een telegmaf- of telefoonlijn kunnen
beschacligen. - Ve1·zuim cle militaire ove1'heid te ve1~wittigen. - Oncle1'g1·ondse lijn
wam·van het bestaan door geen enkel lcentelcen wo1·dt gesignaleercl en niet lean ve1'moecl wo1·den. - Omstancligheicl clie cle
aanspmkelijlcheicl van degene die de w~1:
lcen uitvoe1·t uitsluit.- Wanneer een ll1Ihtaire ondergrondse telegraaf of telefoonlijn door geen kenteken wordt gesignaleerd en het bestaan ervan niet kan
worden vermoed, kan het verzuim de
militaire overheid te verwittigen van de
uitvoering van werken, die de Iijn kunnen
beschadigen of de werking ervan in
gevaar brengen, de aansprake~ijkheid
niet med.ebrengen van degene dre deze
werken uitvoert.
28 februari 1969.
613

2. - Wet van 26 jamta1·i 1960 bet?·effende cle talcsen op de toestellen voo1· het
ontvangen van 1·adio-onwoepuitzendingen.
- Ove1·t1·edi1~gen.- Toepasselijlce stmj.De overtredingen van de bepalingen der
wet van 26 januari 1960 betreffende de
taksen op de toestellen voor het ontvangen van radio-omroepuitzendingen, met
name van artikellO, worden gestraft met
een geldboete van 26 tot 500 frank, en
niet met hoofdgevangenisstraf. (Wet van
26 januari 1960, art. 10 en 16.)
813
28 april 1969.
3. - Radiovm·bindingen. - H1 et van
26 jamtari 1960 bet1·efjende de taksen op
de toestellen voo1· het ontvangen van radioverbindingen. - Miscl1·ijj. - Ve?·beurdvm·kla?·ing. - Voo1·waa1·den. - De verbeurdverklaring waarvan sprake in artikel 16, hd 2 en 3, van de wet van
26 januari 1960 betreffende de taksen
op de toestellen voor het ontvangen
van radio-omroepuitzendingen, kan enkel
worden uitgesproken in zover, enerzijds,
de voorwaarden gesteld bij de artikelen 42
en 43 van het · Strafwetboek en, anderzijds, de .. voo~waard~ .van he_r:ha~!n!S•
bepaald brJ artrkel 16, hd 3, gehJktrJdig
vervuld zijn.
24 maart, 11 en 16 jlmi 1969.
693,
998 en 1032

4. - Radiove1·bindingen. - Wet van
26 januari 1960 bet1·efjende de taksen op
de toestellen voo1• het ontvangen van 1'adioom1·oep1titzendingen. - Niet-betaling van
cle talcsen. - Ve1·beurclve?·kla1'ing die niet
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TUSSENKOMST. -

UITVINDINGSOCTROOI

wettelijk mag wonlen uitgesp1·oken. In geval van niet-betaling van de taksen bedoeld bij de artikelen 2 en 3 van
de wet van 26 januari 1960 betreffende
de taksen op de toestellen voor het ontvangen van radio-omroepuitzendingen,
mag de verbem·dverklaring van het
ontvangsttoestel, zelfs in geval van
herhaling, niet worden uitgesproken,
daar dit toestel noch het voorwerp van
het misdrijf kan uitmaken, noch kan
gediend hebben of bestemd zijn tot het
plegen van het misdrijf en evenmin uit
het misdrijf voortkomt.

alsmede een dagvaarding in tussenkomst
tot bindendverldaring van het arrest,
maakt de dagvaarding in tussenkomst
niet ongeldig en brengt geen bijkomende
kosten m.ede ; wordt de oproeping in
tussenkomst aangenomen, dan vallen de
kosten van doze procedure ten laste van
de in tussenkomst opgeroepen partij.
6 september 1968.

19

2. - BtwgeTlijke zalcen.
Oassatiegecling. - Eis tot binclenclve?·lclcwing van
het arrest cloot cle eise1· ingestelcl. - V eJ'we?'ping van cle vom·ziening.- Eis zoncle1·
belang. - Ingevolge de verwerping van
de voorziening wordt de door de eiser
ingestelde eis tot bindendverldaring ZOXlder belang.
ll oktober 1968 en 10 mei 1969.
167
en 874

24 maart, 11 en 16 juni 1969.
693,
998 en 1032

TUSSENKOMST.
1. - BuJ'gM·lijke zaken. - Cassatiegecling. - Eise1· niet ontvankelijk om zich
te voo?'zien tegen een elM ve?·weenle?'S. Eise1• clie aan cleze verweenle1· in eenzeljcle alcte een voo?"ziening betelcent alsmecle een dagvaanling in tttssenlcomst tot
binclenclve?·lcla?·ing van het m·J•est.
Onontvanlcelijlcheicl van cle voo?'ziening
zoncle1· ttitwe?"lcing op de gelcligheicl van, cle
clagvaaJ•cling in rttssenkomst. - Kosten
van cleze p?'ocecltwe. - De omstandigheid
dat in burgerlijke zaken een eiser in cassatie, die niet ontvankelijk is om zich
tegen een der verweerders in cassatie te
voorzien, aan deze laatste bij eenzelfde
akte een voorziening betekend heeft,

3. - BtwgeJ•lijke zaken. - Octssatiegecling. - Eis tot binclenclveTklaJ'ing van
het a?'?'est van de eise?'. - Ontvanlcelijlcheicl. - Voo?"wam·de. - De eis tot bindendverklaring die de eiser tot cassatie
heeft ingesteld is niet ontvankelijk, wanneer deze niet bewijst dat hij ee~l belang
erbij heeft het arrest voor de in tussenkomst opgeroepen partij bindend te doen
verldaren.
12 december 1968, 9 januari, 20 februari en l i maart 1969.
368, 450,
582 en 655

u
UITLEVERING.
V e1·volgingen en ve?"oonleling we gens
feiten waw·voo?' cle uitleve1·ing is toegestaan. - Ajzoncle?'lijk oncle?·zoelc wegens
je.iten clie in, cle aanm·aag om ttitleveTing
niet wm·en ve1·melcl. - Wettelijlcheid. De veroordeling van de beldaagde wegens
feiten waarvoor zijn uitlevering aan
Belgie werd verleend is niet door onregelmatigheid aangestast, omdat tijdens
het gerechtelijk onderzoek waaraan deze
feiten in Belgie aanleiding hebben gegeven, de heklaagde ook ondervraagd
werd nopens andere feiten die in de aanvraag om uitlevering niet waren vermeld

en wegens welke afzonderlijke vervolgingen te zij11.en laste werden ingesteld.
16 september 1968.
59

UITVINDINGSOCTROOI.
1. - OctJ•ooi betJ•effencle de niettwe toepassing van cle gekencle gevolgen ~an een
gelcencl proclulct. - Rechtsvonle1·~ng wegens namaking. - Ve?'we?·ping .gegr?ncl
op de afwezigheicl van een invent~eve ~clee
en van o1·iginaliteit. - W ettelijlcheicl. Wettelijk is de beslissing; die een rech~s
vordering wegens namakrng van een mt-

UITVOERENDE MACHT.

VENNOOTSCHAPPEN

vindingsoctrooien zijn niet op beperkende wijze opgesomd.
13 september 1968.
45

vindingsoctrooi betreffende de nieuwe
t.oepassing van de gekende gevolgen van
een gekend produkt verwerpt, door de
afwezigheid vast te stellen van een
inventieve idee en van originaliteit in
de beweerde uitvinding.
13 september 1968.

1241

UITVOERENDE MACHT.
01~tvanger de1• di1·ecte belastingen belast
met de invonlm·ing van de belastingen.
01·gaan van de Staat. - Beg?'ip. - De
ontvanger der directe belastingen die de
belastingen invordert krachtens de hem
door de wet zelf verleende bevoegdheid,
handelt als orgaan van de Staat en niet
krachtens een administratieve opdracht.
21 februari 1969.
587

45

2. - Oorzaken van nietigheid vastgesteld bij de a1·tikelen 24 en 25 van de wet
van 24 mei 1854. - Niet bepedcende
opsommi1~g. De OOl'zaken van nietigheid vastgesteld bij de artikelen 24 en 25
van de wet van 24 mei 1854 op de uit-

v
V~LSHEID

EN GEBRUIK
VALSE GESCHRIFTEN.

VAN

I

1, - Vervalsing van de numme1·s op de
moto1· en het chassis van een voertuig. Geen valsheid in gescMijten. - De verva1sing van de nummers die ter identificering op de motor en het dhassis van
een voertuig zijn aangebracht kan de
aanwijzh1g zijn van een valsheid of van
het gebruik van valsheid in authentieke
en openbare geschrifteri, in handels- of
bankgeschriften of in private geschriften,
waarop straf gesteld wordt in de artikelen 193 tot 197 van het Strafwetboek,
doch is op zichzelf geen door deze wetsbepalingen gesanctioneerd strafbaar feit.
22 oktober 1968.
220
2. - Ve1•oordeling wegens gebnt1:k van
valse gescMijten. - 1J!liddel dat aan de
1'echte1· vm·wijt geen antwoo1·d te hebben
ve1·st1·ekt op de conclusie van de beklaagde
die het bestaan betwist van een bed1·ieglijk
opzet en van een nadeel bij het opmalcen
van de valse stukken, zonder de venl1·aaiing
van de waadwid in de gebrttikte akte te
betwisten. - Niet ontvankelijlc middel. Niet ontvankelijk, bij gebreke van belang, is het middel dat aan de rechter
verwijt geen antwoord te hebben verstrekt op de conclusie van de beklaagde,
die het bestaan betwist van een bedrieglijk opzet en van een nadeel bij het
opmaken van de van valsheid betichte
alrte, wanneer de beklaagde aileen wegenshet gebruik van het valse stuk· werd veroordeeld en zijn conclusie de verdraaiing
van de waarheid in deze akte niet

betwist. (Strafwetb., art. 193, 196, 197
en 213.)
17 feb.ruari 1969.
567

VELDWETBOEK.

Ovm·t1·edingen van artikel 88. - Ove1·t1·edingen die niet wettelijk aanleiding geven
tot de hei•haling, bepaald bij artikel 91, Jo,
van het Veldwetboelc. - Artikel 91, 1o,
van het Veldwetboek, dat de herhaling
regelt voor bepaalde bij dit wetboek
bedoelde overtredingen, is niet van
toejmssing op de overtredingen waarvan
sprake is in artikel 88.
21 oktober 1968.
207
VENNOOTSCHAPPEN.
1. - Naamloze vennootschap. - Bevoegdheden van de 1·aad van be heM'. Statuten van de vennootschap die toelaten
dat bepaalde bevoegdheden ove1·gedmgen
wonlen aan de1·den, al dan niet vennoten.
- Bevoegclheden die in beginsel aan de
mad van behee1· toebehoren.- De bevoegdheden van de raad van beheer van een
naamloze vennootschap die, volgens haar
statuten, door hem lnmnen overgedragen
worden aan derden, al dan niet vennoten,
blijven bevoegdheden die in beginsel aan
de raad toebehoren.
17 september 1968.
60
2 . - Naamloze vennootschap .. - Dagelijlcs beheer van de zaken van cle vennootschap. Gecoordinee1·de wetten op de
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hanclelsvennootschappen, artikel 63. Beg?'ip. - Handelingen of verrichtingen
betreffende het dagelijks beheer der
zaken van de vennootschap, in de zin
van artikel 63 van de gecoi:irdineerde
vvetten op de handelsvennootschappen,
zijn die welke door het dagelijks leven
van de vennootschap vereist worden of
die welke zowel wegens hun gering belang
als wegens de noodzakelijkheid van een
snelle oplossing de tussenkomst van de
raad van beheer zelf niet rechtvaardigen.
17 september 1968.
60
3. - N aarnloze vennootscha]J. - Buitengewone algernene vergacle1·ing die cle jttsie
van een vennootschap rnet een ancle1•e tot
stand b1·engt, besluit tot de ontbinding
welke cleze jusie insluh en de vercleling
1·egelt van cle vergoecling voo1· cle inb1·eng
van het rnaatschappelijk ve1·rnogen. Algemene VM'gacle1•ing neemt hie1·bij geen
besluit omtrent cle besternming van de
winsten ove1· het clienstjaa1· waa1·aan cle
ontbincling een eincle heejt gernaakt. De buitengewone algemene vergadering
van een naamloze vennootschap, die de
fusie van deze vennootschap met een
a~ldere tot stand brengt, de ontbinding
uitspreekt welke deze fusie insluit en de
verdeling regelt van de vergoeding voor
de inbreng van het maatschappelijk vermogen, zowel van het actief als van het
passief, zonder verdere bepaling van de
bestanddelen ervan, beslist daardoor
aileen niet over de beste=ing van de
winsten over het dienstjaar waaraan de
ontbinding een einde maakt, bestemming waarover de algemene vergadering
die over de balans van dit dienstjaar
beslist zich client uit te spreken.
27 november 1968.
328
4. - Naarnloze vennootschap.
Bttitengewone algernene ve1·gacle1·ing die de
jttsie van een vennootschap rnet een ande1 e
tot stand b1·engt, besluit tot cle ontbincling
welke cleze jusie insluit en de venleling
1•egelt van de ve1'goeding voo1· de inb1·eng
van het maatschappelijk ve1·mogen, zoncle1·
zich itit te sp1·eken ove1· cle verclelin g van de
winsten DVM' het ajgesloten clienstjam·. A1·1·est clat beslist clat cleze winsten definitiej
opgenomeru we1'den in het ve1•mogen van
cle ontbonclen vennootschap dat in de
niettwe vennootschap is ingebracht en clat
ze alcltts ge1·ese1•veerd wa1•en. - T1Vettelijkheicl. - Wanneer de buitengewone alget
~nene vergadering van· een naamloze
vennootschap, die de fusie van deze
vennootschap met een andere tot stand
brengt, de ontbinding uitspreekt welke

deze fusie insluit en de verdeling regelt
van de vergoeding voor de inbreng van
het maatschappelijk vermogen, zowel van
het actief als va~l het passief, zonder
verder de bestanddelen ervan te bepalen
en zonder te beslissen over de u.:itkering
van geheel of een deel van de winsten
over het afgesloten dienstjaar, beslist de
rechter wettelijk dat deze winsten de:finitief opgenomen zijn in het vermogen van
de vennootschap dat in de nieuwe ve~:
nootschap werd ingebracht en dat ,ZIJ
aldus gereserveerd waren toen deze Inbreng ten uitvoer werd gebracht.
27 november 1968.
328

5. -

Naarnloze venmootschap.
Ve1·in 1·echte cloo1· haar macl
van beheer. - Exploot van 1·echtsingang.
- Ex]Jloot clat, op st1·afje van nietigheid,
naarn, beToep en woonplaats van cle behee-rde1'S rnoet ve1"nwlclen. Warmeer een
eisende naanrloze vennootschap in rechte
door haar raad van beheer wordt vertegenwoordigd, moet de akte of het expl~ot
van rechtsingang, op straffe va~l metigheid, naam, beroep en woonplaats van
de beheerders vermelden.
19 december 1968.
393
tegenwoonligi1~g

6. - Naarnloze vennootschap. - Vertegenwoonliging in 1•echte clo01· haa1' macl
va1~ behee1·. Vo01·waanlM~ volge1~s wellce
cle 1·aacl van behee1· belcwaarn is orn cle
vennootschap te veNegenwoonligen en voo1•
haa1· in 1·echte op te tTeclen. - De raad
van beheer van een rmamloze vennootschap is enkel bekwaam om deze te
vertegenwoordigen en voor haar in rechte
op te treden als college gevormd door
aile personen die beheerders van deze
vemlootschap zijn op de datmn wa.arop
de raad haar moet vertegenwoord1gen.
19 december 1968.
393

7.- Pe1•sonenvennootschap rnet bepM·kte aanspmkelijlcheicl. - Venleling van cle
winsten. - Aanwencling voo1· cle 1'ese1'Ve.
- Wettelijlcheicl. - Indien naar h~id van
artikel 124, lid 2, van de gecoi:irdmeerde
wetten op de handelsvernlootschappen,
elk deelbewijs van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijldleid .een
gelijk recht hl de verdeling van de wmst
toekent, staat het evenwel de ve!ffiote~
vrij een deel van de gemaakte wmst b:J
de reserve te voegen, in plaats van die
elk jaar onder hen te verdelen.
7 januari 1969 (2 arresten) 444 en 447
8. -

Hanclelsvennootschappen. -

Ka-

VERBINTENIS. pitaalvennootschappen en pe?·sonenvennootschappen. - Toekenning van dividenden
of winsten. - Besluit van de algemene
ve1•gade1'ing van aandeelhouders of vennoten dat de balm~s en cle verdeling van de
winsten goedke~wt. Rechten van- de
aandeelhoudeT of de vennoot. - Indien
de aandeelhouder van een kapitaalvennootschap of de vennoot van een
personenvennootschap ingevolge het vennootschapscontract slechts een maatschappelijk recht heeft op toeke~ming
van een dividend of op een deel van de
door de vennootschap behaalde winsten,
wordt dit recht een definitief en oriherroepelijk vorderingsrecht, wanneer de
balans is goedgekeurd en, het bedrag van
het verdeelde dividend of de verdeelde
winst is vastgesteld door de algemene
vergadering van aandeelhouders of vennoten. (Gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 97
en 137.)
447
7 januari 1969.

9. - Naamloze vennootschap. - Ontvangen en openen van de aan de vennootsohap ge1•ichte b?·iefwisseling. - Daden
van dagelijlcs beheer. - Ret ontvangen
en het openen van de aan een vennootschap gerichte briefwisselh1g is een daad
die tot het dagelijks beheer van de
vennootschap behoort. (Gecoiirdineerde
wetten op de handelsvennootschappen,
art. 63.)
20 mei 1969.
926

VERDELING
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de kapitaalsverhoging, een inbreng in de
vennootschap.
3 juni 1969.
959

12. - Pe1·sonenvennootschap met beperlcte aanspralcelijlcheid. - Zaakvoenle1·
benoemd in de statuten of door een laten
akte. - Recht tot ontslagneming van de
zaalcvom·de1·.- Voo1•waarden.- De zaakvoerder van een personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid blijft
steeds vrij, zelfs wanneer de lastgeving
door de statuten verleend werd, deze op
te zeggen mits dit ontslag in zodanige
omstandigheden in te dienen dat het
beheer van de vennootschap erdoor niet
wordt benadeeld.
27 juni 1969.
1076.

13. - Perso1~envennootschap met bepe1'7cte aanspmlcelijkheid. - Zaakvoerde1·
benoemd in de stat~~ten of doo1• een late1·e
akte. - Ontslagneming van de zaalcvoe1'der. Bevoegdheid van de algernene
ve1·gade1'ing van de vennoten. - W anneer
de zaakvoerder van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
o:ngeacht of zijn lastgeving hem werd
verleend door de statuten of door een
latere akte, zijn ontslag heeft gegeven,
kan de algemene vergadering van de
vennoten hem niet verplichten zijn lastgeving verder te volbrengen ; zij kan
slechts in zijn vervanging voorzien of
desnoods de ontbinding van de vennootschap in overweging nemen.
27 juni 1969.
1076

10. Naamloze vennootschap.
Ve1·tegenwoo1·diging in 1·echte. - Bevoegdheid om ve1·volgingen in te stellen, en het VERBINTENIS.
nodige te doen voor de 1'echtsvo1•de1'ingen,
doo1· de mad van behee1· ove1·ged1·agen
Betali1~g. ToeTekming van betalinaan een behee1·de1·. - Bevoegdheid impli- gen. - Interestgevende schuld. - Begrip.
oem·t niet noodzalcelijlc de bevoegdheid om - De bepaling van artikel 1254 van het
de vennootschap in rechte te ve1·tegenwoo1·- Burgerlijk W etboek, volgens welke de
digen. -: De bevoegdheid om in rechte schuldenaar van een schuld die interest
vervolgingen in te stellen en het nodige geeft, buiten . de toestemming van de
te doen voor de rechtsv;orderingen van schuldeiser, de betaling die hij doet, niet
de vennootsohap, die door de raad van kan toerekenen op het kapitaal eerder
beheer van een naamloze vennootschap · dan op de interesten, maakt geen onderwordt overgedragen aan een beheerder, scheid tussen de schulden waarvoor de
impliceert niet noodzakelijk .de bevoegd- interesten verschuldigd zijn krachtens
heid om de vennootschap m rechte te een overeenkomst en de schulden waarvertegenwoordigen.
voor de interesten verschuldigd zijn
29 mei 1969.
941 krachtens een wet.
20 februari 1969.
580
11. Handelsvennootschappen.
Kapitaalsverhoging. - Uitgiftepremie. Aa1·d. - 'Velke ook de bestemming zij VERDELING.
welke door een vennootschap aan een
1. - Vm•de1·ing tot ve1•deling. - Vo1·uitgiftepremie wordt gegeven, tach is
deze uiteraard, evenals het bedrag van de1'i1~g in beginsel onsplitsbaa1·. - De
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vordering tot verdeling is, in de regel,
onsplitsbaar en moet betrekking hebben
op onverdeelde goederen.
31 oktober 1968.
237

2.- Onverdeeldheid die onroerende goede?·en in het buitenland en in Belgie
bevat. - Reehte1· clie een gecleeltelijke ve?'deling kan bevelen. W anneer eeJl
onverdeeldheid onroerende goederen in
Belgiii en in het buitenland omvat, en
de goederen in Belgie en die in het
buitenland afzonderlijke entiteiten vormen, kan de rechter een gedeeltelijke
verdeling bevelen. (Burg. Wetb., art. 3,
lid 2.)
31 oktober 1968.
637
3. - Vm·cleling van een e1jelijke o?we?'cleelclheicl. In beginsel algemene en
voomjgaancle veretfe'11ing van cle nalatensehap. - Regel niet van toepassing in
geval van gecleeltelijke ve1·cleling. - De
verdeling van een erfrechtelijke onverdeeldheid hangt . in beginsel af van de
voorafgaande en algemene vereffening
van de nalatenschap ; deze regel is evenwei niet van toepassing in de gevallen
waarin de wet toelaat een gedeeltelijke
verdeling te bevelen.
31 oktober 1968.
237
4. - Vercleling van nalatenschap. Venleling in. nat~wa. - Onroe1·encl goed
clat in appcwtementen kan ingecleelcl WO?'clen. - Vaststelling doo1• cle 1·eehter clat het
om·oerend goecl gemakkelijk in nat~wa
kan tvonlen venleelcl. - Beslissing om de
ve1·deZing in natu1·a van het on1·om·end goecl
te bevelen lieve?' dan cle veiling. - Wettelijkheicl. - De rechter bij wie een rechtsvordering tot verdeling van een: nalatenschap aanhangig is - gemaakt en die
vaststelt dat een tot een nalatenschap
behorend onroerend goed gevoeglijk in
appartem.enten kan worden ingedeeld en
onder de erfgenamen door de privatieve
toekenning van appartementen kan worden verdeeld, beslist wettelijk tot de
verdeling in natura van dit onroerend
goed Jiever dan tot de veiling ervan.
(Burg. Wetb., art. 826, 827 en 832.)
352
5 december 1968.

5. - Venleling van nalatenschap. On?·oe?"encl goecl clat in appa1·tementen kan
ingedeelcl wonlen. Venleling die een
eincle mctakt aan de in artikel 815 van het
BuTge?'lijk H(etboek bedoelde onvenleeldlwicl. - De verdeling in natura onder de
erfge.narnen van een o:nroerend goed van

VERHAAL OP DE REOHTER
de nalatenschap dat in appartemer1ten
werd ingedeeld, die bevolen werd door de
rechter bij wie een rechtsvordering tot
verdeling aanhangig is, laat de in artikel 815 van het Burgerlij'k\ Wetboek
bedoelde onverdeeldheid niet voortbestaan maar heeft tot gevolg daaraan
een einde te maken.
5 december 1968.
352

6. Venleling van nalatenschap. Verdeling in natura. - On?'Oe?·encl goecl
dat i1~ appa1·tementen kan woTcle?v ingedeelcl clooT de privatiev.e toekenning van
appa1·tementen aan de e1jgenamen. Bijkomende onvenleeldheid van de gedeelten van clit gebo1,tw die bestemd zijn tot
het gemeensehappelijk gebJ"uik van de
appa1·teme1vten welke aan ve?·schillencle
Onvenleetclheicl
eigenam·s toebeho1•en. V1'eemcl aan clie waa1·in ?viemancl ka?"b
wonlen genoodzaakt te blijven. - De bijkomende onverdeeldheid van de gedeelten van een onroerend goed die bestemd
zijn tot het gemeenschappelijk gebrUik
van de verschillende eigenaars van een
onroerend goed dat in appartementen
:werd verdeeld door de privatieve toekenning van appartmnenten aan de erfgenamen, is vreemd aan de onverdeeldheid waarin niemand genoodzaakt is te
blijven. (Burg. Wetb., artikel 577bis,
§§ 9 en II, en 815.)
352
5 december 1968.

VERGOEDINGSPENSIOENEN.
. Zie :

PENSIOENEN.

VERHAAL OP DE RECHTER.
1. V m·zoeksch?-ijt. - Tttssenkomst
van een aclvocaat bij het hoj van cassatie
ve?"eist. - Daar de vordering tot verhaal
op de rechter een burgerlijk geschil is,
is zij enkel ontvankelijk indien zij wordt
ingesteld bij een verzoekschrift getekend
door een advocaat bij het Hof van
cassatie. (Besluit van 15 maart 1815,
art. 3; wet van 4 augustus 1832, art. 31;
wet van 25 februari 1925, art. 9.)
28 oktober 1968.
230

2. Voo1'ajgaancle toelating. - Beslissing in cle maclkame1·. - De voorafgaande toelatin~ vereist bij artikel 510
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering om een verhaal op de rechter
te nemen is een rechtshandeling die noch

VERJARING
een debat noch een verhoor der partijen
omvat. De uitspraak over het verzoekschrift geschiedt in de raadkamer.
28 oktober 1968.
230

3.- Venoerping van het ve?·zoekscl111'ijt.
. - Geldboete. - Wanneer het verzoekschrift tot verhaal op de rechter wordt
, verworpen, wordt de eiser veroordeeld
tot een geldboete die niet lager kan zijn
dan 300 frank. (Wetb. van burg. rechtsv.,
art. 513.)
230
28 oktober 1968.

VERJARING.
HooFDSTUK

I. -

HooFDSTUK

II. -

HooFDSTUK.

Belasti1~gzaken.

III. -

Burge?"lijke zaken.
Stmjzaken.

HOOFDSTUK I.
BELASTINGZAKEN,

HOOFDSTUK II.
BURGERLIJKE ZAKEN.

1. - Bw·ge1'lijke zaken. - Schorsing.
- Partijen die ove1•eenlcomen een ve1jm·ing
te scho1·sen vo01'dat de te1·mijn e1·van is
ingegaan. - On.geoorloojde overeenkomst.
- Men kan niet geldig, met name door
een overeenkomst tussen partijen, een
verjaring schorsen voordat de termijn
ervan is ingegaan. (Burg. Wetb., artikel 2220.)
290
14 november 1968.
2. - Burge1'lijlce zalcen.
V e1ja1'ing
van de 1'echtsv01·de1·ing. - 001·zalcen van
scho1·sing. - De verjaring van een burgerlijke rechtsvordering loopt niet tegen
degene die in de onmogelijkheid verkeert
om deze rechtsvordering in te stellen ten
gevolge van een uit de wet voortvloeiend
beletsel. (Burg. Wetb., art. 2251.)
2 januari 1960.
409
3. - B~wgerlijlce zalcen. - Ve1ja1'ing
van de 1'echtsvo1·de1'ing. - Oo1·zalcen van
scho1'sing. - A1·tilcel 2251 van het BU1'ge1·liJk vVetboek. - D?"aagwijdte. - Artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek,
door te bepalen dat de verjaring loopt
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tegen aile persorten, behalve tegen hen
voor wie de wet een uitzondering maakt,
sluit daardoor enkel uit de oorzaken
van schorsing gegrond op de stand van
de persoon tegen wie de verjaring loopt.
2 januari 1969.
409

4. - B~wgerlijlce zaken. - Oo1•zalcen
van st~~iting van de ve1ja1'ing.- DagvaaTding. - AfwiJzing van de eis. - Beg1·ip.
- Gevolg op de stuiting van de ve1'Jaring.
- Al wordt volgens artikel 2247 van het
Burgerlijk W etboek de stuiting van de
verjaring door de dagvaarding als niet
bestaande beschouwd warmeer de eis
wordt afgewezen, en al is dit in beginsel
z6, .zonder onderscheid naar gelang van
de gronden van deze afwijzing, toch is
wettelijk het arrest dat oeslist dat de
eis niet kan worden beschouwd als afgewezen in de zin van bedoeld artikel,
wanneer uit de beslissing blijkt dat de
eis voorbarig was wegens het niet-overleggen van een stuk en dat naar de
mening van de rechter de partij dezelfde
eis later opnieuw zou kunnen voorbrengen, op voorwaarde dat het stuk in zijn
geheel wordt overgelegd.
23 mei 1969.
936

5. - Bu1'ge1·lijlce zaken. - Burge1·lijk
Wetboelc, a1tilcel 2277. - Vijjja1'ige ve1'ja1'ing. - Al hetgeen betaalbaa1' is bij
het jaa1• of bij ko1'te1·e te1·mijnen. - Toepassingsfee1'. - De bepaling van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek
volgens. hetwelk al hetgeen betaalbaar
is bij het jaar of bij kortere termijnen
verjaart door verloop van vijf jaren, is
in beginsel toepasselijk in aile gevallen
waarin de prestaties of inkomsten tot
voorwerp hebben een als dusdanig betaalbare schuld.
26 juni 1969.
1072
HOOFDSTUK III.
STRAFZAKEN.

6. - Stmjzalcen. - Stmjvonle1'ing. Ovm·t?·eding van het wegve1·lcem·s1'eglement.
Gee1~ 001'Zaak van scho1'sing van de
ve1ja1'ing. - Ve1ja1·ing noodzakelijk ve1'lc1•egen na vm·loop van twee jaa1·. - De
strafvordering voortvloeiend nit een
overtreding van het wegverkeersreglement verjaart noodzakelijk, bij ontstentenis van enige oorzaak tot schorsing
van de verjaring, wanneer twee jaar verIopen is sinds de feiten. (Wet van
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I augustus 1899, art. 7; wet van 17 april
1878, gewijzigd op 30 mei 1961, art. 22,
24 en 25.)
9 september 1968.
28

7. - Stmjzaken. - Stmjvorde?·ing.
Gecontmventionaliseer·cl wanbeclr·ijf.
Te1'mijn. - De uit een gecontraventionaliseerd wanbedrijfvoortvloeiende strafvordering verjaart, bij ontstentenis, van
een oorzaak tot schorsing van de verjaring, wanneer een jaar verlopen is vanaf
de laatste daad van onderzoek of van
vervolging verricht bin:nen het jaar te
rekenen van de dag van de feiten. (Wet
van 17 april 1878, gewijzigd bij de wet
van 30 mei 1961, art. 21 en 22.)
16 december 1968.
382
8. - StTajzaken. - Stmjvonle1'ing. Over·tr·eding van het wegver·keer·sr·eglement.
- Te1'1nijn. - De strafvordering voortvloeiertd uit een overtreding van het
wegverkeersreglement verjaart ~la een
jaar te rekenen vanaf de dag waarop de
overtreding is gepleegd, behoudens tijdige
stuiting of schorsing van de verjaring.
(Wet van 1 augustus 1899, art. 7; wet
van 17 april 1878, gewijzigd bij die van
30 mei 1961, art. 22 tot 25.)
382 en 600
16 december 1968.

9. - Stmjzaken. - Btwge1'lijke 1'echtsvo1'CleTing. - Btwge1·lijke 1'echtsvonleTing
te bekwame1· tijd ingesteld voo1' het st7·afge1'echt. - Ve1ja1'ingstennijn voor· cle btwge?·lijke r·echtsvonler·ing. - De verjaring
van de uit een misdrijf volgende burgerlijke rechtsvordering, die voor het strafgerecht ingesteld wordt voordat de strafvordering verjaard is, loopt niet meer
tegen de eiser totdat een in kracht van
gewijsde gegane beslissing het geschil
eindigt. (Wet van 17 april 1878, gewijzigd bij die van 30 mei 1961, art. 27.)
6 januari 1969.
419
10. Str·ajzaken.
Ve1·scheiclene
jeiten samen oncle?·zocht en be1'echt. Daden van onder·zoek of van ver·volging
bet1'efjende een cleze1' jeiten. - Stttiting
van cle Ve?ja1·ing ten opzichte van cle ande1'e.
- Voo1·waanlen. - W anneer alle feiten
die samen onderzocht en berecht worden
onderling ~1.auw verbonden zijn door een
intrinsieke samenhang, stuiten de daden
van onderzoek of van vervolging betreffende een van deze feiten de verjaring
van de strafvordering ten opzichte van
de andere.
6 januari 1969.
431

11. - Str·ajzaken. P1·oces-ve1'baal
van de oncle1'zoeksr·echte7' tot vaststelling
van de nee1'legging van een deskundigenve?'slag. - Daacl clie de ve1jar·ing stuit. Levert een onderzoeksdaad op in de zin
van. artikel 22 van de wet van 17 april
1878, zoals het is gewijzigd bij die van·
30 mei 1961, en stuit de verjaring van
de strafvordering, het proces-verbaal
waarbij de onderzoeksrechter de neerlegging vaststelt van het verslag van de
door hem aangestelde deslmndige.
20 januari 1969.
478

12.- Stmjzaken.- Stmjv01·clm·ing.V er·ooTdelencle beslissing. - M iscl1'ijj gepleegd tt~ssen twee data, zoncler· venler·e
pr·ecise?·ing. - Onmogelijkheicl voor· het
Hof na te gaan of cle stmfvoTcler·ing al clan
niet ve1jaar•cl is. - V er·nietiging met ve1'wijzing. - W anneer de bestreden beslissing de beklaagde veroordeelt wegens
feiten gepleegd tussen een bepaalde
datmn en een andere datmn, zonder
verdere precisering, en aan de hand van
de processtukken, waarop het Hof vermag acht te slaan, niet kan nagegaan
worden of de strafvordering al dan niet
verjaard was, vernietigt het Hof de veroordelende beslissing met verwijzing.
20 januari en 17 maarb 1969.
480 en 664
13.- Stmfzalcen.- Stmfvonler·ing.Stttiting van de verjar·ing. - Begrip. Een daad van onderzoek waardoor de
verjaring van de strafvordering wordt
gestuit, vormt elke daad uitgaande van
een daartoe bevoegde overheid die tot
doel heeft bewijzen in te wim1.en of de
zaak i~l staat van wijzen te brengen.
(Wet van 17 april187~, art. 22, gewijzigd
bij de wet van 30 mei 1961, art. 1.)
3 februari 1969.
528
14.- Stmjzaken.- StmfvoTcle1'ing.Proces-vm·baal van cle ger·echtelijke politie
tot vc~ststelling van cle ttitvoe?·ing van eer•
doo1· cle oncfer·zoeksr·echter· bevolen onclm·zoeksmaat?'egel. - Dac~cl clie cle ve1jaTing
stttit. - Ee~l daad van onderzoek, die
de verjaring van de strafvordering stuit,
vormt het door de gerechtelijke politie
opgemaakt proces-verbaal tot vaststelling van de uitvoering van de maatregelen
bevolen door de onderzoeksrechter die,
met het oog op de bescherming van de
vroeger in beslag genomen bescheiden,
welke een bewijs van de overtreding
konden opleveren, beveelt dat zij zouden
verplaatst worden. (Wet van 17 april
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1878, art. 22, gewijzigd bij de, wet van
30 mei 1961, art. I.)
3 februari 1969.
528

15.- St1·ajzaken.- Stmjvorde1·ing.Beslissing Va'l'b ve1•daging. ~ Stuitingsdaad van de ve1ja1·ing. - Een tijdig
gewezen beslissing die de zaak uitstelt,
stuit de verjaring van de strafvordering.
24 februari 1969.
600
16. Stmjzaken. B~wge1·lijke
1•eahtsvonlering. - St1·ajvoTde1·ing ve1jaaTd
en vm·nietiging van de beslissing op deze
vonleTing. - Ve1·nietiging zonde1· gevolg
op de buTgedijke 1'echtsvo1•de1•ing ingesteld
v661· de ve1jm·ing van de stmjvo1·deTing.
- Het verval van de strafvordering door
verjaring en de vernietiging, welke het
meebrengt, zijn zonder gevolg ten opzichte van de v66r de verjaring van de
strafvordering ingestelde burgerlijke
rechtsvordering. (Wet van 17 april-1878,
art. 26 en 27 vervangen door artikel 1
van de wet van 30 mei 1961.)
3 en 10 maart 1969.
616 en 635
17.- Stmjzaken.- St1·ajvo?·de1·ing.Scho1·sing. Dagvaanlingstm·mijn bepaald bij m·tikel 208, lid 2, van het WetVe1jaring
hoek van strajvoTde1·i1~g. niet geschoTst. - De verjaring van de
strafvordering wordt niet geschorst, in
geval van verzet tegen een V(lrstekbeslissing, gedurende de dagvaardingstermijn bepaald bij artikel 208, 2e lid, van
het Wetboek van strafvordering.
10 maart 1969.
635
18. -
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tegen een a1·1·est van de kame1· van inbeschuldigingstelling waa1·bij wegens tanliviteit niet ontvankelijk woTdt veTklaanl het
ve1·zet van deze bu1·ge1'lijke pa1·tij tegen
een besahikking van de madlcame1· die
beslist dat geen vervolging rnoet wonlen
ingesteld op de stTajvoTde?·ing tegen een
onbepaalde pe1·soon. ~ OassatiebeToep dat
de ve1jaTing stuit. - W egens de aard
van de bestreden beslissing is niet onontvankelijk en schorst bijgevolg de verjaring van de strafvordering vanaf die
beslissing, het cassatieberoep van de
burgerlijke partij tegen een arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling
waarbij wegens tardiviteit niet ontvankelijk wordt verklaard het verzet van deze
burgerlijke partij tegen een beschikking
van de raadkamer die beslist dat er geen
grond bestaat om een ox1bepaalde persoon
te vervolgen.
12 mei 1969.
900
20.- St1·ajzaken.- StrajvonleTing.Stuiting van rle veTja1'i1~g. - VooTstel tot
« rninnelijke schiklcing " aan de belclaagde
doo1· de ambtenaaT van het openbaar
rniniste1·ie gerlaan ove1·eenlcomstig artilcel166 van het TYetboelc van st1·ajvordm·ing.
- V oo1·stel dat geen daad van onde1·zoek
of van vm·volging is die de ve1ja1·ing stuit.
- Het voorstel tot '' minnelijke schikking " aan de beldaagde door de ambtenaar van het open.baar ministerie gedaan
overeenkomstig artikel166 van het Wethoek van strafvordering, is geen daad
van onderzoek of van vervolging en stuit
derhalve de verjaring van de strafvordering niet. (Wet van 17 april 1878,
gewijzigd bij die van 30 mei 1961,
art. 22.)
12 mei 1969.
907

Stmjzaken. - StmjvoTdeTing. van het politie1·eglement voo1·
de exploitatie van tTamwegen. - Toepassing van een politiestraj. - Ve?jaringste?·mijn. - W anneer de rechter oordeelt
21. - Stmjzalcen. - Strajvo1·dering. dat een overtreding van het koninklijk Schorsing van de ve1jaTing. - Voo1•stel
besluit van 27 januari 1931 houdende tot « minnelijke schilcking ll aan de bepolitiereglement voor de exploitatie van lclaagde door de arnbtenam· van het openbam· rniniste1•ie gedaan ove1·eenlcomstig
de door de regering vergunde of te vergunnen tramwegen, wegens verzachtende artilcel 166 van het TYetboelc van strajomstandigheden, slechts met politiestraf vo?·rleTing. Voo1•stel dat geen om·zaalc
moet worden gestraft, becj.raagt de verja- van schorsing van de ve1ja1·ing is. - Het
ringstermijn van de strafvordering een voorstel tot « minnelijke schikking ll aan
jaar. (Wet van 17 april 1878, gewijzigd · de beklaagde door de ambtenaar van
op 30 mei 1961, art. 21, lid 2; koninklijk het openbaar ministerie gedaan overeenbesluit van 27 januari 1931, gewijzigd op kmustig artikel 166 van het Wetboek
van strafvordering, is geen oorzaak van
6 juli 1936, art. 13.)
28 april 1969.
815 schorsing van de verjaring van de strafvordering. (Wet van 17 april 1878,
19.- Stm:fzaken.- Strajvo?·de1·ing.- gewijzigd bij die van 30 mei 1961,
OoTzaken van, scho1•sing van de ve1jctTing. art. 24.)
12 mei 1969.
907
- OassatiebeToep van de b~wgm·lijke pa1·tij
OveTt1•edi1~g
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22.- Stmfzaken.- Strq{vorde1·ing.Pmces-verbaal tot vaststelling van het ve1·hoo1· van een getuige doo1• een politiecommissa1·is op V01'de1·ing van de ambtenaar
van het openbaa1• ministe1·ie.- Ve1-jm·ingstuitende daad. - Een onderzoeksdaad
die de verjaring van de strafvordering
stuit is het proces-verbaal van een
politiecommissaris, die het verhoor vaststelt van een getuige door deze officier
van politie op vordering van de ambtenaar van. het openbaar ministcrie. (Wet
van 17 april I878, art. 22, gewijzigd bij
de wet van 30 mei I96I, art. I.)
9 juni 1969.
983
23.- Stmfzaken. - Stmfvonlei·ing. Ve1·stekvonnis. Gewone VM'ZettM'1nijn.
- Ve1-jaring niet gescho1·st. - De verjaring van de strafvordering wordt niet
geschorst gedurende de gewone verzettermijn die voor de bij verstck veroordeelde
open staat.
II juni I969.
999

VERKEERSBELASTING OP DE
MOTORRIJTUIGEN (MOTORRIJTUIGENBELASTING ).
Aangifte cUe voo1· het volgend jaar geldig
is gebleven. - Bed1·ag van de belasting
en betalingsmodaliteiten. W anneer,
wegeJlS niet-kennisgeving van het tegendeel, de aangifte betreffende de verkeersbelasting op de motorrijtuigen, die de
belasth1gschuldige voor een bepaald jaar
heeft gedaan, geldig is gebleven voor het
volgend jaar, is de belasting verschuldigd
voor gans het volge~1d jaar, en moet zij,
in beginsel, volledig voor de 1 e januari
van dit jaar worden betaald. (W etten
betreffende de verkeersbelasting op de
autovoertuigen, gecoiirdineerd op IO april
I95I, art. I, I7 en 25; Wetboek van de
met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde taksen, art. I, 2I en 29.)
3I
9 september I968.

VERKEERSBELEMMERING.
1: - Xwaadwillig beletten van het verkee1' dat gaande is op de spoorweg of op
de weg.- Beg1·ip.- Voor de toepassing
van artikel 406, lid 3, van het Strafwetboek, zoals het gewijzigd is bij artikel 2
van de wet van 7 juni I963, wordt niet
vereist dat het verkeer van verschillende
weggebruikers op de spoorweg of op de

weg wordt belet ; het volstaat dat het
verkeer dat gaande is op deze weg, al
is het het verkeer van een enkele wegge,
bruiker, kwaadwillig belet wordt.
14 oktober I968.
I72
2. Kwaadwillig beletten van het
ve1·keer dat gaande is op de spoonveg of
op de weg. Xwaadwillig opzet. Vaststelling. Het bestaan van het
kwaadwillig opzet dat vereist wordt door
artikel 406, lid 3, van het Strafwetboek,
zoals het is gewijzigd door artikel 2 van
de wet van 7 juni I963, wordt vastgesteld
door de beslissing die erop wijst dat de
beklaagde het normaal verkeer van een
andere weggebruiker heeft belet door
allerhande moedwillige rem- en inhaalmaneuvers.
I72
I4 oktober I968.

VEROORDELING MET UITSTEL
EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING.
HooFDSTUK

I. -

Gewoon ttitstel.

HooFDSTUK

II. -

P1·obatietiitstel.

HooFDSTUK

III. -

Gewone opscho1·ting.

HooFDSTUK

IV. -

Probatieopscho1·ting.

HOOFDSTUK I.
GEWOON UITSTEL.

HOOFDSTUK II.
PROBATIEUITSTEL. •

HOOFDSTUK III.
GEWONE OPSCHORTING.

1. ---;- Rechte1• die de opscho1·ting van de
ttitspmak van de VM'oorcleling vM·leent. Rechte1· wiens 1·echtsmacht aldtts uitgeput
is. - Wanneer de rechter de betichte
schuldig verklaart aan de hem ten laste
gelegde feiten, doch hem, bij toepassing
van de wet van 29 juni I964, een opschorting van de uitspraak van de veroordeling
verleent, heeft hij vooreerst het uitspreken van een straf en derhalve de maat
van die straf in overweging genomen,

VERWIJZING NA CASSATIE
zodat hij de gehele zaak berecht en zijn
rechtsmacht helemaal aangewend heeft.
24 maart 1969.
689
2. - Beklaagde die om de opsaho1•ting
van de uitspraalc van de ve1·oordeling ve1'zoekt. - Beklaagde die oak het 1·eaht heeft
zijn ve1·wee1' voo1' te d1•agen met betTeklcing
tot de stTaj. - W anneer de beklaagde
om de opschorting van de veroordeling
verzoekt, heeft hij ook het recht zijn
verweer met betrekking tot de straf voor
te dragen, daar de rechter van de gehele
zaak kennis neemt en derhalve zijn
rechtsmacht helemaal moet aanwenden,
hetzij dOor defi~1itief over de zaak ten
gronde uitspraak te doen, hetz,ij door de
opschorting van de uitspraak van de
veroordeling te verlenen.
24 maart 1969.
689
3. - Ee1·ste 1"eahte1• die een opsaho1·ting
van de ~titspmalc van de veTooTdeling heeft
ve1•leend. - Hoger beroep ingesteld doo1•
het openbaar ministerie. - Reahte1· in
hoge1· beroep die van de zaalc volledig
lcennis neemt. - Reahte~· in hoge1· be1•oep
die definitiej ave~· de zaalc zelf uitspmalc
doet. - Wettelijlcheid. - Wanneer de
eerste rechter aa~1 de beklaagde, bij
toepassi~1g van de wet van 29 juni 1964,
de opschorting van de uitspraak van de
veroordeling heeft verleend en het openbaar ministerie tegen deze beslissing op
regelmatige wijze hoger beroep heeft
.ingesteld, wordt de strafvordering geheel
voor de rechter in hoger beroep gebracht
door de devolutieve kracht van het
hoger beroep ; deze rechter moet derhalve
in geval van wijziging van het vonuis,
over de straf uitspraak doen, zonder de
zaak naar de eerste rechter te verwijzen.
(Wetboek van strafvordering, art. 182,
210 en 2ll.)
689
24 maa.rt 1969.'
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betreffende deze vordering ten laste. van
de Sj;aat moeten blijven, dan geschiedt
de vernietiging zonder verwijzing.
9 september en 16 december 1968,
3 en 10 maart, 9 en ll juni 1969.
28, 382, 616, 635 en 999 ,
2. ----,- St1·ajzalcen. - Burgerlijlce reahtsvo1·dering. - Be1·oepen vonnis ve1·nietigd
omdat cle 1·eahter in hoge1' be1·oep kennis
genomen heeft van bu1'ge1·lijke 1'eahtsvo1·de,1·ingen die niet voor hem we1'den geb1•aaht.
Ve1'nietiging zonde1· ve1·wijzing. ----!.
W anneer een in hoger beroep gewezen
vonnis vernietigd wordt in zover de
rechter in hoger beroep ke~1nis heeft
genomen van burgerlijke rechtsvorderiilgen die niet voor hem werden gebracht,
wordt de vernietiging uitgesproken .zonder verwijzing.
·
14 oktober 1968 en 31 maart 1969.
175 en 720
3. - Stmjzalcen. - Bevoegdheid van
de reahte1• op ve1·wijzing. - Ve1•nietiging,
met ve1·wijzing, op de voorziening alleen
van de belclaagcle. - Bevoegdheid van de
reahte1' op ve1·wijzing om de st1·aj te
ve~·zwa1·en. Wanneer in strafzaken de
vernietiging wordt uitgesproken op de
voorziening aileen van de veroordeelde
en de zaak verwezen wordt naar een
andere rechter, heeft deze rechter dezelfde
bevoegdheid als de rechter wiens beslissing werd vernietigd ; hij kan derhalve
elke straf uitspreken welke deze rechter
. wettelijk had kunnen uitspreken en de
uitgesproken straf verzwaren.
17 februari 1969.
567

VERWIJZING NA CAS SATIE.

4. ~ Strafzalcen. - Burge1'lijlce 1'eahtsvorde1'ing. - Vemietiging van de beslissing beperlct tot een punt van, de eis. Toestand van de pa1·tijen voo1· cle 1'eahte~·
op ve1·wijzing. - De vernietiging, met
verwijzing, van de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering, beperkt tot
een punt van de eis, stelt de partijen,
binnen de grenzen van de vernietiging,
opnieuw in de toestand waarin zij zich
bevonden voor de rechter wiens beslissing
gedeeltelijk werd vernietigd.
17 maart 1969.
670

1. - Strajzalcen. - V e1·nietiging omdat
de stmjvorde~·ing ve1·vallen is. - Kosten
van deze vonle1·ing moeten ten laste van de
Staat blijven. Ve1·nietiging zonder
ve1·wijzing. - Wordt de beslissing op de
strafvordering vernietigd omdat deze
vordering vervallen is en de kosten

5·. - Stmjzalcen.
Vernietiging bepedct. tot het besahiklcencl gecleelte dat een
verbeU1·clverlclm·ing beveelt. Ve~·beu1·d
.verlclaring die niet mag wo1·den ~•itgesp1'0lcen.- Vemietiging zonde1• venoijzing.W ordt een beslissing enkel vernietigd in
zover zij een verbeurdverklaring beveelt,

HOOFDSTUK IV.;
PROBATIEOPSOHORTING.
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die de rechter niet mocht uitspreken,
dan bestaat er geen grand tot verwijzing.
(Wetb. van strafv., art. 429, laatste lid.)
16 juni 1969.
1032
6. Stmfzaken. Bevel van de
Ministe1• van justitie.- Vemietiging van
een vonnis van de politie1•eehtbank die de
beklaagcle onwettelijk ve1'001'cleelt. - Tweecle vonnis tot ve1•oonleling wegens hetzeljde
misdTiJj dat in kmeht van gew~fsde is
gegaan. - Vetnietiging zonder vm·wijzing.
- Indien op de voorziening van de procureur-generaal, ingesteld op bevel van de
Minister van justitie, het Hof een vonnis
va~1. de politierechtbank, waarbij de
beklaagde, onwettelijk was veroordeeld,
vernietigt en deze wegens hetzelfde misdrijf werd veroordeeld door een tweede
in kracht van gewijsde gegane vonnis,
geschiedt de vernietiging zonder verwijzing. (Wetb. van strafv., art. 441.)
23 juni 1969.
1067
VERZEKERINGEN.

1. - V etpliehte aansptakelijkheidsvm·zekering inzake mot01'1'1:jtttigen, - Beslissing dat de ve1·zekm·aar• gebon:clen is door·
een vonnis gewezen op de bu1·gerlijke
1'eehtsvo1·dering van cle benadeelcle tegen
de ve1'zeke1·cle. - VooTziening van cle ve1'zekemar·. Micldel dat betoogt clat dit
vonnis tegen cle verzekeraa1' niet kan wor·den opgewor·pen. - Gegr·onclheid van het
vonnis niet bekritiseerd voo1' de jeitem·eehtet. - Miclclel niettemin ontvankelijk. De verzekeraar van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen,
die zich in cassatie heeft voorzien tegen
een beslissing die hem gebonden verklaart
door een vonnis gewezen op de burgerlijke
rechtsvordering van de benadeelde tegen
de verzekerde, is ontvankelijk om aan te
voeren dat dit vonnis tegen hem niet
kan worden tegengesteld, zelfs al heeft
hij de gegrondheid van dit vonnis voor
de feitenrechter niet betwist.
5 september 1968.
11
2. - V etpliehte aanspr·akelijkheidsver·zeker·ing inzake mot01'1'ijtuigen. - Vonnis
gewezen op cle btwgerlijke 1'eehtsv01'cle1·ing
van cle benacleelcle tegen cle ve1'Zelce1·cle. Kan tegen cle Vl'c1'Zekeraa1' wonlen opgewo1'·
pen. Voonvaanlen. Het vonnis
gewezen tussen de benadeelde en de
verzekerde in een geschil ter zake van
door een motorrijtuig veroorzaakte schade kan slechts aa~1. de verzekeraar worden

tegengesteld indie~1. hij in het geding
partij is geweest of erin geroepen werd
of indien is komen vast te staan dat hij
in feite de leiding van het geding op zich
heeft genomen. (Wet van 1 juli 1956,
art. 9.)
5 september 1968.
11
3. - Ve1·pliehte aansprakel~jlcheidsver·
zelce1'ing inzalce motorTijtuigen. - Eige11r
1'eeht van de benacleelcle tegen cle ve1·zelce1'aar. - Voor·waarde. - Het eigen recht
dat artikel 6 van de wet van 1 juli 1956
ten behoeve van de benadeelde tegen de
verzekeraar in het leven roept, is afhankelijk van het bestaan van een verzeke-·
ringsovereenkomst tot dekking van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
de eigenaar, houder of bestuurder van het.
motorrijtuig op het ogenblik van het
ongeval.
5 september 1968.
11
4. - Ver·pliehte aanspmlcelijlcheiclsve1'zelce1'ing inzake moto1Tijtuigen. - Vaststelling, naclat het sehaclegeval zieh heejt
voor·geclaan, van het niet-bestaan van cle
ve1·zeke1·ingsover·eenlcomst. ]{an niet
wonlen dpgewoTpen tegen de benacleelcle
die geen 1-ar·tij is geweest in het alclcoor·d
of in het burge1'lijk geschil tttssen vetzelce1'aar· en vetzeke1·de. - Vanaf het ogenblik
dat een schadegeval zich heeft voorgedaan, kan de vaststelling van het nietbestaan van de verzekeringsovereenkomst ingevolge een akkoord tussen de
verzekeraar en de verzekerde of een
beslissing van een burgerlijk gerecht,
waarbij de benadeelde geen partij is
geweest, diens rechtstreekse rechtsvordering tegen de verzekeraar lliet verhinderen.
5 september 1968.
11

5. - V erpliahte aanspmkelijkheidsve1·zelceTing inzake motor·r·~.ituigen. - Exeepties die doot cle ve1·zelcemat tegen de benadeelcle niet lcunnen wonlen opgewor·pen. Beg1•ip. - De excepties voortspruitend
nit de verzekeringsovereenk01nst die,
naar luid van artikel 11 van de wet
van 1 juli 1956 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, door de verzekeraar tegen
de benadeelde niet kunnen worden opgeworpen, zijn die welke de verzekeraar
kan steunen op een bestaande overeenkomst om zich te bevrijden van zijn
verplichtingen jegens de verzekerde en
niet die welke het bestaa:n zelf van de
ingeroepen overeenkomst betreffen.
5 september 1968.
11

VERZEKERINGEN
6. - Ontlasting van de ve1·zekema1·
jegens de verzekerde. - Grove schuld van
de verzekerde. - Begrip. - Opdat er,
in de zin van artikel I6 van de wet vai1.
II juni I874, grove schuld van de verzekerde zou zijn, waardoor de verzekeraar
wordt outlast van het vergoeden van de
schade, volstaat het dat die schuld met
een opzettelijke daad kan worden gelijkgesteld, dit wil zeggen dat de verzekerde
zich bewust was of had moeten zijn dat
zijn gedrag een verzwaring van het
gedekte ·risico zou meebrengen.
7 november I968.
269
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10. - Ve1•plichte aanspralcelijkheidsve?·zekm·ing inzake motorrijtuigen. - Vonnis
gewezen in ee11 geding tttssen de benadeelde
en de vm·zekeTaw· dat tegen de ve1·zelcemm·
kan worden opgewo1·pen. TVet van
1 jttli 1956, a1·tilcel 9, lid 1 en 2. D1·aagwijdte van deze bepalingen. - De
bepalingen van artikel 9 van de wet van
1 juli 1956 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering
inzake
motorrijtuigen volgens welke het vonnis
gewezen in een geding tussen de benadeelde en de verzekeraar, tegen de
verzekeraar enkel kan worden opgeworpen wanneer de verzekeraar aanwezig
was of in het geding werd geroepen of
wanneer het bewezen is dat hij in feite
de leiding van het geding op zich heeft
genomen, gelde~1. aileen voor de burgerlijke rechtsvordering en niet yoor de
strafvordering.
30 mei 1969.
948

7. - Ve1•plichte aanspmkelijkheidsverzekeTing inzake mot01·djtuigen. vVet
van 1 j1tli 1956, aTtikel 2, § 1, lid 1. D1·aagwijdte. - De schade gedekt door
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen is niet beperkt
tot de schade die wordt veroorzaakt
door een verkeersongeval in de zin van '
het algemeen reglen1.ent op de politie
11. - Ve1·plichte aanspmlceliJlcheidsve1'·
van het wegverkeer, daar artikel 2, § I, zelce1·ing inzalce moton·iJtuigen. - Eigen
lid I, van de wet .van I JUli 1956 de 1'echt en Techtst1'eelcse vo1·de1'ing van de
verzekeringsverplichting uitbreidt tot benadeelde tegen de ve?·zelcema1'. - Recht
andere voertuigen dan die welke van de en 1'echtsvonle1'1:ng die het 1'echt of de
openbare weg gebruik maken.
1'echtsvonle1·ing van deze pe1·soon tegen de
27 febrnari I969.
610 aansp1•alceliJlce de1·de n·iet uitslt,ite11. Uitoejeningsmodaliteite11 van deze vonle8. - Landverzelce1·inge11. - HT et van 1'ingen. - Het eigen recht en derhalve
11 jttni 1874, a1·tikel 16. - V1·ijstelling de rechtstreekse rechtsvordering die invan de ve1·zelce1·aaT. G1•ove schttlcl .van gevolge artikcl 6 van de wet van 1 juli
de verzekenle. - Schuld die het gedelcte 1956 betreffende de verplichte aanspra1·isico niet verzwaa1·t. - AT1'est dat beslist ,kelijkheidsverzekering inzake motorrijdat dergelijlce schttld geen grove sclmlcl is tuigen aan de benadeelde tegen de verzedie de ve1·zekm•aa1' vTiJstelt. - H7 etteliJlce keraar worden toegekend, sluiten zijn
beslissing. - Wettelijk is het arrest dat recht of zijn rechtsvordering tegen de
beslist dat een zelfs grove schuld van de aansprakelijke derde niet uit ; beide
verzekerde die het door het verzekerings- rechtsvorderinget1. lnmnen terzelfdertijd
contract gedekte risico niet verzwaart, of afzonderlijk worden ingesteld, maar
geen grove schuld is in de zin van arti- de rechtsvordering tegen de verzekeraar
kel 16 van de wet van ll jcmi 1874 die vervalt wanneer de bcnadeelde door de
de verzekeraar van de last van de schade . verzekerde werkelijk vergoed werd.
vrijstelt.
30 mei 1969.
948
14 maart 1969.
65I
12. Ve1·plichte aanspmlceliJlcheids9. - Rechte1· die enlcel kennis neemt van ve1'zelce1'ing inzalce moton·i}tttigen. - Beeen vonle?'ing tot betaling van p1·emies. klaagde die een veTzelce1·aa1· Techtst1•eeks
Rechtm· die beslist dat de ve1'ZekeJ•ingsove1'- dagvaardt en. z1:ch tegen hem bw·gerlijlce
eenlcomst nietig is wegens beclrog. pm·tij stelt. - Verzeke1'de niet in de zaalc
Machtsover- opge1·oepen. - Niet ontvanlcelijlce b~t1'ge1'
M achtsuve1·sclwiJding.
schrijding wordt gepleegd door de rechter lijlce 1'echtsvo1·de1·-ing. - Is niet ontvankedie beslist dat een verzekeriJlgsovereen- lijk de burgerlijke rechtsvordering door
kmnst nietig is wegens bedrog, wanneer een beklaagde ingesteld tegen een verzehij enkel kennis heeft genomen van een keraar van de burgerrechtelijke aanspravordering tot betaling van premies, die kelijkheid inzake motorrijtuigen, die door
verschuldigd waren ter uitvoering van de beklaagde rechtstreeks voor het strafbedoelde overeenkomst.
gerecht wordt gedagvaard, wanneer geen
11 april 1969.
742 rechtsvordering voor dit gerecht wordt
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gebracht tegen de verzekerde aan wie
becloelde beklaagde een font verwijt.
9 juni 1969.
979

VERZET.
1. Stmjzaken.
V e1·stekvonnis
waa1·tegen cloo1· het openbaar ministerie
geen hoge1• be1·oep wonlt ingestelcl. Beslissing op het hoge1' be1·oep van het
openbaa1' ministeTie tegen het vonnis op
ve1·zet. - Ve1·zwm·ing van cle bij verstek
uitgesp1'0ken stmj. - Onwettelijkheid. Wan.neer tegen een verstekvonnis door
het openbaar ministerie geen hoger beroep wordt ingesteld, kan d(:l rechter in
hoger beroep, uitspraak doende op het
door het epenbaar ministerie ingesteld
hoger beroep tegen het vonnis op het
verzet van de beklaagde, 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.)
13 januari 1969.
466

2. - Btt1'ffe1'lijke zaken. V e?'stekvonnis van de V1'ede1·echter. - V onnis aan
de pm·tij betekencl,. zonde1' met haar te
sp1·eken. - Ve1·zette1·mijn. - Ret verzet
tegen het door de vrederechter bij verstek gewezen vonnis 1noet overeenkomstig artik~l 20 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering ingesteld worden binnen drie dagen na de betokening
van het vonnis aan de partij, zelfs zo de
betokening gedaan is zonder met haar
te spreken. De regel volgens welke, wanneer het vonnis riiet aan de persoon werd
betekend, het verzet ontvankelijk is tot
aan de tertuitvoerlegging, en die voor de
vonnissen van de rechtbanken van eerste
aanleg wordt vermeld in artikel 158,
lid 2, van dit wetboek en die krachtens
de artikelen 436 en 470 van dit wetboek
van toepassing is op de rechtbanken van
koophandel en de appelgerechten, geldt
niet voor de vonnissen van de vrederechter.
582
20 februari 1969.
3. - Strajzaken. Vo1~n. VeTzet
van de verooTdeelcle tegen btwge1·lijke VC1'oo1'delingen. - Aanzegging ctcm het openbaar mi?oisteTie 1iiet ve1•eist. Geen
enkele wetsbepaling schrijft aan de veroordeelde, die verzet doet tegen bij
verstek uitgesproken burgerlijke veroordelingen, voor dit verzet aan het
openbaar ministerie aan te zeggen.
19 mei 1969.
920

VOEDINGSWAREN.
1. - Vleeslcett1'ing en vleeshanclel. Koninlclijk besluit van 12 decembe1' 1955
bet1·efjencle de vleeswinkels genomen ter
ttitvoering van de wet van 5 septembe1· 1952.
- G1·ote clistributiebed1•ijven. - Beg1·ip.
- Regelmatig gemotiveed is het arrest
dat beslist dat de onderneming van eiser
noch door de vole som·ten va11. de te koop
aangeboden waren noch door de omvang
van de installatie verschilt van de gewone
kleinhandelsondernemingen, zodat zij
niet kan beschouwd worden ais een groot
distributiebedrijf in de zin van artikel 2
van het koninklijk besluit van 12 december 1955 betreffende de vleeswinkels en
de d,aarbij behorende bereidingswerkplaatsen, genOll01l ter uitvoering Van
de wet va11. 5 september 1952 betreffende
de vleeskeuring en de vleeshandel.
16 september 1968.
50
2. - Vleeskeuring en vleeshandel.
vVet van 5 septembe1· 1952, artikel 28, to.
- Ve1·bod vlees te bewm·en zonder zioh te
sohikken naai· de bepalingen van genoemde
wet e1• va1• de besluiten tot uitvoering e1·van.
- DTaagwijdte van het VM'bod. - Artikel 28, 1°, van de wet van 5 september
1952 betreffende de vleeskeuring en de
vleeshandel, zoals gewijzigd bij artikel 21
van de wet van 15 april 1965, verbiedt
vlees te bewaren zonder zich te schikken
naar de bepalingen van doze wet en de
besluiten ter uitvoering ervan, ongeacht
het gebruik waarvoor dit vlees wordt
bewaard.
28 oktober 1968.
232

VONNISSEN EN ARRESTEN.
1. - Btwgerlijke zaken. - Geen VM'plichting voo1· de voo1·zitte1' te vM·lcla?'en
clat de zaalc in be1·aad gehmtclen wo1·dt. Gee1'b ve1·plichting de datum van de uitspraalc vast te stellen. - In burgerlijke
zaken. schrijft de wet niet voor dat de
voorzitter verklaart dat de zaak in beraad wordt gehouden, noch dat hij de
datum van de uitspraak vaststelt.
19 september 1968.
74
2. - Stmfzaken. - Deslctt1~dige doo1·
cle p1·ocu1'etw des Konings belast met een
injormatieopdmcht. - Ve1·hoo1· door het
vonnisge1•echt. - Deskundige die enkel
verslag ttitbTengt ove1' het 1•esultaat van
zijn, v1'oege1·e opclraoht. - Eecl van getuige
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enlcel ve?'eist. - De deskundige die door
de procureur des Konings belast werd
met een informatieopdracht, en die tijdens het verhoor door het vonnisgerecht
enkel verslag uitbrengt over zijn vroegere
opdracht, moet enkel de eed van getuige
afleggen. (Wetb. van strafv., art. 155.)
83
23 september 1968.
3. - St?'ajzalcen. - Be?'oepen vonnis
nietig. - BesUssing van de 1·echter in
hager beroep die deze nietigheid ove1·neemt.
- Nietigheid van de beslissing in hoge1·
beroep. - Nietig is de beslissing van de
rechter in hoger beroep die de nietigheid,
waardoor het beroepen vonnis is aangetast, overneemt.
30 september en 25 november 1968
en 9 juni 1969 (2 arresten).
116, 313, 981, en 986

4. - Strajzalcen. - Om·1·ectionele ?'echtbanlc. - P?·oces-ve1·baal van een tm·echtzitting, tijdens wellce de zaalc onde?'zocht
we1·d, doo1· de voo1·zitter niet getelcend. Nietigheid van het vonnis.- Nietig is het
vonnis van de correctionele rechtbank
wanneer het proces-verbaal van een terechtzitting, tijdens welke de zaak onderzocht werd, niet voorzien is van de
handtekening van de voorzitter van deze
rechtbank. (Wetb. van strafv., art. 155
en 189; wet van 1 mei 1849, art. 10.)
30 september 1968.
116

5.- Aa1·d.- Strajzalcen.- Belclaagde
aanwezig op een ee?'ste terechtzitting,
tijdens wellce de zaalc onde1·zocht en uitgesteld u•e?'d voo?' ve1·dere behandeling. Voeging bij het dossie1' na deze ee?'ste
te?'echtzitting, van de stulclcen van een
aanvullend onde?·zoelc. - Belclaagde niet
qamvezig op de te1·echtzitting tijdens wellce
het onde?'zoelc 'VOO?'tgezet wm·d en de zaalc
in beraad gehouclen. - Ve1·stelcarrest. Een beslissing is, in strafzaken, bij verstek gewezen wanneer de beklaagde.
nadat hij aanwezig was op een eerste
terechtzitting tijdens welke de zaak
onderzocht en voor verdere behandeling
uitgesteld werd, niet meer ;:tanwezig is
geweest op de terechtzitting tijdens
welke, nadat een aanvullend onderzoek
gedaan op verzoek van het openbaar
ministerie bij het dossier gevoegd was,
het onderzoek voortgezet en de zaak in
beraad gehouden werd.
30 september 1968.
117
6. -'-- Strajzalcen. - Aantelcening van
de getuigenissen voor de in ee?'ste aanleg
CASSATIE, 1969. - 40
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?'echtcloende stmjge1·echten.
. Niet op
Bt?'afje van nietigheid vom·gesqh?·even. De verplichting aantekening te houden
van de voornaamste verklaringen van de
getuigen die gehoord worden op r de
terechtzitting van de . in eerste aanleg
rechtdoende strafgerechten, vermeld ip.
de artikelen 155 en 189 van het Wetboek
van strafvordering en 10 van de wet van
1 mei 1849, is geen substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
vorm.
21 oktober 1968.
209

7. - Stmjzalcen. - Pleidooi voor de
st?'aj?'echtbanlcen. Geen ve?'plichting
vom· de g?'iffie?' aantelcening e?'vcin te
houden. Geen enkele wetsbepaling
verplicht de griffier van een strafgerecht
aantekening te houden van de pleidooien.
21 oktober 1968.
209
8. - Stmjzalcen.
Politim·echtbanlc.
-:- P?·oces-ve?·baal van een te?·echtzitting,
tijdens wellce de zaalc onde?·zocht is, dat
doo?' de voorzitte?' niet we1·d onclertelcend .
- V onnis dat niet alle ve1·eiste vaststellingen ~nhoudt om de 1'i3gelmatigheid van de
1·echtspleging te bewijzen. ~ Nietig is het
vonnis van een politierechtbank, wanneer
het proces-verbaal van de terechtzitting
tijdens welke de zaak onderzocht is, door
de voorzitter niet werd ondertekend en
het vonnis niet aile vereiste vaststellingen
inhoudt om de regelmatigheid van de
rechtspleging te bewijzen.
25 november 1968 en 9 jUIJi 1969.
313 en 981
9. - Strafzalcen. Middel waarbij
aangevoerd wo1·dt dat een getuige ontzet
was van het ?'echt om in ?'echte te getuigen.
---'-- Middel dat geen steun vindt in de
p1•ocesstulclcen. Middel dat .feitelijlce
grondslag mist. - Feitelijke grondslag
mist het middel waarbij wordt aangevoerd dat een onder ede gehoorde getuige
ontzet was van het recht om in rechte
te getuigen anders dan om enkel inlichtingen te verstreldmn, wanneer deze
bewering geen steun vindt in de bestreden
beslissing of in de processtukken waarop
het Hof vermag acht te slaan. ·
485
20 januari 1969.
10. - Stra.fzalcen. - Eed. - Doo?' de
ondM·zoelcsrechtM' aangestelde deslcundige.
T1e1•hoor op de te?'echtzitting van het
vonnisge1·echt. I{eslcundige die zich
e?'toe bepe?'lct ve?'slag uit te brengen over
zijn V?'oege1·e opdracht,. zonder voor dit
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ge~·eeht als deskundige op te treden. ~
Alleen get~tigeneed ve?·eist. ~ De door de
onderzoeksrechter aangestelde deskundige die, op de terechtzitting, zich ertoe
beperkt verslag uit te brengen over de
uitslag van zijn vroegere opdracht,
zonder er opnieuw als deskundige op te
treden, moet enkel de getuigeneed afleggen. (Wetb. van strafv., art. 155.).
21 januari 1969.
495

11. ~ B~wge?·lijke zalcen. ~ Pm·tij die
een pleitbezorger heejt aangesteld en overleden is voonlat de zaalc in staat van
wijzen was. ~ Oonelusie in zijn naam
genomen na zijn dood. ~ Ove?'lijden niet
betekend aan de andere pm·tijen.
Regelmatige eonelttsie. ~' W anneer een
partij, die een pleitbezorger heeft aangesteld, _overleden is voordat de zaak in
staat van wijzen was en zijn overlijden
aan de ax1dere partijen niet werd betekend, is de in naam van deze partij na
haar overlijden genomen conclusie regelmatig. (Wetb. van burg. rechtsv., artikel 334.)
14 februari 1969.
556
12. ~ Stmjzalcen. ~ Nee?·legging van
een solwijtelijke conclusie. ~ Nem·legging
vastgesteld doo?' het proces-verbaal van de
te?·echtzitting. ~ Rechte~· niet verplicht
dit oolc in zijn beslissing vast te stellen.
~ De neerlegging van een schriftelijke
conclusie voor het strafgerecht wordt
onder meer regelmatig vastgesteld door
het proces-verbaal van de terechtzitting,
daar geen enkele wetsbepaling vereist
dat dit door de beslissing zelf wordt
vastgesteld.
17 maart 1969.
662

13. ~ St?·ajzaken.
Plaatsopneming
van de ee?'ste ?'echter. ~ Inachtneming van
de ?'egels bet?·etfende de openbam·heid van
de te?·echtzittingen niet vastgesteld.
Rechte?' in, hoge1· be1·oep die zijn beslissing
g1•ondt op de constate?'ingen bij de plaatsopneming. ~ Nietigheid van de beslissing
in hoge~· bemep. ~ Wanneer, in strafzaken, de eerste rechter zich ter plaatse
h.eeft begeven en het proces-verbaal van
deze onderzoeksmaatregel of het vonnis
niet vaststellen dat de regels betreffende
de openbaarheid van de terechtzittingen
in acht genomen werden, is het in hager
beroep gewezen vonnis, dat zijn beschikkend gedeelte onder meer grondt op de
bij de plaatsopneming gedane constateringen, zelf door nietigheid aangetast.
(Grondwet, art. 96.)
31 maart 1969.
716

14. ~ Stmjzaken. ~ Pe?·soon die als
getuige en cleskundige ter te1·echtzitting is
gehoo?·d. ~ Aflegging van de wettelijlce
eed als g~t~tige en deskunclige. ~ Doo?'
dezeljde rechters opnieuw gehoord op een
late1·e te?·echtzitting. ~ H e1·haling van de
eclen niet ve?·eist. ~ Een persoon die ter
terechtzitting als getuige en deskundige
is gehoord en er terzelfdertijd de wettelijke eed als getuige en deskundige heeft
afgelegd, moet niet opnieuw worden
beedigd, wanneer hij in dezelfde zaak
opnieuw door dezelfde rechters op een
latere terechtzitting worclt gehoord.
21 april 1969.
777
15. ~ Stmjzalcen. ~ Onbeedigd ve?'lwo?'
een getuige die vervallen ve?·lclam·d is
van het ?'echt orn in ?'eehte te getuigen. ~
V ervallenve?·lcla?'ing blijkt uit een ajsclwijt
van het vonnis dat in het dossier is opgenomen. ~ T'Vettelijkheid. ~ Een getnige van
minstens vijftien jaar wordt regelmatig
door de correctionele rechtbank onbeedigd gehoord, wanneer het proces-verbaal van de terechtzittirtg vaststelt dat
deze getuige '' van zijn rechten vervallen
was verklaard >> en een gelijkluiclend verklaarcl afschrift van de in kracht van
gewijsde gegane beslissing waarin deze
getuige vervallen verklaard wordt om
in rechte te getuigen anders dan om enkel
inlichtingen te geven, tijdens de behandeling ter terechtzitting in het dossier
is opgenomen.
21 april 1969.
777
Va?J

16. ~ Stmjzaken.
Oonclttsie. Begrip. ~ Een conclusie in strafzaken
is het geschrift dat door een partij of
haar raadsman die haar vertegenwoordigt
of bijstaat, is ondertekend, dat aan de
rechter tijdens de debatten wordt overgelegd op de terechtzitting, waarvan
regehnatig wordt vastgesteld dat de
rechter kennis ervan heeft gehad, en
waarin middelen worden aangevoerd tot
staving van een eis, een verweermiddel
of een exceptie.
12 mei 1969.
906
17. ~ Bw·gerlijke zaken. ~ Beschikkend gedeelte. ~ Begrip. ~ Elke beslissing
van de rechter over een betwisting is een
beschikking, welke ook de plaats zij van
deze beslissing in de tekst van het
vonnis. (Impliciete oplossing.)
30 mei 1969.
943
18. ~ Stmjzaken. ~ Ve?·schillende pe?·sonen die zieh b1wgerlijke partij hebben
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gesteld tegen eenzelfde beklaagde en die
elk een eigen nadeel aanvoeren. - Hof
van beroep dat de heropening beveelt van
de debatten met bett·elclcing tot de t•echtsvordet·ing van een oe1· burgerlijlce pm·tijen
en op de andet·e t·echtsvo1'det·ingen uitspraalc
doet. - W ettelijlcheid. - W anneer verschillende personen zich wegens eigen
nadelen, tegen eenzelfde beklaagde, burgerlijke partij hebben gesteld en de rechter na het overlijden van een dezer
partijen de heropening van de debatten
beveelt om aan de erfgenamen de gelegenheid te geven het geding te hervatten,
verplicht . geen wetsbepaling hem de
debatten ook te heropenen met betrekking tot de rechtsvorderingen van de
andere burger1ijke partijen.
9 juni 1969.
982

19. - Stmfzalcen.
Oonclusie. Begt·ip. - Nem·legging van stulclcen. Ook al wordt de eenvoudige neerlegging
van stukken door het proces-verbaal van
de terechtzitting vastgesteld, toch heeft
zij niet tot gevolg de voorlegging aan de
rechter van een eis, verweer of exceptie,
waarop hij verplicht is te antwoorden.
23 juni 1969.
1056
20.- Politie- en cot•t•ectionele zalcen.Echtgeiwte van de belclaagde als getuige
.gehoo1'd. - Horen zondet• ve1'zet vamvege
de pa1'tijen. - Hot·en dat geen nietigheid
teweegbrengt. - Ret horen van de echtgenote van de getuige door de politic- of correctionele rechtbank kan op zichzelf geen nietigheid teweegbrengen, wanneer het openbaar ministerie, de burgerlijke partij noch de beldaagde zich
ertegen hebben verzet dat zij gehoord
werd. (Wetboek van strafv., art. 156.)
23 juni 1969.
1062
21. - Stmjzalcetu. - Politiet•echtbanlc
rechtdoende zondet· dat de zaalc t•egelmatig
bij haa1' aanhangig was. - Vet·oo1'delend
vonnis.- Onwettelijlcheid.- Onwettelijk
is het vonnis van de'politierechtbank dat
de beklaagde veroordeelt zonder dat de
zaak regelmatig bij de rechtbank aanhangig was door een dagvaarding of
vrijwillige verschijning van de beklaagde.
(Wetb. van strafv., art_. 145 en 147.)
23 jtmi 1969.
1067

VOORLOPIGE HECHTENIS.
Hoger be1'oep tegen een beschilclcing die
de voot·lopige hechtenis handhaajt. -

V M'schijning voot• de lcame1· van inbeschuldigingstelling. - .Doot• de g1'iffim· aan de
t·aadsman van de vet·dachte te geven
bet·icht. - Niet op stmffe van nietigheid
voo1'gesch1'even. - Vet•gissing in dit bet·icht leidt enlcel tot nietigheid wannee1· de
t•echten van de ve1'dediging wet·den geschonden - In geval van hoger beroep tegen
een beschikking die de voorlopige hechtenis handhaaft, is het bericht dat door
de griffier moet gegeven. worden betreffende plaats, dag en uur van de verschijning voor de kamer van inbeschuldigingstelling en van de terbeschiklringstelling
van het dossier aan de raadsman van
de verdachte niet voorgeschreven op
straffe van nietigheid en kan een vergissing in de vervulling van deze formaliteit enkel tot de nietigheid van de
rechtspleging leiden wanneer zij de
rechten van de verdediging heeft geschaad. (Wet van 20 april 1874, art. 5
en 20.)
89
23 september 1968.

VOORRECHTEN
KEN.

EN HYPOTHE-

1. - Voo1'recht van de schuldvot·deringen
wegens huur en pacht van onrom·ende
goederen. - H'et van 16 decembe1· 1851,
artilcel 20. Ont·oet·ende goederen. Begt·ip.- In artikel 20, 1°, van de wet
van 16 december 1851 op de herziening
van het hypotheekrecht worden de termen (( huis » en (( hoeve » slechts enontiatief gebruikt. Daar de tekst algemeen is,
is hij toepasselijk op de schuldvorderingen wegens huren of pachten betreffende
elk onroerend goed en du13 ook op de
schuldvorderingen, ook al worden ze
(( vergoedingen '' genoemd, verschuldigd
ter uitvoering van een huurovereenkomst
van een groeve.
2 oktoby;r 1968.
136
2. - Eis tot~et•nietiging van een mwoet•ende lcoop uit hoofde van benadeling voor
meet' dan zeven twaalfclen.- Inscht·ijping
van de eis. - At·tilcel 3 van de hypothecaire wet. :____ Geen wetsbepaling schrijft
voor dat de inschrijving van een eis tot
vernietiging van een onroerende lmop
uit hoofde van benadeling voor meer dan
zeven twaalfden, ter uitvoering van
artikel 3. van de hypotheekwet, moet
geschieden binnen een termijn van twee
jaar te rekenen van de dag van de koop.
24 januari 1969.
501
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3 . - A ?'tikel 92 van de wet van 16 december 1851. - Hypothecai1·e inschrijving
op een o1woerend goed van een scliuldenaar.
- Bij de hypothecaire insclw·ijving bet?·okken pa1·tij. - Hoofclelijlee medeschnlclenaa?·. Geen bet1·oleleen partij. - De
hoofdelijke rnedeschuldenaar is, in de
betekenis van artikel 92 van de wet van
16 december 1851 op de herziening van
het hypotheekstelsel, geen betrokken
partij bij de hypothecaire inschrijving
op het onroerend goed van de scht~lde
naar.
22 mei 1969.
932
4. - Dom·haling van de insclwijving
op het onroe1·end goed van de hypothecai1·e
schuldenaar. - Do01·haling. - In beginsel geen toestemming ve1·eist van de
hoofdelijlee medeschuldenaa?'. - De dom:haling van de inschrijving op het onroerend goed van de hypothecaire schuldenaar kan toegestaan en de doorhaling
gevorderd worden, zonder de toestemming van de hoofdelijke m.edeschuldenaar, behoudens dezes verhaal in geval
van kwade trouw van de hypothecaire
schuldeiser en behoudens de rechten die
de hoofdelijke medeschuldenaar uit een
indeplaatsstelling zou halen. (Wet van
16 december 1851 op de herziening van
het hypotheekstelsel, art. 92, gewijzigd
bij art. 8 van de wet van 10 oktober
1913.)
22 mei 1969.
932

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

INLEIDING. -

Pe1·sonen bevoegd om
zich in cassatie te voorzien of tegen wie
een cassatieberoep lean of moet worden
ingesteld. Gevolgen van de nietontvankelijkheid van de voorziening
van een van de eise?'8 of tegen een van
de verweerde1·s.

HooFDSTUK I. -

del.- T'Vannee1· is er voo1·ziening.Draagwijdte van de voO?·ziening. Bij te voegen stukken.- Neerlegging
van memories. - G1•onden van nietontvanleelijkheicl.
Onsplitsbcwe
zaleen.- Erkenning door de partijen.
1. -

Algemene regel.

§ 2. -

Belastingzaken.

§ 3 . - Burgerlijke
koophandel.

4. -

zaken of zaken van

Dienstplichtzaken.

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

Tuchtzaken.

7. -

V erkiezingszaken.

Beslissingen waartegen een cassatieberoep lean of waa?'tegen Z1tlle be1·oep niet lean w01·den
ingestelcl. - Beslissingen in feite;
beslissingen in 1·echte. - Toepassing
'Van de 1·egel : « Na een ee1·ste voo?'ziening w01•dt geen andere voo1•ziening
toegelaten "·- Voorzieningen die niet
ontvankelijk zijn geworden wegens
gemis aan bestaans1·eden of belang.

HooFDSTUK IV.

1. -

Allerlei.

2. -

Belastingzaken.

3. - Burgerlijke
. koophandel.
4. -

zaken of zaken van

Dienstplichtzaken.

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

6. -

Tuchtzaken.

§ 7 . - Verkiezingszaken.
HooFDSTUK V. -

Afstand.·

\Tf. Registratie van de
voorzieningen. - Zegel.

HooFDSTUK

INLEIDING.
Termijnen waarin een
voo1·ziening moet worden ingesteld of
betekend. Beslissing waartegen
onmiddellijk een cassatievoorziening
lean wo1·den ingesteld. - Voorzieningen die niet ontvankelijk zijn, daar
te v1·oeg ingesteld.

HooFDSTUK II. -

Vo1·m van de voorziening. - Vermelding van de geschonden wetten. - Opgave van het mid-

HooFDSTUK III. -

VooRZIENING IN RET BELANG
VAN DE WET. (Zie Oassatie.)

HOOFDSTUK

I.

PERSONEN BEVOE.GD OM ZICH IN OASSATIE
TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN OASSATIEBEROEP KAN OF MOE.T WORDEN
INGESTELD. GE.VOLGEN VAN DE

VOORZIENING IN CASSATIE
NIET-ONTVANKELIJKHEID
VAN
DE
VOORZIENING VAN E:EJN VAN DE EISERS
OF TEGEN EEN VAN DE. VERWEERDERS.

1. -- Personen tegen wie een cassatiebeToep kan wonlen ingesteld. - Bu?·gerlijke zaken. - Geen geding voo1· de jeitenrechte?' tussen de eise?' en de ve?·wee?·der.
Niet ontvanlceli,ike voo?·ziening. Niet ontvankelijk is de voorziening tegen
een partij tegen wie de eiser voor de
feitenrechter niet geconcludeerd heeft
en ten bate van wie de bestreden beslissing geen veroordeling ten laste van de
eiser heeft uitgesproken.
6 september 1968 en 9 januari 1969.
19 en 450
2. - Stmjza]cen. - Personen die bevoegd zijn om een cassatiebemep in te
stellen. - Vonnis dat een partij btwger1'echtelijk aanspmlcelijk verklaart voo?' de
geldboete en de koste·n va1~ de stra,jvo?·de?·ing.
- V oorziening van het openbaar ministerie. - Ontvanlcelijlcheid. - Ret openbaar
ministerie is bevoegd om een cassatieberoep in te stellen tegen de beslil;lsing
die een partij burgerrechtelijk aansprakelijk verklaart voor de geldboete en de
kosten van de strafvordering. (Impliciete
oplossing).
9 september 1968.
28

3. - Personen d1:e bevoegd zijn om zich
in cassatie te voorzien. - Strajzaken. Ve1•volgingen dam· het openbaar ministe1·ie
ingesteld wegens ove1·treding van het Boswetboek. - Bestuur van waters en bossen
dat de beklaagde niet heejt doen dagvaa?'den, in de zaalc niet is tussengelcomen en
voor de jeitenrechter niet heejt geconcludee?·d. - Vonnis dat de beklaagde vrijspreelct en ten laste van de Belgische
Staat (Ministerie van landbouw) geen
enkele st1·aj uitspreelct. Voorziening
van deze laatste. - Niet-ontvankelijkheid.
- Wanneer door het openbaar ministerie
wegens overtreding van het Boswetboek
vervolgingen worden ingesteld, het bestuur van waters en bossen de beklaagde
niet heeft doen dagvaarden, in de zaak
niet is tussengekomen en voor de feitenrechter niet heeft geconcludeerd en ten
laste van de Belgische Staat (Ministerie
van landbouw) geen enkele straf werd
uitgesproken, is de voorziening door deze
laatste ingesteld tegen het vonnis dat de
beklaagde vrijspreekt niet onvankelijk,
wegens het ontbreken van hoedanigheid
van eiser (Boswetboek, art. 120, 135
en 144.)
91
23 september 1968.
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4. - Pe1·sonen bevoegd om zich in cassatie te voorzien. Dienstplicht. Beslissing van de herlceuringsmad. Voo?'Ziening die niet doo?' de dienstplichtige zelj of, voo?' hem, doo?' een hottder
van een bijzonde?'e volmacht woTdt ingesteld. - Niet-ontvankelijlcheid. - Niet
ontvankelijk is de voorziening tegen een
beslissing van de Rerkeuringsraad, die
niet uitgaat van de dienstplichtige zelf
of van een gemachtigde, houd(lr van een
bijzondere volmacht. (Gecoordineerde
dienstplichtwetten van 30 april 1962,
art 51.)
9 december 1968.
360
5 . - Personen tegen wie een voo?·ziening
lean wm·den ingesteld. - St·rafzaken. Burgerlijlce ?'echtsvordering. - In hager
be1•oep geen geding rnee?' aangegaan tussen
de eiser in cassatie, belclaagde, en de
ve1·weercler, burgerlijlce _pa1•tij. - Nietontvanlcelijlcheid. - Niet ontvankelijk,
wegens het ontbreken van bestaansreden,
is de voorziening ingesteld door een
beklaagde tegen een burgerlijke partij
met wie hij in hager beroep geen geding
meer had aangegaan en ten behoeve van.
wie de bestreden beslissi:rig geen veroordeling ten laste van de eiser uitspreekt.
10 december 1968.
366

6. Pe1·sonen bevoegd om zich in
cassatie te voo?'Zien. - Bu?·gerlijlce zalcen.
- Openbaa1· ministe1·ie. - Ontvanlcelijkheid. - Vom·waarden. - Ret openbaar
ministerie is ontvankelijk om zich in
cassatie te voorzien tegen een in burgerlijke zaken in laatste aanleg gewezen
beslissing, wanneer de openbare orde in
gevaar wordt gebracht door een toestand
die dient te verdwijnen. (Wet van 20 april
1810, art. 46.) (Impliciete oplossing.)
13 december 1968.
375

7. - Personen bevoegd om zich in
cassatie te voorzien. St?·ajzalcen. Voo1·ziening van de bu?'(JM'lijke partij tegen
de beslissing op de stra:fvordeTing. Burgerlijke pa1·tij veroordeeld in de kosten
van deze ?'echtsvo?·de?·ing. - Vom·ziening
ontvanlcelijlc in deze mate. - De burgerlijke partij die in de kosten van de
strafvordering werd veroordeeld is ontvankelijk om zich in cassatie te voorzien
tegen de beslissing op de strafvordering
in zover aileen zij bij deze beslissing in
bedoelde kosten werd veroordeeld.
27 januari 1969.
507
8. Pe1·sonen bevoegd om zich in
cassatie te vom·zien. Stmfzalcen. -
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Overtreding van cle gecoo1'dinee1·de wetten
bet1'efjencle de inkomstenbelastingen. Ve1·volgingen ingestelcl do01· de Administmtie cler di1·ecte belastingen. - V1·ijspmak. - V oo1·ziening van de Staat. Ontvankelijkheid. - Ingeval van vervolgingen ingesteld door de Administratie
der · directe belastingen is de Belgische
Staat ontvankelijk om een cassatieberoep in te stellen tegen een arrest dat
een beklaagde vrijspreekt, die vervolgd
wordt wegens een overtreding van artikel 77, § 4, van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, gecoordineerd
op 15 januari 1948.
528
3 februari 1969.
9. - Pe1·sonen tegen wie een cassatiebe1"oep lean w01·den ingestelcl. - St1·ajzaleen.
- V e1·zelee1·aai· die tot tussenlcomst ge1·oepen is of V1'ijwillig tussengeleomen is en
die niet ~:n lcosten jegens de open bare pm·tij
we1·d veroo1'deeld. Voo1·ziening tegen
het openbaa1· ministe1·ie. - Niet-ontvankelijkheid. De verzekeraar van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
de beklaagde, die in de zaak tot tussenkomst geroepen is of vrijwillig tussengekomen is in de rechtsvordering van de
burgerlijke partij, is niet ontvaJlkelijk
om zich tegen het openbaar ministerie in
cassatie te voorzien, wanneer hij niet in
kosten jegens de openbare partij werd
veroordeeld.
10 febi'uari en 5 mei 1969.
551 en 846

10. - Personen tegen wie een cassatiebe1'oep lean wonlen ingesteld. - Strafzalcen. - V e1·zelce1'aa1' van de bu1'ger1·echtelijke aanspmkelijleheid van de beklaagde,
die v1'ijwillig is tussengekomen. Geen
geschil tttssen hem en de beklaagde noch
veroo1·clelin g te zijnen laste ten voonlele van
deze laatste·. Voo1·ziening tegen de
beklaagcle. Niet-ontvankelijleheicl. De verzekeraar van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de beklaagde, die
vrijwillig is tussengekomen in de rechtsvordering van de burgerlijke partij, is
niet ontvankelijk om zich tegen de beklaagde in cassatie te voorzien, wanneer
er tussen, hen geen geschil bestaat en
het arrest geen veroordeling van de
verzekeraar ten voordele van de beklaagde uitspreekt.
10 februari 1969.
551
11. - Pe1·sonen ·tegen wie een cassat·ieberoep lean worden ingesteld. - Btwgerlijlce zaleen. - Vo01·ziening ge1'icht tegen

alle pa1·tijen die in de zaale voo1· de 1•echter
in hoge1• be1•oep bet1·olcken wm·en. M idclel clat niet st1·elct tot vemietiging van
de bepalingen bet1'efjende de tegen een der
pa1'fiJen ingestelcle 1'echtsvonle1•ingen. Voo1'ziening niet ontvanlcelijlc ten aanzien
van deze pa1•tij. Voo1·wam·clen: Niet ontvankelijk, bij gebreke van belang, is de voorziening gericht tegen
een partij, wanneer geen enkel middel
strekt tot vernietiging van het beschikkend gedeelte van het arrest dat deze
partij aanbelangt en noch de vernietiging
van het arrest, noch het later onderzoek
van de zaak voor het hof op verwijzing
van aard zijn de rechtsverhoudingen
tussen deze partij en de andere betrokken
partijen te be'i:nvloeden.
21 februari 1969.
585
12. - Pe1'sonen tegen wie een cassatiebe1·oep lean w01·den ingestelcl. - Strajzaken. - Voorziening van een btt1'ge1'lijlce
pa1·tij tegen een ande1'e btwge1·lijke pa1'tij.
- Geen geding aangegaan tussen deze
btwge1·l1:jke pa1·t·ijen, noch VB1'001'deling van
de ee1'ste ten voo1·dele va1~ de tweede. Niet ontvanlcelijke voo1·ziening. - Niet
ontvankelijk is de voorziening door een
blirgerlijke partij ingesteld tegen een
andere burgerlijke partij waarmede zij
voor de feitenrechter geen geding aangegaan had en ten wier voordele de bestreden beslissing geen veroordeling ten laste
van de eisende partij uitspreekt.
3 maart 1969.
614

13. - Pe1·sonen bevoegd om zich in
cassatie te voo1·zien. - Voo1·zien,;ng van
een beklaagde en de bu1·ge1·rechtelijk aanspmlcelijlce pm·tij tegen de beslissing op de
rechtsv01·de1•ing d·ie cloo1• het openbaar
ministe1·ie tegen een meclebelclaagde wenl
ingesteld. Niet-ontva'l'flcelijlcheicl. Een beklaagde en de voor hem burgerrechtelijk aansprakelijke partij zijn niet
bevoegd om zich in cassatie te voorzien
tegen de beslissing op de rechtsvordering
die door het openbaar ministerie tegen
een medebeklaagde werd ingesteld.
21 april 1969.
787
14. - Pe1·sonen tegen wie een cassatiebe1'oep lean worden ingesteld. - Bu1·ger-·
lijlce zaken. - Ve1·weerde1' voor de feitenrechte1' ve1'tegenwo01·digd cloo1• zijn vade?'
en wettelijlce behee1•de1'. Ve1·wee1'der
meerderjarig geworden bij het instellen
van de voorziening. - Voo1'ziening betekend aan de vade?' van de verwee1·de1'.
Niet-ontvanlcelijlcheid. Wanneer in
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burgerlijke zaken de verweerder, voor
de feitenrechter vertegeriwoordigd door
zijn vader en wettelijke beheerder, meerderjarig is geworden bij het instellen van
de voorziening, is de voorziening, die
aan de vader van de verweercler werd
betekend, niet ontvankelijk.
27 juni 1969.
1074

HOOFDSTUK II.
TERMIJNEN WAARIN EEN VOORZIE.NING
MOET WORDEN INGESTELD OF BETEKEND. BESLISSINGEN vVAARTEGEN
ONlVIIDDELLIJK EEN CASSATIEVOORZIENING KAN WORDEN INGESTELD. VooRZIE.NINGEN DIE NIET ONTVANKELIJK ZIJN, DAAR TE VROEG INGESTELD.

15. - Te1·mijn. - Dienstpllchtzaken.
Beslissing van de 1·aad van be1·oep
vom· gewetensbezwaren. Voorziening
van de ve1·zoeker. j1Jeer dan vijjtien
dagen na de ontvangst van de betekening.
- Te late voorziening. - Te laat ingediend en derhalve niet ontvankelijk is
de voorziening van een verzoeker tegen
een beslissing van de raad van beroep
voor gewetensbezwaren, die aan de
griffie van het Hof van cassatie is gezonden meer dan vijftien dagen na de
ontvangst van de betekening van deze
beslissing, zelfs indien zij bij verstek
is gewezen. (Wet van 3 juni 1964, art. 10.)
203
21 oktober 1968.
16. Te1·mijn.
Stmjzalcen. V oorziening tegen een op tegenspmalc
gewezen eindar1·est. - Buiten het geval
bedoeld bij artikel 40, lid 4, van de wet
van 15 jlmi 1935 (artikel 1 van de wet
van 8 maart 1948), is te laat ingesteld,
de voorziening die in strafzaken tegen
een op tegenspraak gewezen eindarrest
wordt ingediend na het verstrijken van
de termijn gesteld bij artikel 373 van
het Wetboek van strafvordering.
18 november 1968 en 20 januari,
31 maart en 19 augustus 1969.
299, 485, 725 en 1089
17.- Tennijn.- Dh·ecte belastingen.
- An·est dctt geen einde maalct aan de
betwistin(J en geen uitspmak doet over een
bevoegdheidsgeschil. - Termijn van voorziening : negentig v1'ije dagen te 1·elcenen
van de betelcening van het eindm·rest. De voorziening in cassatie tegen een
arrest van het hof van beroep, inzake
directe belastingen, dat geen einde maakt
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aan de betwisting en geen uitspraak doet
over een bevoegdheidsgeschil, staat eerst
open na het eindarrest en moet ingesteld
w~~den binnen de termijn van negentig
VriJe dagen te rekenen van de betekening
van dit arrest en niet van de uitspraak
ervan. (Wetb. van strafv., art. 416;
wet van 6 september 1895, art. 14,
vervangen bij artikel I van de wet van
23 juli 1953.)
3 december 1968.
349

18. - Te1·rnijn. - Dienstplichtzalcen.
Beslissing van de Herkeuringsmad.
- Voorziening van de dienstpl/chtige. Mem· dan vijjtien dagen na de ontvangst
van de betekenir&g. - Niet ontvanlcelijke
voorziening. Te laat ingediend en
derhalve niet ontvankelijk is de voorziening van een dienstplichtige tegen een
beslissing van de Herkeuringsraad, die
ingesteld is meer dan vijftien dagen na
de ontvangst van de betekening van deze
beslissing. (Gecoordineerde dienstplichtwetten van 30 april 1962, art. 51, § 2.)
10 december 1968 en 12 mei 1969.
363 en 891
19. Termijn. St1·ajzalcen. Bu1'(fe1·lijke 1'echtsvo1'Cle1'ing. - Op tegenspmalc gewezen aT1'est clat cle beklaagde
verootcleelt om aan de bu1'(fe1·lijlce pa1·tij
de becl1·agen te betalen clie zij vm·cle1•cle,
1·elcening houclencle met hun 1·espectieve
aanspralcelijlcheicl. - Stmj1·echte1· wiens
1'echtsmacht ttitgeput is, zeljs zo hij cle
ve1·oorcleling " pTovisioneel >> 1ooemt. Onmiclclellijlce voo1·ziening ontvanlcelijlc. Ingevolge een op tegenspraak gewezen
arrest dat, na definitief uitspraak te
hebben gedaan op de straf'vordering, de
beklaagde veroordeelt om aan de burgerlijke partij de bedragen te betalen die
zij vorderde, rekening houdende met hun
respectieve aansprakelijkheid, is de
rechtsmacht van de strafrechter uitgeput
en mag dus het voorwerp zijn van een
onmiddellijke voorziening, zelfs zo hij
de veroordelh1g " provisioneel >> noemt.
6 januari 1969.
424

20. Te1·mijn.
Strajzalcen. Belclaagcle bij verstelc ve1'0o1•cleelcl.
A1·1·est op tegensp1·aalc ten aanzien van cle
verzelcema1• van cle bU1'(f61'1'echtelijlce aanspmlcelijkheicl van cle beklaagcle inzake
moto1'1'ijttdgen. Voorziening van cleze
verzekemar tijclens cle gewone ve1·zetste1•mij11,
die V001' cle belclaagde openstaat. - Ontvanlcelijlcheicl. - Wanneer een beklaagde
bij verstek wordt veroordeeld door een
arrest dat op tegenspraak is gewezen
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ten aanzien van de verzekeraar van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, dan is de verzekeraar
ontvankelijk om zich dadelijk in cassatie
te voorzien, hoewel de gewone verzetstermijn die voor de beklaagde openstaatniet verstreken is. (Impliciete oplossing.)
10 februari 1969.
551

21. Tet·mijn..
Strajzalcen. Burget•lijlce rechtsvordet·ing. - Geen bevoegclheidsgeschil. - Schade die ondet·scheiden. elementen omvat. - AtTest dat
definitiej uitspraalc doet over een van deze
elementen en, voor het ovet·ige, een pt·ovisionele vet·goeding toelcent en een deslcun-'
digenonderzoelc beveelt. Voot·ziening
beper·lct tot het eetwte beschilclcende gedeelte.
Onmidd!elUjlce voorziening niettemin·
niet ontvanlcelijlc. - Niet ontvankelijk is
de voorziening v66r de eindbeslissing
ingesteld en beperkt tot het beschikkende
gedeelte van een arrest dat, zonder
iuzake bevoegdheid te zijn gewezen,
definitiefuitspraak doet over een element
van de door de burgerlijke partij aangevoerde schade, terwijl het arrest, voor
andere elementen van de schade, zich
ertoe beperkt een voorlopige vergoeding
toe te kennen en een onderzoeksmaatregel te bevelen. (Wetb. van strafv.,
art. 416.)
10 maart 1969.
643
22. - Tet·mijnen.
Tuchtzalcen. T11cht van de advocaten. - Op tegenspr·aak gewezen arr·est. Voor·ziening
ingesteld meer dan vijjtien dagen na de
betelcening. - Te laat ingediende voorziening. - Te laat ingediend en derhalve
niet ontvankelijk is de voorziening die
meer dan vijfbien dagen na de betekening
van de bestreden beslissing werd ingesteld tegen een op tegenspraak gewezen
arrest van het hof van beroep over het
hoger beroep tegen een tuchtbeslissing
van de tuchtraad van de Orde van
advocaten. (Wet van 25 februari 1925,
art. 1; koninldijk besluit nr 261 van
24 maart 1936, art. l.)
10 maart 1969.
645
23. Ter·mijn.
Strajzaken. Art·est van de lcamet· van i.nbeschuldigingstelling dat niet ontvankeli.flc ver·lclaart het
vet·zet van de belclaagde tegen een beschilclcing die hem naar de cort~ectionele rechtbanlc vet·wijst. - Ar·rest dat niet beslist
over een. geschil betrefjende de bevoegdheid
van de onderzoeksgerechten. V oorziening van de belclaagde v66r· de eindbeslissing. Niet-ontvankelijkheid. -

Niet ontvankelijk is de voorziening die
door de beklaagde v66r de eindbeslissing
wordt ingesteld tegen het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling dat,
zonder te beslissen over een geschil
betreffende de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten, niet ontvankelijk verklaart het verzet van de beklaagde tegen
de beschikking van de raadkamer die
hem naar de correctionele rechtbank
verwijst. (Wetb. van strafv., art. 416.}
17 maart 1969.
661
24. Termijn. ~ Stmjzalcen.
But·gerlijlce rechtsvm·dering. - An·est OJ>
tegenspmak dat de belclaagde verom·deelt
om aan de but•get·lijke par·tij de door haar·
gevordenle geldsommen te betalen.
Str·ajt·echter wiens t•echtspmak Hitgeput
is, zeljs zo hij cle veroonleling als voot·lopig
lcwalificeer·t. - Onmiddellijlce voo?'ziening
ontvankelijk. - De rechtsmacht van de
strafrechter is uitgeput door een op
tegenspraak gewezen arrest, dat na definitief uitspraak te hebben gedaan op do
strafvordering, de beldaagde veroordeelt
om aan de burgerlijke partij de door
haar gevorderde geldsommen te betalen.
Dit arrest staat dus open voor een
onmiddellijke cassatievoorziening, zelfs
zo de rechter de veroordeling als voorlopig kwalificeert.
21 april 1969.
782

25. - Termijn. . Dienstplichtzalcen.
- Beslissing van de Hoge militieraad. Voorziem:ng van de dienstplichtige. Meet• dan vijjtien dagen na de ontvangst
van de betekening. - Voor·ziening te laat
ingesteld. - Te laat ingesteld en derhalve
niet ontvankelijk is de voorziening van
een dienstplichtige tegen een beslissing
van de Hoge militieraad, welke aan de
griffie van het Hof yan cassatie werd
gericht meer dan vijftien dagen na de
ontvangst van de betekening van deze
beslissing. (Gecoordineerde dienstplichtwetten, art. 51.)
1049
23 juni 1969.
26. Ter·mijn.
Stmjzaken. Jettgdbescherming. Ar'1'est van het
hoj van bet·oep, jeugdlcamet•, waat•bij de
ontzetting van het oudetlijk gezag is uitgesprolcen. V oot•ziening moet wot·d~n
ingesteld binnen de tet·mijn bepaald bij
artikel 373 van het TVetboelc van strajvordering. De voorziening tegen een
arrest van het hof van beroep, jeugdkamer, waarbij de ontzetting van het
ouderlijk gezag is uitgesproken, moet
worden ingesteld binnen de termijn
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bepaald bij artikel 373 van het Wetboek
van strafvordering. (Wet van 8 april
1965, art. 62.) (Impliciete oplossing.)
23 juni 1969.
1056

27. Te1"rnijn.
Stmjzaken VooTziening van het openbaa1· ministe1·ie
tegen een vonn.is wam·bij niet ontvanlcelijk
ve1•lclaa1'd tvoTdt het hogeT bm·oep va1~ het
openbaar ministe1·ie tegen een vonnis van
de politie1·echtbanlc dat zijn vonleTing
stTelclcende tot splitsing van de veTvolgingen
en tot 'ititstel voo1• onbepaalde tijd van het
ondeTzoelc van geheel de zaak ve1"We1'pt. V onnis dat geen uitspmalc doet ove1· een
bevoegdheidsgeschil. - VooTziening v661·
een einclbeslissing. - Niet ontvanlcelijlce
voo1•ziening. Geen eindbeslissing en
derhalve niet ontvankelijk voor een
voorziening in cassatie v66r. de eindbeslissing is het vonnis dat, nu het geen
uitspraak doet over een bevoegdheiclsgeschil, niet ontvankelijk verldaart het
hoger beroep van het openbaar ministerie
tegen een vonnis van de politierechtbank
dat de vordering van het openbaar
ministerie strekkende tot de splitsing
van de vervolgingen en tot uitstel voor
onbepaalde tijd van het onderzoek van
geheel de zaak verwerpt. (Wetb. van
strafv., art. 416.)
19 augustus 1969.
1088
HOOFDSTUK III.
YORM VAN DE VOORZIENING.- VERMELDING VAN DE GESOHONDEN WETTEN.
0PGAVE VAN HET
MID DEL.
V\TANNEER IS ER VOORZIENING ? DRAAGWIJDTE VAN DE VOORZIENING.
BIJ TE VOEGEN STUKKEN. NEERLEGGING VAN MEMORIES.- GRONDEN
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID.- ONSPLITSBARE ZAKEN. ERKENNING
DOOR DE PARTIJEN.

§ 1. -

Algemene regel.

§ 2. -

Belastingzaken.

28. - Di1·ecte belastingen. - Stukken
nee1·gelegcl tot 1·echtvam·diging van de
ontvanlcelijlcheid van de vooTziening. TeTmijn van deze neeTlegging.- De stukken neergelegd tot rechtvaardiging van
de ontvankelijkheicl van de voorziening
inzake directe belastingen kunnen worden neergelegcl na het verstrijken van de
termijnen bepaald bij artikel 14 van de
wet van 6 september 1895, vervangen
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door artikel 1 van de wet van 23 juli
1953; z;j moeten worden neergelegd ten
laatste op de terechtzitting waarop de·
zaak worclt onclerzocht en alvorens het
openbaar ministerie zijn advies geeft.
(Wet van 6 september 1895, gewijzigcl
bij die van 23 juli 1953, art. 14; besluit
van 15 maart 1815, art. 38.)
3 september 1968.
1
29. - D"'Tecte belastinge1i. - In het
N edm·lands opgesteld ve1·zoelcsclwijt.
In het F1•ans gewezen a1'1'est. - Niet
ontvanlcelijlce voo1·ziening. Is nietig
inzake directe belastingen het verzoekschrift in cassatie clat in het Nederlands
is opgesteld tegen een in het Frans
gewezen arrest. (Wet van 15 juni 1935,
art. 27 en 40.)
3 september 1968.
6
30. V 01"m. - DiTecte gemeentelijlce
belastingen. - Betelcening van de vm·lcla1'ing tot vooTziening. - BetviJs van deze
betekening niet oveTgelegd. - Niet ontvankelijlce voo1·ziening.- Niet ontvankelijk is de cassatievoorziening tegen een
besluit van de bestendige deputatie van
een provin.cieraad die heslist over een
reclamatie tegen een aanslag in een
directe gemeentelijke belasting, wanneer
uit de regeh.natig aan het Hof overgelegde
stukken niet blijkt dat de verklaring tot
voorziening binnen de bij artikel 4 van
de wet van 22 januari 1849 gestelde
termijn betekend werd aan de partij
tegen wie ~de voorziening gericht is.
(Wet van 22 juni 1865, art. 2, en wet
van 22 juni 1877, art. 16.)
29 oktober 1968 en 25 februari 1969
235 en 610

31 . - V 01"m. - Di1·ecte belastingen. V oorziening in naam van een ve1·eniging
zonde1· 'iVinstoogmeTlc ingestelcl lc1·achtens
een volmacht doo1· led en van cleze ve1·eni _,
ging.- Geen wettiging van de bevoegclheicl
van de onclertelcenaa1'B van deze volmacht.
Niet-ontvankelijlcheicl. - · Niet ontvankelijk is de voorziening die tegen een
arrest van het hof van beroep inzake
directe belastingen . in naam van een
vereniging zonder winstoogmerk werd
ingesteld door !eden van deze vereniging,
houders van een volmacht, terwijl nit
geen stuk waarop het Hof vermag
acht te slaan blijkt dat de ondertekenaars
van de volmacht pevoegd waren om deze
te gev.en.
26 november 1968.
327
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32. ~ Vm·nL ~ Dir·ecte belastingen. ~
V m·plichting voor· cle gemachtigcle ho~tcler
te zijn vcm een bijzoncler·e volmacht. ~
Elke gemachtigde die inzake directe
belastingen een cassatieberoep instelt,
moet daartoe houder zijn van een
bijzondere volmacht. (Impliciete beslissing.)
26 november 1968.
327

37. ~ Vor·m. ~ Bzwger·Ujlce zaken.
In het Fr·ans gewezen bes_lissing.
Betelcening van een venoelcsclwijt tot
cassatie. ~ Origineel van het in het
F1•ans gestelcle exploot clat in het N ecle1'lancl3
melding maakt van cle aancltLicling betr·ejJerule cle per·soon met wie cle gerechtscleu.rwaanler gespr·olcen heejt. ~ Nietigheicl van
het exploot. ~ Venvee1'Cler· cUe zich er·op
beroept niet verplicht te bewijzen clat zij
33. ~ VoTm. ~ Dir·ecte belastingen.--'-- · hem nacleel heejt herolclcencl. ~ Niet
V erzoeksclu·ijt gericht aan de V oor·zitter· ontvanlcelijlce voor·ziening. ~ Wanneer
van het Hoj van cassatie. ~ Niet ontvan- het voor het overige in het Frans gestelde
keli;ilce voor·ziening. ~ Niet ontvankelijk orio·ineel van het exploot van betokening
inzake directe belastingen is de voorzie- vm~ een verzoekschrift tot cassatie tegen
ning in cassatie ingesteld door een ver- een in het Frans gewezen arrest in het
zoekschrift, dat Jliet ter grifiie van het N ederlands vern>eldt 1net welke persoon
hof van beroep werd afgegeven, doch de gerechtsdeurwaarder heeft gesproken,
rechtstreeks gericht werd aan de V oor- is dit exploot nietig en de voorziening
zitter van het Hof van cassatie. (Wet bijgevolg niet onvankelijk, zonder dat
van 6 -september 1895, artikel 14, ver- de verweerder, die zich op de nietigheid
vangen door artikel I van de wet van va1> het exploot beroept, moet bewijzen
23 juli 1953.)
dat zij hem nadeel heeft berokkend.
(Wetb. van burg. rechtsv., art. 61, 68
10 juni 1969.
996
en 68bis; wet van 25 februari 1925,
art. 8, 10 en 17bis, lid 2; wet van
§ 3. Burgerlijke zaken of zaken
15 juni 1935, art. 27 en 40.)
van koophandel.
34. ~ Gr·oncl van niet-ontvankelijkheicl.
~ Bur·ger·liJke zaken. ~· Gr·ond van nieotontvankeliJkheicl opgewor·pen door· het openbaar· ministede. ~ Betelcening. ~ Het
openbaar ministerie bij het Hof van
cassatie, dat van ambtswege een grand
van niet-ontvankelijkheid opwerpt tegen
een in burgerlijke zaken ingestelde voorziening, n:wet vooraf bij ter post aangetekend schrijven hiervan kennis geven
aan de advocaten van de partijen. (Wet
van 25 februari 1925, art. 17ter.)
6 september 1968.
19

35. ~ Vor·m. ~ Bzwge?'lijlce zaken.
Geen iniclclel voor·geclragen. - Niet ontvanlcelijke voor·ziening. ~Is niet ontvankelijk in burgerlijke zaken de voorziening
tot staving waarvan geen middel, dat
de bestreden beslissi:ngen bekritiseert,
wordt voorgedragen.
6 september 1968.
19
36: ~ Vor·m. ~ Bzwger·lijlce zaken.
lYiemo?'ie van antwoo1'Cl. ~ Over·legging
ter gr·iffie na cle bij cle wet vastgestelcle termijn. ~ Het Hoj slaat hier·op geen acht.
~In burgerlijke zaken slaat het Hof geen
acht op een m.emorie van antwoord welke
ter griffie overgelegd werd na de bij
artikel 16 van de wet van 25 februari
1925, op straffe van verval, vastgestelde
termijn.
6 september 1968.
21

3 oktober 1968.

138

38. ~ Vor·m. ~ Burger·Zijke zalcen. ~
Geschil onsplitsbaar· tttssen alle pm·tijen.
~ Voor·ziening niet ontvanlcelijlc ten aanzien van een VB?'Weenler·. - V 001'Zienin[{
tege1~ de ancler·e venveerder· oolc niet ontvanlcelijlc. ~ '\Vanneer, in een burgerlijk
geschil dat onsplitsbaar is tussen a;~le
partijen, de voorziening niet ontvank_ehJ~
is ten aanzien van een verweerder, 1s ZIJ
ook niet ontvankelijk in zover zij tegen
de andere verweerder wordt ingesteld.
3 oktober 1968.

138

39. ~ Vm·m. ~ Ver·melding van de
geschonclen tvetsbepalingen. ~ BtwgeTlijlce
wken. :____ Grand van niet-ontvanlcelijlcheid.
~ 1J!Iiclclelen en ondenlelen. ~ BegTip. ~
Kan niet worden aangenomen de grand
van niet-ontvankelijkheid afgeleid, biernit dat uit de tekst van het m1ddel,
voorgesteld tot staving van een voorziening in burgerlijke zaken, blijkt dat het
drie onderscheiden griev-en hevat zonder
dat de wetsbepalingen, waarop elk van
die " middelen » betrekking heeft, aangeduid werden, wanneer de onderscheiden aangevoerde overwegi:ngen tot hetzelfde doel strekken en slechts een enkel
middel opleveren. (Wet van 25 februari
1925, art. 9.)
29414 november 1968.
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40.- Vo1·m. - Burgedijke zaken. Betelcende ~titgifte of ajsclwijt van de bestreden beslissing dient bij de voo?"ziening
te wonlen gevoegd. - Voo1•waarde waaraan clit st1tk moet voldoen. ·-De betekende
nitgifte of het betekend af.schrift van de
bestreden beslissing, die de eiser op
straffe van nietigheid bij het verzoekschrift tot cassatie in burgerlijke zaken
moet voegen, is het 1etterlijk af.schrift
van de beslissing, dat werd afgeleverd
door de griffier die deze bewaart ; het
1noet het Hof in de mogelijkheid stollen
na te gaan of deze beslissing werd
getekend. door de vool"zitter van het
rechtscollege dat ze heeft gewezen. ('IVet
van-25 februari 1925, art. 10, 1o.)
.22 november 1968.
310

41. - Vorrn. - Burge?"lijlce zaken. Vom·ziening inyesteld door een naarnloze
vennootschap. Vennootschap ve?·tegenwoonliyd dam· haa?' ?'aad van behee?". Ver]Jlichting, op straffe van niet-ontvan~
kelijlcheid van de vom·ziening, in het ve?'·
zoekscMijt en, in het exploot van, betekening
e1·van de identiteit van elke beheenle?' te
ve?·melden. Een naarnloze vennootschap kan niet geldig een voorziening
instellen door tussenkomst van haar
raad van beheer dan door in het verzoekschrift en in het exploot van betekening
ervan de identiteit van elke beheerder
te preciseren.
19 december 1968.
393
42. - J]l[emo?·ie. - Burge?'l~jlce zaken.
- Jl1erno?·ie in naam van de ve?·wem·der
te?' ff?'iffie nee1·gelegd zonder de t1ossenlcomst
van een advocaat bij het Hoj van cassatie.
JJ1emorie waa1•op het Hof geen acht
slaat. -Ret Hof kan in burgerlijke zaken
geen acht slaan op een memorie die in
naam van de verweerder ter griffie neergelegd werd zonder de tussenkom.st van
een advocaat bij het Hof van cassatie.
(Wet van 25 februari 1925, art. 15, 18
en 20 bis; wet van 20 juni 1953, art. 3.)
28 maart 1969.
713
43. - Vm·m. - Bu1·gerlijlce zaken. Onsplitsbaar geschil. - Voorziening niet
ge1·icht tegen alle pa1·tijen die een belany
hebben dat ind?·uist tegen dat van de
eiser. - Niet ontvanlcelijlce voo?·ziening.
In bnrgerlijkfl zaken, wanneer het
geschil onsplitsbaar is tussen alle partijen, moet de eiser, op straffe van nietontvankelijkheid, zijn voorziening instellen tegen alle partijen die een belang
hadden dat indruist tegeJl het zijne,
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zelfs zo een van deze partijen vrijwillig
in de zaak was tussengekomen.
10 mei 1969.
874
44. - Vo?'rn. - Bu?·ge?'lijke zalcen. Onsplitsbaar geschil. Doo?' een der
pa1·tijen ?'egelmatig ingestelde voo?"ziening.
- Voo?"ziening mwegelmatig 1:ngesteld door
een ande1·e partij die hetzeljde belang
heejt venledigd. Gevolg van de ee1·ste
voorziening op de tweede en op de ornvang
van cle ve1·niet1:ging. In burgerlijke
zaken, wanneer het geschil onsplitsbaar
is tussen alle partijen; maakt de regelmatige voorziening van een · van de
partijen niet retroactief ontvankelijk de
voorziening die onregelmatig werd ingesteld door.een andere partij, die hetzelfde
belang heeft verdedigd; de eerste voorziening streld eveawel ten voordele van
de andere partij in deze zin dat de
vernietiging, die zou worden nitgesproken op de voorziening van de eerste
partij, zich uitstrekt tot de tweede partij.
10 mei 1969.
874.
45. - V orrn. - Burge1'lijlce zalcen. Door een naamloze vennootsahap ingestelde
voo?·ziening. V ennootsahap ve?·tegenwoonligd door een advocaat bij het Hoj
van cassatie, zonde?' de tussenlcomst van
de mad van beheer in de alcte. - Niet
vereiste vermelding, in het vm·zoelcsch?-ijt en
in het exploot van betelcening, van de personen waaruit de ?'aad van behee?' is samengesteld. - Een naanlioze vennootschap
stelt- op geldige wijze een cassatievoorziening in door de tussenkorr1st aileen
van een advocaat bij het Hof van
cassatie, zonder in het verzoeksclu·ift en
in het exploot van betekening de identiteit te moeten vermelden van de personen
waaruit haar raad van beheer is samengesteld wanneer deze in bedoelde alden
niet tussenkomt. (Impliciete oplossing.)
10 mei 1969.
874

46. - Vorm. - B1wge?·lijlce zalcen . .JJ!f.emorie van antwom·d door een naamloze
vennootschap nee?·gelegd. - Vennootschap
ve1·tegenwoonligd doo?' een advocaat bij
het Hof van cassatie, zoncler de tussenkomst van cle ?'aacl van behee1• in cle alcte.
- Niet ve1·eiste ·1xrmelding, in de nwnwrie
van de 1JeTsonen waantit de ?'aacl van
behee?'-is samengestelcl. - Een naanlioze
vennootschap client op geldige wijze een
memorie van antwoord op een cassatievoorzieni~1g in door de tusseJ1komst aileen
van een advocaat bij het Hof van cassatie, zonder de identiteit te moeten vermelden van de personen waaruit haar
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raad van beheer is samengesteld, wanneer
deze in bedoelde akte niet tussenkomt.
10 mei 1969.
874
§ 4. -

Dienstplichtzaken.

47. - Vo1·m. - Dienstplicht. - Verzoelcsch?'ift waarbij verzocht wonlt om de
he1·zienii1g van de beslissing van de He?'keu?·ingsmad. - Ve?·zoekschrift dat geen
voorziening is. - Geen voorziening in
cassatie is het verzoekschrift, waarbij
een dienstplichtige verzoekt Din. de herziening van de beslissing van de Herkeuringsraad. (Gecoordineerde dienstplichtwetten van 30 april 1962, art. 50 en 51.)
360
9 december 1968.
48. - Vo?'?n, - Dienstplichtzaken. Ve?'melding van de geschonde11 wettelijke
bepalingen.- Betelcenis van deze wom·den.
- De wettelijke bepalingen, die in de
voorziening in dienstplichtzaken moeten
vermekl worden, zijn niet de bepalingen
tot regeling van de cassatievoorziening,
doch de bepsJingen waarop het middel
is gegrond en die, volgens de eiser, door
het militiegerecht werden geschonden.
(Dienstplichtwetten, gecoordineerd op
30 april 1962, art. 51, § 1.)
6 januari 1969.
438

49. - Dienstplicht.
Ve?'Zoelcsclwift
van de dienstplichtige om de oo?·zaalc van
z1:jn aanm·aag om ttitstel te wijzigen. Verzoelcsch?'ijt dat geen voo?·ziening is. Geen voorzien!n.g in cassatie is bet verzoekschrift waarbij de dienstplichtige
enkel de oorzaak van zijn aanvraag om
uitstel wijzigt.
12 mei 1969.
889
§ 5. - Strafzaken (Geestrijke dranken,
Douanen en accijnzen inbegrepen).

50.- Vorm.- Stmfzaken.- Voorziening van de bu?·ge?'l1jke pa1·tij. V erplichting cle akte van voorziening zelf
te betekenen. - Niet ontvankelijk is de
voorziening van de burgerlijke partij,
wanneer deze zich · ertoe beperkt heeft
aan de verweerder te doen betekenen
dat zij zich in. cassatie heeft voorzien
zonder de akte van voorziening zelf te
doen betekenen. (Wetb. van strafv.,
art. 418.)
14 oktober 1968:
170

51.- Vorm.- Stmfzalcen.- Burge?'lijke pm·tij, eiseres. - V oorziening niet

betekencl.- Niet-ontvanlcelijkheicl.- Niet
ontvankelijk is de door een burgerlijke
partij ingestelde voorziening die niet
betekend is aan de partijen tegen wie
zij is gericht. (Wetb. van strafv. art. 418.}
(Eerste en tweede zaak.)
4 november 1968 (twee arresten).
256

52. - Vorm: - Stmfzaken. - Voorziening van de in tussenkomst opgm·oepen
verzeke1·aar. - Voo1·ziening niet betelcencl.
- Niet-ontvankelijlcheicl.- Niet ontvankelijk is de voorziening, die ingesteld is
door de in tussenkomst voor het strafgerecht opgeroepen verzekeraar en niet
betekend werd aan de partijen tegen wie
zij is gericht. (Wetb. van strafv., art. 418)
18 november en 23 december 1968.
299 en 400
53. - Nee?'legging van memo1•ies. 111.em01·ie neergelegd clam· een beklaagde,
pm·tij in de best1·eden beslissing. - Belclaagcle die geen eiser of venveenler in
cassatie is. - Het Hof hmtclt met cleze
memon:e geen relcening.- Hot Hofhoudt
geen rekening met de door een beklaagde,
partij in de bestreden beslissing, neergeiegde memorie, wanneer hij geen eiser
of verweerder in cassatie is.
299
18 november 1968.
54. - Vorm. - Stmfzaken.
Geschrift tot staving van de voo?·ziening van
de belclaagde. - Niet getelcencl gesclu·~ft.
Het Hof slaat er geen acht op.- Het Hof
slaat geen acht op /een tot staving van
de voorziening van de beklaagde neergelegd geschrift, wanneer dit geschrift
niet ondertekend is. (Wetb. van strafv.,
art. 422 en 525.)
385
16 dec.ember 1968.

55. - Vorm. - Strafzalcen. - Akte
die cle verlcla;·ing niet vaststelt van de
veroo?·cleelcle partij om zich in cassatie te
Niet-ontvanlcelijlche.icl. voo·rzien. Niet ontvankelijk is do voorziening in
strafzaken, wanneer de akte dje ze vaststelt de verklaring niet bevat van de
veroordeelde partij om zich in cassatie
te voorzien. (Wetb. van strafv., art. 417.)
23 december 1968.
399
56. - Vo1•m. - Stm:fzalcen.
Gem•
ve;·melcling van de best1·eclen beslissing. Niet-ontvankelijlcheicl. - Niet ontvank~
lijk is de voorziening in strafzakeJJ. dm
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de bestreden beslissing niet vermeldt.
(Wetb. van strafv., art. 417.)
399
23 december 1968.

57. - Vo1·m. - St?'ajzaken. - Akte
die niet vaststelt dat de ve?'kla1·ing van
voo?'ziening vom· de (J1'iffim· is gegaan. Niet-ontvankelijlcheid. - Niet ontvankelijk is de vo_orziening in strafzaken,
wanneer de akte die ze vaststelt niet
vermeldt dat de verklaring van voorziening voor de griffier is gedaan. (Wetb.
van strafv., art. 417.)
23 december 1968.
399
58. - VoTm. - St1·ajzaken. - N eeTlegging van memo1·ies. Aanvttllende
rnemorie van eise1· te1• gdffie nee1·gelegd
na het veTstrijken van de bij m·tikel 53,
lid 2, van het besluit van 15 maa1•t 1815
gestelde teTmijn. - Niet-ontvankelijlcheid.
- Niet ontvankelijk is de memorie tot
. staving van een voorziening in strafzaken
neergelegd ter griffie van het Hof na het
verstrijken van de bij artikel 53, lid 2,
van het besluit van 15 maart 1815
gestelde termijn, al was dit een aanvullende memorie.
23 december 1968.
402
59.- VoTm.- St1·ajzalcen.- Definitieve veTom·deling op de stmjvoTdeTing en
-niet-definitieve op de btwgerl1:jlce ?'echtsvonle1·ing.- Voo1·ziening van de beklaagde tegen de eeTste beslissing, - iliemorie
doo1• de bu?"(Je7·lijke pa1·tij nee1•gelegd. Ontvanlcelijlce rnemo1·ie. Kosten. "\Vanneer de beklaagde, die definitief op
de strafvordering en provisioneel op de
burgerlijke rechtsvordering werd 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.
6 januari 1969.
418
60. - Vo?'m. - Stmjzalcen. - Ve?'·
zoekschTijt tot st.aving van de voorziening.
- Ve1·zoeksch1-ijt nee1•gelegd tm· gTiffie van
het Techtscollege dat de best1•eden beslissing
heejt gewezen. - Nee?'legging na het ve?'·
stdjlcen van de te1·mijn gesteld bij a?·tilcel422 van het Wetboek van stmjvonleTing.
- Niet-ontvanlcelijkheid van het verzoeksch?-ijt. - Niet-ontvankelijk is het verzoekschrift dat, tot staving van een
voorziening in strafzaken, ter griffie
van het rechtscollege, dat de bestreden
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beslissing heeft gewezen, werd neergelegd
na het verstrijken van de termijn gesteld
bij artikel 422 van het Wetboek van
strafvordering.
3 maart 1969.
616

61. - VoTrn. - Stmjzaken.
Voorziening van de buTgeTlijlce pa1·tij. Memorie neergelegd tm· g?·iffie van het Hof
van cassat1:e.- Noodzalcelijke tussenkomst
van een advocaat bij het Hoj van cassatie.
-- Niet-ontvankelijk is de mmnorie van
de burgerlijke partij, eiseres in ·cassatie,
die ter griffie van het Hof van cassatie
neergelegd werd zonder de tussenkomst
van een advocaat bij dit Hof (Wetb.
van strafv., art. 425; wet van 20 juni
1953, art. 6, § 2.)
616
3 maart 1969.
62. - Vo1·m. - Stmjzaken. - TeT
(JT'iffie van het Hoj nem·gelegd geschrijt,
dat « vm·zoekscMijt tot cassatie " wm·dt
genoemd. GescMijt dat noch door de
eisende belclaagde, n'och do01· zijn aclvocaat,
noch door een bijzonde1· gevolmctchtigcle
onclertelcend werd. - Het Hof slaat e1· geen
acht op. - Het Hof slaat geen acht op
een ter griffie neergelegd geschrift, dat
« verzoekschrift tot cassatie " wordt genoemd en dat noch door de eiser, noch
door een advocaat, die bevoegd, is om in
zijn naam op te treden, noch door een
gevolmachtigde, handelende krachtens
een bijzondere volmacht, ondertekend
werd.
24 maart 1969.
692
63. - VoTm. - Stmjzalcen. - Nee1'legging van de memo1•ies. Memm·ie
van cle eiser ter gT1:ffie van het Hoj nee?·gelegd na het vm·strijken van de te1·mij11,
gesteld bij artilcel 420bis, lid 2, van het
T'Vetboek van stmjvo1·cleTing. - Niet-ontvankelijlcheid. - Niet ontvankelijk is de
memorie tot staving van een voorziening
in strafzaken ter griffie van het Hof neergelegd na het verstrijken van de termijn,
gesteld bij artikel 420bis, lid 2, van het
Wetboek van strafvordering.
23 jtmi 1969 (twee arresten).
1054 en 1064
64.- Vo1·m.- Stmjzalcen.- Jeugdbesche?·ming. - A1·rest van het hoj van
be1·oep, jeugclkameT, wam·bij de ontzetting
van het ouderlijk gezag is uitgesp1·olcen.V oorziening moet wo1·clen ingesteld in de
vo1·m voo1·gesch1-even bij artilcel 417 van
het Wetboelc van strajvo1·de1·ing. - De
voorziening tegen eeil arrest van het
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hof van beroep, jeugdkamer, waarbij de
ontzetting van het ouderlijk gezag is
uitgesproken, moet worden ingesteld in
de vorm voorgeschreven bij artikel 417
van het vVetboek van strafvordering.
(Wet van 8 april 1965, art. 62.) (Impl.iciete oplossing.)
23 juin 1969.
1056

65. - VoTm. - Stmfzaleen. - Neer·legg,ing van cle memor·ies. - Memor·ie van
cle eiser· neer·gelegcl mincler· clan acht dagen
v661' cle ter·echtzitting.- Niet-ontvankelijleheicl. - Niet ontvankelijk is de memorie
tot staving van een voorziening die in
strafzaken door de eiser wordt neergelegd minder dan acht dagen v66r de
terechtzitting. (Wetb. van strafv., artikel 420bis, lid 1.)
23 juni 1969.
1064
§ 6. -

Tuchtzaken.

66. - Vor·m. - Tuchtzalcen. - Beslissing van cle gemengcle r·aad van be1•oep
vcm de Onle van Apotheleer·s. - Voorziening cloor· rm:cldel van een bTiej. - Niet
ontvanlcelijlee voorziening. - Niet ontvankelijk is de voorziening tegen een
beslissing van de gemengde raad van
beroep van de Orde van Apothekers,
ingesteld bij brief gericht aan de griffi~
van dit rechtscollege. (Wet van 19 mel
1949, gewijzigd bij die van 20 januari
1961, art. 12; Wetb. van strafv., art. 373,
lid 1, en 417.)
14 april 1969.
762
§ 7. -

V erkiezingszaken.

HOOFDSTUK IV.
BESLISSINGEN WAARTEGE,N EE,N OASSATIEBEROEP KAN OF W AARTEGEN ZULK
BEROEP NIE,T KAN WORDEN INGESTE,LD.
----" BESLISSINGEN IN FEITE; BESLISSINGEN IN RE,OHTE. TOEPASSING
VAN DE REGEL ; « NA EEN EERSTE
VOORZIENING WORDT GEEN ANDERE
VOORZIENING TOEGELATEN >>. VooRZIENINGE,N DIE NIET ONTVANKELIJK
ZIJN GE,WORDEN WEGENS GEMIS AAN
BESTAANSREDEN OF BELANG.

§ 1. -

2. -

Allerlei.

Belastingzaken.

67. - Beslissingen waar·tegen een voor·zien?:ng lean wor·clen ingesteld. - DiTecte

belastingen. - Geen voor·ziening op voor:ziening.- UitzoncleTingen.- Behoudens
de gevallen van regelmatige afstand of
van toepassing van de wet van 8 maart
1948, vermag een partij geen tweede
voorziening in te stellen tegen eenzelfde
arrest inzake directe belast:i:ngen. (Ordonnantie van 28 juni 1738, deel I, titel IV,
art. 39, en titel IX, art. 5; 'Vetb. van
strafv., art. 438.)
15 oktober 1968.
181
§ 3. -

Burgerlijke zaken of/zaken
van koophandel.

68.
Beslissingen wctaTtegen een
cassatieber·oe1J lean wor·den ingestelcl. Bu1·gerlijlee zaleen. - Voor·ziening tegen
een ten aanzien van eise1· ,in laatste aanleg
bij ve1·stele gewezen besUssing. - Ontvanleelijleheicl. - TT oorwaanle. - De voorziening in cassatie tegen een ten aanzien
van eiser in laatste aanleg gewezen
beslissing is enkel ontvankelijk wamleer
deze beslissing definitief geworden is,
wegens het ontbreken van verzet bimlen
de wettelijke termijn. (Wet van 4 augustus 1822, art. 15, 1°; wet van 25 maart
1876, art. 19; wet van 25 februari 1925,
art. 2).
10 januari 1969.
459
§ 4. -

Dienstplichtzaken.

69. - Beslissingen waa1·tegen een cassatiebeToep lean wonlen ingestelcl. - D·ienstplicht. Beslissing gewezen door· de
hoofclgeneesheer· van de gezonclheiclsclienst
van het Recr·uteTings- en SelectiecentJ'ttm.
- Beslissing die niet voor· cassatieberoep
vatbaar· is. - Een beslissing gewezen
door de hoofdgeneesheer van de gezondheidsdienst van het Recruterings- en
Selectiecentrmn is niet vatbaar voor
cassatieberoep.
22 juli 1969.
1080
5. - Strafzaken (Geestrijke dmnken,
Douanen en accijnzen inbegrepen).

70. - Beslissingen waar·tegen een voor·ziening lean wm·clen ingesteld. - Stm:fzaleen. V onnis in laatste aanleg dat
opdec·imes toepast en eer• ve1·vangende
gevangenisstr·aj ttitspreelet voo1· een niet
uitgesproken gelrlboete.- Voo1·ziening van
de belclaagde ger·icht tegen de beslissing op
de stmjvo·rcleTimg.- Niet-ontvanleelijleheicl.
- Niet ontvankelijk, wegens gebrek aan
belang, is de voorzieni~lg die door de

VOORZIENING IN CASSATIE
beklaagde wordt ingesteld tegen een op
de strafvordering in laatste aanleg gewezen vonnis, dat opdecimes toepast en een
vervangende gevangenisstraf uitspreekt
voor een niet uitgesproken geldboete.
23 september 1968.
85

71. Stmjzaken. Ye?'001'rlele1id
a1•rest. - Bevel tot onmiddellijke aanho'Ltding.- Voo1·ziening tegen de vm·oonlelende beslissing verwo1•pen. - V oorziening
tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding zonder belang, - Wanneer de veroordeelde zich in cassatie heeft voorzien
tegen een veroordelend arrest, dat zijn
onmiddellijke aaxthouding beveelt, en,
ten gevolge van de verwerping van de
voorziening tegen de veroordelende beslissing, deze laatste kracht van gewijsde
verkrijgt, wordt de voorziening tegen
het bevel tot onmiddellijke aanhouding
zonder belang.
23 septm;nber 1968 en 20 januari 1969.
·
93 en 485

72.
Stmjzaken.
Bu1·ge?'lijke
rechtsvonlering. - Voo1·ziening tegen een
beslissing ove1· de bw·ge?·lijlce belangen,
die geen. uitspmctk doet op de btt1'ge1·lijke
1'echtsvo1·de1'in g cloo?' de ve?'tvee?·de?' tegen
de eiser ingesteld. - Voo1·ziening zonde1•
voo?'tve?'P· Zonder voorwerp is de
voorziening ingesteld tege;n een beslissi:ng,
die recht doet over de burgerlijke belangen, maar geen uitspraak doet op de
burgerlijke rechtsvorderh1.g van de verweerder tegen de eiser.
18 november 1968.
299

73.- Beslissingen waa1·tegen een cassatiebe?·oep kan wqnlen ingesteld. - St?·ajzalcen. - Doo1· de co?'?'ecoionele r·echtbank
in em-ste aanleg gewezen vonn1:s. - Niet
ontvankelijke voorziening. - Niet ontvankelijk is de voorziening tege~1. een
vonnis dat door de correctionele rechtbank in eerste aanleg gewezen werd.
25 november 1968.
314

74; - Beslissh~gen waa1·tegen een cassatiebe?"oep kan tvO?'den ingesteld. - Stmjzaken. - Bu1•ge?·lijke ?'echtsvorde1·ing. Beslissing van onbevoegdheid die geen
veroonleling van de beklaagde i1~ ve1·band
met deze ?'echtsvO?·de?·ing 'Ltitsp?'eekt. ~
Voorziening van de beklaagde. - N ietontvankelijkheid. - · Niet ontvankelijk,
bij gebrek aan belang, is de voorziening
van de beklaagde tegen een beslissing,
waarbij het strafgerecht zich onbevoegd
verldaart mn nitspraak te doen over de
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burgerlijke rechtsvordering tegen hem
en te zijnen laste geen veroordeling in
verband met deze rechtsvordering uitspreekt.
16 december 1968.
381

75.- Beslissingen waa1·tegen een voo?'ziening kan tvo1·den ingesteld. - Stm:fzaken. - Beschikking van de maclkame1•
die de inte?onming van de· beklaagde beveelt. - Niet ontvankelijke voo1·ziening.
- Niet ontvankelijk is de voorziening
tegen een beschikking van de raadkamer
die de internerh1.g van de beklaagde
beveelt, daar dergelijke beschikking niet
in laatste aanleg is gewezen. (Wet van
4 augustus 1832, art. 15; wet van
25 maart 1876, art. 19; wet van 9 april
1930, art. 8.)
23 december 1968 en 24 februari 1969.
403 en 594
76. - Beslissingen waa1·tegen een cassatiebe?'oep kan wonlen ingesteld. - St?'afzaken. - Oommissie tot besche1·ming va1~
de. maatschappij clif de in1•ichting aanwijst wam·in de inte1•nm·ing zal plaatshebben. - V oo1·ziening tegen deze beslissing.
- Niet-ontvankelijkheid.- De beslissing
waarbij de commissie tot bescherming
van de maatschappij, tor uitvoering van
een rechterlijko beslissi~1.g tot inter~1ering,
de inrichting aanwijst waarin deze zal
plaatshebben, staat niet voor een cassatieberoep open. (Wet van 4 augustus
1832, art. 15; wet van 25 maart 1876,
art. 19; wet van 9 april 1930, art. 14
vervangen door artikel 1 van de wet
van 1 juli 1964.)
'
23 december 1968, 6 januari en 16 j1.mi
1969.
404, 438 en 1027

77. - Beslissingen waa1·tegen een voorziening lean wonlen ingesteld. - St?'afzalcen. - Bu1·ge?·lijlce rechtsvor~e1·ing. -;-:
Beslissing die aan de bttrge?·hJlce pa?'ltJ
haar ?'echtsvonlm·ing ontzegt en hacw in de
lcosten e?'Va?~ veroo>·cleelt. - V oo1·ziening
van de belclaagde. - Nie(ontvanlcelijkheid. - Niet ontvankelijk, wegens het
ontbrek<'n van belang, is de voorziening
van de beklaagde tegen een beslissing
die aan de burgerlijke partij haar rechtsvordering ontzegt en haar in de kosten
ervan veroordeelt.
6 januari 1969.
425
78. - Stmfzakm.
Yoorziening na
een ee1·ste voorzie1iing is niet geldig. Uitzonde1·ingen. - Buiten het toepassingsgeval van fl.rtikel 40, lid 4, van de
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wet van 15 juni 1935 (artikel I van de
wet van 8 maart 1948), 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.)
20 januari 1969.
483

79. - Beslissingen waa1·tegen een cassatiebM'oep kan wo1·den ingesteld.
Strajzaken.- Bu1·ge1'lijke rechtsvo1'Cle1·ing.
- Voo1·z,:ening van de beklaagde tegen de
burge1'lijlee pa1·tijen. - Rechte1' in hoge1'
beroep die geen leennis heeft gelc1·egen van
de bu1·ge~·l"jke ?'echtsvo1·de1·ing van de
bU1'gMlijke pcwtijen tegen de belelaagde.
Niet ontvanleelijke voo1·ziening. Niet ontvankelijk is de voorziening, die
de beklaagde tegen de bmgerlijke partijen heeft gericht, wanneer de rechter
in hoger beroep geen kennis heeft gekregen van de rechtsvordering van de burgerlijke partijen tegen de beklaagde en
hij op deze rechtsvordering geen uitspraak heeft gedaan. (Wetb. van strafv.,
art. ,216.)
.27 januari 1969.
504
80.- Beslissingen waa1'fegen em.~ cassatieberoe]J lean worden ingesteld. - Strajzaleen. - Voo1·ziening van de beklaagde
tegen een beslissing die de ajstand van de
?'echtsv01•dering van de bu1·ge1'lijke partij
clecr·eteert en haa1· in de kosten ve1•oordeelt.
- Niet ontvanleelijlee voorziening.- Niet
ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is .
de voorziening van de beklaagde tegen
een beslissing die ·de afstand van de
rechtsvordering van de bmgerlijke partij
decreteert en haar in de kosten veroordeelt.
24 februari 1969.
595
81. - Beslissing waa1·tegen een voorziening lean worden ingesteld. - Strafzaken. - Commissie tot 'bescherming van
de maatschappij, ingesteld · krachtens de
wet van 1 juli 1964. - Commissie clie
beslist een ge£nte1·1werde niet in vrijheid
te stellen. - Beslissing die het voo1'We1'1J
lean zijn van een voo1·ziening. De
beslissing waarbij de commissie tot
bescherming van de maatschappij, ingesteld krachtens de wet van 1 juli 1964,
beslist dat er geen grond bestaat om een
gei:nterneerde in vrijheid te stellen, kan
het voorwerp zijn van een cassatieberoep
onder de bij het Wetboek van strafvordering gestelde voorwaarden. (Impliciete
beslissing).
16 jtmi 1969.
1034

82. - Beslissingen wam·tegen een cassatieberoep lean worden ingesteld.
Strajzalcen. - A1'rest tot verwijzing naa1·
het hof van assisen. - Niet ontvanleelijlee
voo1'ziening. - Buiten de gevallen waarvan sprake in artikel 40, lid 4, van de
wet van 15 juni 1936 en dat van een
regehnatige a£'3tap.d, mag de beschuldigde
zich v66r de eindbeslissi~1.g geen tweede
1naal in cassatie voorzien tegen het arrest
waarbij hij naar het hof van assisen
wordt verwezen. (Wetb. van strafv.,
art . .296, 416 en 438.)
1066
.23 juni 1969.
·83. - Besl·£ssingen wacu·tegen een cassatieberoep lean worden ingesteld.
St?·ajzalcen. P1·oces-verbaal van verschijning van de besclntldigde voo1· de
voo1·zitte1' van het hof van assisen. - Niet
ontvanlcelijke voo1·zieni1~g. - Het procesverbaal van verschijning van de beschuldigde voor de voorzitter van het hof
van assisen, opgemaakt overeenkomstig
artikel 293 van het Wetboek van strafvordering, staat als dusdanig niet voor
een cassatieberoep open. (Wetb. van
strafv., art. 407.)
1066
23 jtmi 1969.
84. - BesUssingen waa1·tegen een cassatiebm·oep lean w01•clen ingesteld.
St1·ajzalcen. - Oomm,:ssie tot besche~·ming
van de maatschappij ingericht lc1·achtens
cle wet van 1 j1di 1964. - Beslissing die
cle clefinitieve inm·ijheiclsstelling van een
ge~nte~·neenle beveelt. Vo01·ziening van
de ge~nte?"/Wenle. - Niet-ontvanleelijlcheicl.
Niet ontvankelijk, bij gebreke van
belana is de voorziening door em1 gei:nterne~l:de h1ge;;teld tegen de beslissing
van de commissie tot bescherming van
de maatschappij, ingericht krachtens de
wet va~1 1 juli 1964, die, zonder voorbehoud, de definitieve hwrijheidstellh<g
van een gei:nterneerde beveelt.
.23 juni 1969.
1067
§ 6. -

Tuchtzaken.

7 . - Verkiezingszaken.

HOOFDSTUK V.
A:lfSTAND.

85. - Afstancl van een voo1·zien~ng clie
niet wenl ingediend. - Afstand cl~e do01'
het Hof van cassatie niet in aanmerleing
wordt genomen. - Het Hof van cassatie

WAREN EN GOEDEREN (MISBRillK IN DE HANDEL VAN)
slaat gee~1 acht op een akte van a.fstand
van een voorziening die niet werd ingediend.
23 september 1968.

~telt

6 januari en 9 juni 1969.

85

1968.

424 en 987

Afstand. - Stmfzalcen. -Invan de ajstand. - Gevolgen. W annee:r de beklaagde, eiser tot cassatie
van zijn voorziening afstand heeft ge~
?-aan, doch vervolgens deze afstand
mtrekt, slaat het Hof geen acht hierop
en onderzoekt de ontvankelijkheid alsmede eventueel de grond van de voorziening.
6 januari 1969.
429
88 .. -

t?·elclc~ng

Ajstand. - Btwge1"lijlce zalcen.
- Ajstand betelcend. - Decrete1·ing. hl burgerlijke zaken decreteert het Hof
de afstand van de voorziening die aan de
verweerder is betekend.
~lovember

dat deze beslissing een eindbeslissing

lS.

86. -

29
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341

87. - Afstand. - Voo1·ziening van de
belclaagde . tegen de beslissingen op de
stmjvo?·der~ng en de bu?·geflijlce ?'echtsvorde?'M1g. - Ajstand van de voo1·ziening
tegen de beslissing op rle btwge?·lijlce
rechtsvorrlering. - Ajstancl geg1·oncl op
rle enlcele 1·eden dat deze besliss1:ng geen
eindbeslissing is in. de zin van aTtilcel 416
van het J.Vetboelc van stmjvo1·ijm·ing. Afstancl die niet als een be?"usting lean
wonlen 1titgelegd. - Gevolgen. - Indien
de beklaagde zich in cassatie heeft voorzien ~egen de beslissingen op de tegen
r~c:m mgestelde str~fvordering en burger- .
hJke rechtsvordenng en vervolgeris afstand heeft ge~aan van zijn voorziening, ·
m zover Zl.J gerwht was tegen de beslissing
op de burgerlijke rechtsvordering, op
grond aileen dat deze beslissin.g geen
eindbeslissing is in de zin van artikel 416
van het Wetboek van strafvordering,
kan deze afstand niet worden uitgelegd
als eeJ_J- berusting en wordt hij door het
Hof met gedecreteerd wanneer het vast-

89.- Ajstand.- Stmfzalcen.- Voo?'ziening van de administ1·atie van clouanen
en accijnzen tegen een m·ijsprelcend a1'?'e8t.
- Afstancl cloo?' een lasthebbe1· houcle1• van
een bijzoncle?'e volmacht. - Afstancl die
ove1•eenstemt met een afstancl van de
?'echtsvo?'cle?'ing. - Dec?'ete?·ing. - Wanneer de administratie van douanen en
accijnzen, vervolgende partij, door een
lasthebber houder van een bijzondere
volmacht, afstand doet van de voOl'ziening die zij tegen een vrijsprekend arrest
heeft ingesteld, decreteert het Hof de
afstand van de voorzienii1g daar deze
afstand gelijkstaat met een afstand van
de rechtsvordering.
24 februari 1969.
601
HOOFDSTUK VI.
REGISTRATIE VAN DE VOORZIENINGEN.
~ ZEGElL.

w
WAREN EN GOEDEREN (MISBRUIK IN DE HANDEL VAN).

en koninklijk besluit van 23 december
1957, art. 2.)
28 november 1968.
334

1. - Verlcoop op afbetaling en zijn
financie?·ing. - Wet van 9 juli 1957. Wet niet toepasselijlc op de vedcopen op
cifbetaling aan handelaa?'B in lichamelijlce
?'oerencle goecle1·en die voo?' bed?·ijjsdoeleinden bestemd zijn, noch op verlcopen boven
1D0.000 fmnlc. -De wet van 9 juli 1957
bot regeling van de verkoop op afbetaling
en zijn financiering is toepasselijk noch
op de verkopen op afbetaling aan handelaars in lichamelijke roerende goed~ren
die voor bedrijfsdoeleinden bestemd zijn,
tloch op verkopen boven 150.000 frank.
(Wet van 9 juli 1957, art. 2, 1o en 5o,

2 . - Vedcoop met p1·emiiin.- Ove?'t?'eding . van Mtilcel 1 va?1 het lconinlclijlc
beslu~t nr 61 van 13 Jantta?·i 1935. Bestandclelen van het miscl1·ijj. De
bestand?-elen van het misdrijf waarvan
sprak.e ill artikel 1 van het koninklijk
beslmt nr 61 van 13 januari 1935 houdende beperking en reglementering van
?-e verkoop met premies worden bepaald
i l l de §§ I en II van dit artikel, terwijl
§ III enkel een reeks voorwerpen aanduidt die niet als premies in de zin van
de §§ I en II worden aangezien.
·
27 januari 1969.
506
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3 . - Ve1·koop met premii!n.- Beg1·ip.
W ettelijk gerechtvaardigd is het
arrest dat veroordeelt wegens overtreding
van artikel 1 van het koninklijk besluit
nr 61 va>l 13 januari 1935 houdende
beperking en reglementer:ing van de verlwop met premies, na te hebben vastgesteld dat de te lmop aangeboden voorwerpen, n1.et name ee11. was1nachine en
kenkemneubelen, geen geheel vormden,
doch dat de machine het hoofdvoorwerp
was en dat de meubelen afgeleverd
werden voor een prijs die vers1nolten
was met die van het hoofdvoorwerp.
27 januari 1969.
506
4. - Ministe1·ieel beslti1:t van 8 april
1959 tot 1·egeling van de ]JTijzen de1· faT·
maceutische specialiteiten. - Dmagwijdte.
V aststelling van de maximumprijs
voor de ve1·koop aan het pttbliek. Uitzoncle1·ing. - Met uitzondering van
de bepalingen van de artikelen 3 en 4,
stelt het ministerieel besluit van 8 april
1959 tot regeling van de prijzen der
farmaceutische specialiteiten enkel " de
1naximumprijs vast voor de verkoop aan
het publiek ; nit artikel 9 van dit besluit,
dat zonder onderscheid op alle eategorieen van specialiteiten toepasselijk is,
kan niet worden afgeleid clat de minister,
bij deze bepaling, de maximumprijzen
heeft vastgesteld voor de verkoop door
de producent aan de grossist.
5 mei 1969.
859

WEGEN.

1. Veiligheicl en gemak van het
ve1·kee1· op de openbare wegen. - Dec1·eet
van 14 december 1789, aTtilcel 50, en
clec1·eet van 16-24 attgttsltts 1790, a1·tikel 3,
1°. - Bu.1'(JeJ'lijlc Wetboelc, aTtilcelen 1382
en 1383.- Ve1·plichting voo1· de gemeenteoverheicl de veiligheicl en het gemalc van
dit ve1•lcee1' te verzekeren. - Geen disc1·etionai1·e macht. - Noch op grand va1i
artikelen 50 van het decreet van 14 december 1789 betreffende de oprichting
van de municipaliteiten en 3, Io, van
titel XI van het decreet van 16-24 augustus 1790 betreffende de rechterlijke organisatie, noch op grand van de arti"kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek kan aan de gemeenteoverheid
een discretionaire macht worden toegekend voor de beoordeling van de lnaatregelen die de « veiligheid en het gemak
van het verkeer kunnen verzekeren op
de straten, kaaien, pleinen en openbare
-..vegen "· (Impliciete oplossing.)
11 april 1969.
745

· 2. Veiligheicl van het vm·lcee1·. Bevoegclheicl van de 1'echte1· om na te gaan
of het niet-nemen van maatregelen om de
veiligheicl van het veTkeeJ' te ve1·zeke1·en een
fout of een nalatigheid is. - Ongeacht
of de afwezigheid van signalisatie op een
kruispunt te wijten is aan een uitclxnkkelijke beslissing van de bevoegde overheid, luidens welke de plaatselijke toestand geen bijzondere signalisatie vergt,
aan een verzuim of een nalatigheid, cleze
omstancligheicl heefb geen invloecl op de
bevoegdheden van de rechter om te
onderzoeken of, gelet op de plaatselijke
toestancl, de afwezigheid van een passende maatregel tot veiligheid van het
verkeer het gmneentebestuur als een
fout of een tekortkoming kan verweten
worden.
11 april 1969.
745
3. - Openbcwe weg. - I'Veg die het
1ntblielc 7ca1'akter ve1'lc1•egen heeft ingevolge
een langclu1•ig pttblielc geb1'ttik. - W ege11
waarop van toepctssing is de ve1·pliohting
opgelegcl bij m·tilcel 3, 1°, van titel XI
van het clec1·eet van 16-24 att(Jttsttts 1790.
De verplichting door artikel 3, 1°,
titel XI van het decreet van 16-24 augustus 1790 opgelegd aan het gemeentebestuur on1. te zorgen voor de veiligheid
en het gemak van het verkeer is van
toepassing op alle wegen die voor het
publiek toegankelijk zijn, zelfs die welke
niet voorkomen in de atlas van de buurtwegen en zelfs al werd het publiek
karakter van deze wegen slechts verkregen ingevolge een langdurig publiek
gebruik.
11 april 1969.
745
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1. - Vluchtmisclr''jf. - Bestanddelen.
- Het vluchtmisdrijf dat bij artikel 2-2
van de wet van 1 augustus 1899, gewijzigd bij die van 15 april1958, is omschreven, vereist niet clat de aansprakelijkheid
van degene die de vlucht neemt bij het
ongeval betrokken is. Is derhalve regelmatig gemotiveerd het vmmis dat wegens
dit misdrijf veroordeelt door vast te
stellen dat de bestuciTder van het voertuig die de vlucht nam wist dat hij met
zijn voertuig oorzaak dan wel aanleiding
was van een ongeval was geweest en dat
hij aldus had gehandeld om zich aan de
vaststellingen te on ttrekken, zonder bovendien erop te wijzen of het ongeval
al dan niet te wijten is aan de schulcl
van deze bestuurder.
14 oktober 1968.
173
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2. Lee1'Ve1'gu?~ning vooTgesohTeven
bij de a1·tikelen ibis, §§ 1 en 2, en iter,
§§ 4 en 5, van de wet van f augustus 1899
en 3 en 49 van het koninklijk besluit van
5 juni 1966. - Ve1·plichting ze aan te
v?'agen op st1·afje van ove?'t?'eding van
aTtikel 2-17, § 1, 2°, van bedoelcle wet van
1 augustus 1899. Voo1·waanle waaronde?' een pe1•soon die de leeftijd van
18 jam· heeft be1·eikt op 1 janum·i 1967,
of v661· die datttm, vTijgesteld is ze aan
te m·agen. Voo?'waanle moet veTvuld
zijn v661· het we?·kelijk besttwen van een
voe1·tuig met eigen beweegk?·aoht, zonde?'
het te moeten zijn v661' de datmn van
·inwe1'7cingt1'eding van het koninklijk besluit van 5 jw~i 1966. - Degene die op
l januari 1967 of v66r die datum de
leeftijd van I8 jaar had bereikt en niet
kan bevestigen dat hij, vooraleer werkelijk een voertuig met eigen beweegkracht
te besturen, de nodige kennis en vaardigheid bezat om dit te doen, moet, indien
hij dergelijk voertuig wenst t~ besturen,
oen leervergunning aanvragen op straffe
van overtreding van a.rtikel 2-17, § I,
2°, van de wet van I augustus I899.
nechtvaardigt niet wettelijk de veroordeling uit hoofde van die overtreding
uitgesproken, het vonnis dat die veroorcleling grondt op de vaststelling dat de
heklaagde die geen leervergmming heeft
aangevraagd, niet heeft knnnen bevestigen dat hij v66r I januari I967 de
nodige kennis en vaardigheid bezat om
c>en voertuig met eigen beweegkracht te
besturen, vermits de vrijstelling dergelijke vergmu1ing aan te vagen niet
ondergeschikt is aan de verwezenlijking
van die voorwaarde v66r I januari I!)67,
datum van de inwerkingtreding van het
koninklijk besluit van 5 juni I966
(art. Ibis, §§ I en 2, en Ite1', §§ 4 en 5,
van de wet van I augustus 1899, en 3
en 49 van het koninklijk besluit van
5 juni I966 betreffende de leervergmming
en het rijbewijs).
I7 maart I969.
667
3. - Vluohtmisrl?·ijf. - Bedoeling orn
z·ioh aan de dienstige vctststellingen te
~ntt1·elclcen. Beg?'ip. - Uit het feit
clat de bestuurder van een voertuig,
~lat een ongeval heeft veroorzaakt ·of
toweeggebracht, wist dat hij in de loop
l'an het door hem uitgevoerde maneuver
:loor getuigen was opgemerkt en dat deze
r,ijn voertuig hadden gei:dentificeerd, mag
:le rechter op grond van een soevereine
beoordeling, in feite, van de elementen
van de zaak wettelijk afleiden dat deze
bestuurder, toen hij de plaats van het

I271

ongeval verliet na een onderhoud met
de benadeelde persoon, niet de bedoeling
heeft gehad om zich aan de dienstige
vaststellingen te onttrekken.
I9 mei I969.
922
4. - Ove1't1·eding van a1·tikel 10, lid 3,
van het wegve?·lcee?'BJ'eglement. - OveJ't?'eding die niet noodzakelijk het misbTuilc
van alooholisohe dranken of de staat van
d1•onkensohap inslttit. - De ongeschiktheid om te besturen, bedoeld bij artikel 10, lid 3, van het wegverkeersreglement., sluit niet noodzakelijk het
misbruik va11. alcoholische dranken of de
staat van dronkenschap in, waarvan
sprake is in de artikelen. 2-3 en 2-4 van
de wet van I augustus I899,' zoals zij
gewijzigd is bij die van I5 april I958.
21 oktober 1968.
204

5. - Bloedwoef. - Artikel ,f.bis van
de wet van 1 augttstus 1899 gewijzigd bij
die van 15 ap1·il 1958, v661· de vervanging
e1·van doo1' m·tikel 1 van de wet van 11 juli
1967. - Voo1·waanle. - Opdat de overheden die bedoeld worden in artikel 4bis
van de wet van I augustus I899, gewijzigd bij die van I5 april I958, zoals
het van kracht was v66r de vervanging
ervan door artikel 1 van de wet van
II juli I967, wettelijk in de in dit artikel
bepaalde omstandigheden een geneesheer
mogen vorderen om een bloedproef te
verrichte11. volstond het dat er ten laste
van de persoon, op wie ze moest verricht
worden, aanwijzingen voorhanden waren
van een overtreding van artikel 2-3,
lid I, of van artikel 2-4 van deze wet of
van aJ·tjkel I van de besluitwet van
I4 november 1939; deze aanwijzinge11.
konden voortvloeien nit aanwijzingen die
hen door een ondergeschikte waren verstrekt.
4 november I968.
258
6. - Bloerlp?'oef. - Kennisgeving van
de uitslagen van de bloedontleding. - ·
Ornvang van deze 1>e1·plichting.- 1\.ennisgeving van de 11olwtting alleen van het
alcoholgehalte op het ogenblilc dat de
bet?·olckene een vom·tuig bestttunle.
Rechten van de ve1·dediging nietternin geGeen nietigheid. De
m·ijwaanl. kennisgeving. van de uitslagen van de
bloedontleding aan de persoon wiens
bloed werd afgenomen, zoals die voorgeschreven is bij artikel 9 van het
koninklijk besluit van IO juni 1959,
moet betrekking hebben op het alcohol.gehalte in het bloed op het ogenblik van
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de bloedproef en op de schatting van het
bloedgehalte op het ogenblik van de
feiten ; de betekeJiing van deze laatste
schatting aileen leidt niet tot nietigheid,
indien de rechten van de verdediging
van de persoon, wiens bloed is afgenomen,
gevrijwaard werden en onder meer indien
hij de gelegenheid heeft gehad de gepastheid te beoordelen van een tweede bloedontleding.
4 november 1968.
258
7. - Pe?·soon die in staat van d?·onkenschap een voe?·tuig best~t~wt op een openba1·e
plaats. - He1·haling. - Jlllinimum van
de geldboete. - De geldboete opgelegd
aan degene die in staat van dronkenschap
een voertuig heeft bestuurd op een openbare plaats, 1net de verzwarende omstandigheid van herhaling, mag niet lager
zijn dan 200 frank. (\¥et van 1 augustus
1899; gewijzigd bij de wet van 11 juli
1967, art. 2-4 en 2-5.)
24 februari 1969.
596

8.- Besturen in staat van dronkenschap
op de openbm·e weg. - Persoon die een
handkm· voortd~twt. Veroonleling. Wettelijkheicl. - Hij die in staat van
dronkenschap een. handkar op de openbare weg voortduwt, valt onder de
toepassing van artikel 35 van de wet
betreffende de politie over het wegverlmer, gecoiirdineerd op 16 maart 1968.
11 jm1i 1969.
1001

9. - V e1·val van het ?'echt tot het bestu1·en
van een voe?·t~tig. - Als stmf ~titgespro
lcen. - Geen vaststelling ~Jan het bestaan
van een de?' omstancligheden gestelcl bij
a1·tikel 2-7 van de wet van 1 a~tgustus
1899, zoals zij is gewijzigcl bij clie van
15 ap?·il 1958. - Onwettelijk uitgespToken
veTval. - De straf van verval van het
recht tot het besturen van een voertuig
wegens een overtreding van de politie
op het wegverkeer of een verkeersongeval, kan enkel worde_n uitgesproken als
het bestaan vastgesteld wordt van een
der omstandigheden gesteld bij artikel2-7
van de wet van 1 augustus 1899, zoals
zij is gewijzigd bij die van 15 april 1958.
204
21 oktober 1968.
10. - VeTval van het ?'echt een motorte bestu1•en. - Ve1•val dat een eincle
genomen heejt. - Ve1·bocl, behoudens v?·ijstelling, een moto?Tijt~tig te besturen zoncle?·
te hebben volclaan aan een theo?·etisch en
pralctisch examen, alsmecle een geneeskttndig en psychotechnisch onclerzoelc. -

r~ftuig

V erbod van toepassing op elke pe?·soon
die ve?·vallen ·is ve?·klaa?·cl van het recht
tot stu1·en na de inwerlcingt1wling van
a?"tilcel 4 van de wet van 1 august~ts 1963,
al was het voor een vroegm· gepleegd feit.
- Het verbod een motorrijtuig te besture!l na het einde van het verval, zonder
te hebben voldaan aan een theoretisch
en praktisch examen, alsmede een geneeskundig en psychotechnisch onderzoek,
wmmeer de rechter geen uitdrnkkelijke
vrijsteiling heeft gegeven, is van toepassing op aile personen die vervailen verlclaard werden van het recht tot sturen
na de inwerkingtreding van artikel 4 van
de wet van 1 augustus 1963, zelfs indie!l
het verval werd uitgesproken voor een
feit dat gepleegd werd v66r deze inwerkingtreding. (Wet van 1 august1.ts 1899,
artikel 2-14.)
4 november 1968.
262
11. - V eTval van het ?'echt tot st~wen. Wet van 11 }'uli 1967, artilcel 1, e, § 1,
te1• ve1·vanging van de bepalingen van
a?·tilcel2-7 van de wet van 1 a~tgustus 1899.
- Bepaling tot beperlcing van de gevallen
waarin de dade?' van een ove?"t?·ecling van
het wegverlcee?·sreglement, die aan zijn
pe?·soonlijk toedoen te wijten is, lean ve?'vallen ve1·lclaard wonlen. - Be}Jaling in
die mate van toepassing op de jeiten
gepleegcl v66r en be1·echt na ham· i?1werlcingt?·eding. - In zover het de bevoegdheid
van de 1·echter mn de dader van een overtreding van het wegverkeersreglejnent,
die aan zijn persoonlijk toedoen is te
wijten, vervailen te verlclaren op grond
van de te voren opgelopen veroordelingen
wegens overtredingen van bedoelcl wegverkeersreglement, onderwerpt aan voorwaarden die meer beperkend zijn dan de
bepalingen van artikel 2-7 van de wet
van 1 augustus 1899 dat het vervangt,
is artikel 1,e, § 1, van de wet van 11 juJi
1967, krachtens het beginsel dat gehuldigd wordt in artil<::el 2, lid 2, van het
Strafwetboek, van toepassing op de
feiten gepleegd v66r en berecht na de
inwerkingtreding ervan.
4 november 1968.
261

12. - V m·val van het ?'echt tot stu1·en. Ove?'t1'ecling. - Bestu1;en van een voe?·tuig
op cle openba?'e weg. - Bestanclcleel van
cle ove?'trecling. - Van overtredirig van
het verval van het recht een voertuig
te besturen, die gestraft wordt door
artikel 2-17, § l, van de wet van 1 augustus 1899, gewijzigd bij artikel 7 van de
wet van 1 augustus 1963, is aileen sprake
wanneer de vervallen verldaarde per-
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soon een voertuig bestuurt op de openbare weg of op een voor het openbaar
verkeer openstaande weg.
17 februari 1969.
573

13. - V e?'val van het r·echt een voertuig
te besturen wegens lichaamsongeschiktheid.
- Bestaan van cleze ongeschiktheid. Soever·eine beo01·deling door· de jeitem·echt61'. De feitenrechter beoordeelt soeverein, op grond van de hem voorgedragen gegeven, of de beklaagde lichamelijk
ongeschikt is om een voertuig te besturen. (Wet van 1 augustus 1899, gewijzigd
op 15 april 1~58, art. 2-8.)
1065
23 juni 1969.

14.- Ver·val van het r·echt een voe?"tuig
te bestttren wegens lichaamsongeschilctheicl.
- Aarcl van cleze maatregel. -Ret verval
van het recht een voertuig te besturen
wegens lichaamsongeschiktheid is een
openbare veiligheidsmaatregel en geen
straf. (Wet van 1 augustus 1899, gewijzigd op 1 april 1958, art. 2-8.)
1065
23 juni 1969.
15·. -

Over·tr·ecling van m·tikel 2-17,

§ 1, van de wet van 1 augusttts 1899. -

Geen ver·zachtencle omstancligheden. -De
verzachtende omstandigheden bedoeld
in § 2 van artikel 2-17 van de wet van
1 augustus 1899 houdende herziening van
de wetgeving en de verordeningen op de
politie van het wegverkeer hebben enkel
betrekking op de overtredingen waarvan
sprake . is in bedoelde § 2 en zijn niet
van toepassing op de overtredingen omschreven bij § l.
16 september 1968.
57

16. - Bestur·en vari een voeTtuig op de
openbar·e weg in weenvil van een ver·vallenverlclar·ing van het recht tot sttt1'en. V er·oo1'clelende beslissing. Geen vaststelling van het bestaan van een in k?·acht
van gewijsde gegane Techter·lijlce beslissing
clie het ver·val heejt uitgesJYrolcen. - Niet
gemotivee1·cle beslissing.- Niet regelmatig
gemotiveerd is de beslissing die, zonder
het bestaan vast te stellen van een in
kracht van gewijsde gegane rechterlijke
beslissing die het verval heeft uitgesproken, een beklaagde veroordeelt om, in
weerwil van de vervallenverklaring van
dit recht, een voertuig op de openbare
weg te hebben bestuurd zonder het
onderzoek, waarvan hij niet was vrijgesteld, met gunstig gevolg te hebben
ondergaan. (Wet van 1 augustus 1899,
art. 2-14 en 17, § 1, 3°.)
321
25 november 1968.
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17.- Bestu?'en van een voe?'tttig op de
openbar·e weg niettegenstaancle een ver·vallenver·lclaTing van het r·echt tot sttwen. Ver·oonlelende beslissing. Geen vaststelling· van het bestaan van een in kmcht
van gewijsde gegane ?'echteTlijlce beslissing
tot ver·vallenve?·lclar·ing.- Geen veTmelding
van de clatwm waar·op cle lcennisgeving,
voor·gesclH·even bij ar·tilcel 2-7, § 4, van cle
wet van 1 attgttstus 1899, is gegeven. Niet r·egelmatig gemotivee1'Cle Ve?'ooTclelende
beslissing. Niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing, die een beklaagde
veroordeelt omdat hij een voertuig op
de openbare weg bestuurt, niettegenstaande hij van dit recht vervallen verklaard werd, zonder het bestaan vast te
stellen van een in kracht van gewijsde
gegane rechterlijke beslissing tot vervallenverklaring en evenmin de datum' te
vermelden waarop de kennisgeving, voorgeschreven bij artikel 2-7, § 4, van de
wet van 1 april 1899 is gegeven. (Grandwet, art. 97; wet van 1 augustus 1963,
art. 2-17, § 1, 1o.)
17 februari 1969.
573

18. - Besttwen van een voer·tttig op cle
openbare weg niettegenstaancle een ve?·vallenveTlcla?'ing van het r·echt tot stm·en. Over·tr·eding van ar·tilcel 2-17, § 1, to, van
de wet van 1 attgttsttts 1899, gewijzigcl bij
cwtilcel 7 van de wet van 1 augttsttts 1963.
Geen wettelijlce her·h.aling. - Artikel 2-17, § 1, 1°, van de wet van l augustus 1899, gewijzigd bij de wet van
1 augustus 1963, waarbij wordt gestraft
degene die een voertuig op de openbare
weg bestuurt niettegenstaande hij ververvallen werd verklaard, bepaalt geen
bijzondere ~traf in geval van herhaling.
17 februari 1969.
573
19.- Over·tr·ecling van de ar·tilcelen 2-14,
2-17, § 1, 1° en 3°, van de wet van 1 augustus 1899, gewijzigcl bij cle Wet vim 1 augttstus 1963. - Besttwen van een voer·tttig
niettegenstaande een veTvallenveTklar·ing
van clit ?'echt of buiten de bij deze wettelijke
bepalingen opgelegcle voonvaar·den.
Besttwen van een voer·tttig op de openbaTe
weg. - BegTip. - De artikelen 2-14,
2-17, § 1, 1o en 3°, van de wet van
1 augustus 1899, gewijzigd bij de wet
van 1 augustus 1963, die als misdrijf
bestempelen het feit dat een persoon die
vervallen is verklaard van het recht een
voertuig te besturen, een voertuig heeft
besttmrd op de openbare weg niettegenstaande het uitgesproken verval of buiten
de voorwaarden die bij deze wettelijke
bepalingen zijn opgelegd, maken geen
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onderscheid betreffende de duur van het
23 . ..,- V e?·keM'stelcens. - W egverkee1·sfeit dat zij verbieden, of betreffende de . reglement van 8 april 1954.- Telcen nr 61.
redenen die dit feit motiveren.
- Dmagwijdte.- Het aanwijzingsteken
31 maart 1969.
722 nr 61 dat voorkomt in de bijlage van het
wegverkeersreglement, dat een << voorrang
20. - W eigering zieh te onclM'We?·pen van doorgang ten opzichte van de uit
aan cle ademtest bedoeld bij artikel 4bis de tegenovergestelde richting komende
van de wet van 1 augustus 1899, zoals die bestuurders » aanduidt, is enkel de
is gewijzigcl bij de wet van it jttli 1967. aanvulling van het verbodsteken nr 32.
- Stmfrechtelijk gesanctioneenle weige14 oktober 1968.
177
?'ing. - De weigering zich te onderwerpen aan de admntest bedoeld 'bij
24. - V er·keerstekens.
vVegverkee1·sartikel 4bis van de wet van 1 augustus
1899, zoals die is gewijzigd bij de wet 1'eglement van 8 april 1954 gewiJ'zigd bij,
van 11 juli 1967, wordt strafrechtelijk het koninlclijk beslttit van 4 juni 1958. gesanctioneerd. (Wet van 1 augustus Telcen nr 32. - Betelcenis. - Sinds de
1899, gewijzigd bij de wet van ll juli inwerkingtreding van het koninklijk
besluit van 4 jtmi 1958, betekent het
1967, art. 2-3, lid 3, en 2-7, § 1.)
in het wegverkeersreglen1.ent bedoelde
3 maart 1969.
621
verkeersteken n r 3 2 » voorrang van
21. vVeigM·ing de aclemtest te laten doorgang aan de bestum·ders die uit
ve?Tichten in een der gevallen omseh1·even tegenovergestelde richting kmnen "·
bij artikel 59, § 1, van de wet op de
14 oktober 1968.
177
politie van het wegve1·kee1'. - Gelclboete. lJ!Iinimttm.- De geldboete opgelegd aan
25.- Een of meerde1·e openbm·e wegen.
degene, die weigert de bloedproef te Beoonleling doo1· de jeitenrechte1·. laten verrichten in een der gevallen De feitenrechter beoordeelt soeverein in
omschreven bij artikel 59, § 1, van de feite of twee weggedeelten van de openwet op de politie van het wegverkeer, bare weg een weg dan wel meerdere
mag niet minder bedragen dan 100 frank.
(Strafwetb., art. 100, lid 1, en wet wegen vormen.
10 maart 1969.
641
betreffende de politie over het wegverkeer, art. 34, so.)
26. - WegvM·keM'S1'eglement.
A?·ti12 mei 1969.
905
kel 2, 1°. Rijbaan. Beg1·ip. 22. Geeontmventionaliseer·d wanbe- De rijbaan is het gedeelte van de openclrijj van onopzettelijke verwonclingen. bare weg dat voor het voertuigenverkeer
Ove?·t1·ecling van het wegverlceers1·eglement. in het algemeen is ingericht, zelfs indien
- Mate1·iele samenloop. - lJ!Iisclrijven een gedeelte ervan slechts voor bepaalde
gepleegcl doo1· een gehttwcle V?'o•uw. voertuigen toegankelijk is.
Echtgenoot als clusclanig bttrge1'1'eehtelijk
2 dece1nber 1968.
346
aanspralcelijlc verlclaanl voo1• cle geldboeten

en kosten. - Onwettelijlcheicl ten aanzien
van cle onclerseheiclen geldboete en. de
lcosten betreffencle het gecontmventionaliseerd wanbedrijj van onopzettelijlce verwondingen. - W anneer een gecontraventionaliseerd ·wanbedrijf van onopzettelijke verwondingen en een overtreding van het wegverkeersreglement onderscheiden, door eeit gehuwde vrouw
gepleegde feiten opleveren, kan de echtgenoot als dusdanig niet burgerrechtelijk
aansprakelijk worden verklaard voor de
veroordeling van zijn echtgenote tot
een onderscheiden geldboete uitgesproken wegens het gecontraventionaliseerd
wanbedrijf van onopzettelijke verwondingen en tot de kosten betreffende de
nit dien hoofde ingestelde vervolging.
(Wet van 1 augustus 1899, art. 6;
Burg. Wetb., art. 1384.)
5 mei 1969.
850

27. - W egver·kee?'S1'eglement, artilcel 2,
1o. - Rijbaan. - Begrip. Gelijkgronclse be1·rn. Verpliehting voo?' de
q·echter cle ?·eden op te geven waarorn de
gelijlcg1·onclse be1·m geen cleel uitmaalct van
de 1·ijbaan. - Niet regelmatig met redenen omkleed is het arrest dat beslist,
dat de gelijkgrondse berm van een
rijbaan niet kan beschouwd worden als
een deel van de openbare weg, zonder
de redenen van deze beslissing op te
geven. (Wegverkeersreglement van 10 december 1958, art. 2, 1°.)
24 januari 1969.
502
28.
vV egverlcee1·sreglement van
14. maa1·t 1968, m·tikel 2, 8°. - Voertttig.
- Beg1·ip. - Hanclka1'. - De handkar
is een midclel van vervoer te land en
derhalve een voertuig in de zin van
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artikel 2, 6° en 8°, van het wegverkeersreglement van 14 maart 1968.
1001
11 juni 1969.
29. V e1·kee1·stekens.
Rechte1· die
beslist dat de ve1·lcee1·stekens 1·eglementair
gesignaleerd en aangebmcht zijn.
Rechte1· die alchts beslist dat deze ve1·keerstelcens voldoende zichtbaar zijn. - Het
arrest dat vaststelt· dat verkeerstekens
reglementair gesignaleerd en aangebracht
waren, beslist noodzakelijk dat deze
tekens voldoende zichtbaar waren overeenkomstig artikel 7-2 van het wegverkeersreglement.
2 juni 1969.
954

30. - vVegve1·lcee1's1·eglement van 8 ap1'il
1954, gewijzigd bij het lconinlclijlc besluit
van 30 ap1·il 1963, a1·tilcel 15-1. - Ve1'plichting van bijzondere voor~ichtigheid
bij het op1·ijden van een h~•~spunt.
JJ![islcenning die een misd1·ijj opleve1·t .. De verplichting tot bijzondere voor!:whtigheid om elk ongeval te vermiJden
legt aan alle bestuurders die een kruispunt oprijden een regleJ:.?-entm~ voorschrift op, waarvan de m1skenn1ng een
misdrijf oplevert dat gestraft wordt door
de straffen, gesteld bij artikel 2-l van
de wet van 1 augustus 1899, vervange~
door artikel 3 van de wet van 15 april
1958. (Wegverkeersreglement van 8 april
1954, art. 15-l, vervangen door art. 5
van het koninklijk besluit van 30 apnl
1963.)
4 november 1968.
251

31. - V 001'1'ang van de spoorvoe1·t~tigen.
Ve1•plichting voor de besttt~tnle1· van
dergelijlc voe1·t~dq om n~ettemin a1:tikel ~
van het koninlcliJk besltt~t van 27 Januar~
1931 in acht te nemen. - De voorrang
op de sporen die aan de spoorvoertuigen
erkend wordt door de artikelen 15-2
van het ViT egverkeersreglement van
10 december 1958, gewijzigd bij artikel?
van het lwninklijk besluit van 30 april
1963 en 29 van het koninklijk besluit
van 31 december 1965, stelt de bestum·ders van spoorvoertuigen niet vriJ van
de verplichting opgelegd door art1~ml 6
van het koninklijk besluit van 27 Januari 1931, gewijzigd bij artikel 1 van het
koninklijk besluit van 26 augustus 193~,
om te vertragen en zelfs te stoppen m
geval van gevaar.
21 april 1969.
787
32. - TV egve1·lcee1'STeglement van 8 ap1'il
1954, gewijzigd bij het lconinlclijlc besluit
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van 30 ap1'il1963, a1'tilcel16-2, a, en 18.Bestttu1'de1· die komt ge1·eden uit een openba1'e weg die vo01·zien is van het telcen 1a.
- V e1'plichting de doo1·gang vrij te laten.
- Verbocl ve1·de1· te 1·ijden zo e1· gevaa1'
bestaat voo1· een ongeval. - De bestuurder
die uit een openbare weg komt gereden
die voorzien is van een verkeersteken
nr 1a (omgekeerde driehoek) is verplicht
degene die op deze weg rijdt te lateil.
voorg$1-an, en mag enkel verder rijden
zo hij dit kan doen zonder gevaar voor
een ongeval, gelet op de plaats, de verwijdering en de snelheid van de andere
bestulil.'der.
4 november 1968.
251
33. Ve1·lceersvoor1•ang.
Snelheicl
van het voo1'1'anghebbend voe1·t~dg die de
1·edelijlce VM'wachtingen ve1·schallct ?r;tn de
best~tu1·der die de doo1·gang moet V1'~Jlaten.
- Overmctcht. - Door erop te ·wijzen dat
de snelheid van het voertuig waarmee
de voorranghebbende bestuurder reed,
zoclanig was dat zij de redelijke verwachtingen heeft verschalkt van de bestuurder
die de dom·gang moest vrijlaten, stelt de
rechter vast dat dit voor deze bestuurder
een geval van overmacht heeft opgeleverd
10 dece1nber 1968.
364

34.- Wegve;·keM'STeglement, artilcel 16,
Voor1·ang. Voor1·ang die zich
2. uitst1·elct tot gans de b1'eedte van de V001'1'angsweg, met inbegrip van de gelijkg1•ondse be1·men. De voorrang van de
weggebruiker, die op de voorrangsweg
rijdt, strekt zich uit tot gans de b:ree~te
van deze weg met inbegrip van de gehJkgronclse berm en. (ViTegverkeersreglement
van IO december 1958, art. 16, 2.)
24 januari 1969.
502

35. - Vo01'1'ang.
TVegve1·keM·sreglement van 10 decembe1· 1958, a1·tilcel 16-1.
- V oo1• het statione1·en bestemde plaats. Betrelclcingen tttssen weggeb1·uilce1·s. Toepassing van bedoeld w·tilcel 16-1. ~
In een voor het stationeren van voertuigen bestemde plaats word~n de betrekldngen tussen de weggebrmkers geregeld
door artikel 16-1 van het wegverkeersreglement van 10 december 1958 en niet
door artikel 17 van bedoeld reglement.
(Wegverkeersreglement, art. 16-1, 17 en
Ill, lid 2.)
3 februari 1969.
529
36.- Wegve1·kee1'81'eglement van 8 ap1·il
1954, gewijzigd bij he~ koninlclijk besluit
van 30 april 1963, art~lcel 16-2, a, en 18.
- Best~ttt1'cler die learnt ge1·eden uit een

1276

WEGVERKEER

weg voorzien van het teken nr 26 (Stop).
- ·V oorranghebbende weggebt•uilce?' wiens
aanwezigheid door deze bestuurder lean
worden voorzien, doch die hij niet bemerlct.
- V et·plichting om hem te laten voorgaan.
- Verbod verder te t·ijden zo et• gevam· is
voot• ongevallen. - De bestuurder die
komt gereden nit een openbare weg,
voorzien van een teken nr 26 (Stdp), is
verplicht degene die op de opgereden
weg rijdt te laten voorgaan, zodra zijn
aanwezigheid door hem kan worden
voorzien, zelfs zo hij hem niet bemerkt,
.en hij mag slechts verder rijden indien
hij zulks, gelet op de plaats, de verwijdering en de snellteid van de andere
bestuurders, kan doen zonder gevaar voor
ongevallen.
17 maart 1969.
666
37. - W egvet·lceet·sreglement, gewijzigd
op 30 apt·il1963, at·tilcel16.- Voert~tigen
die op een lc?-uisptmt in aanrijding lcomen
en waat·van het een van ?'echts lcomt en
links ajslaat om de weg op te rijden
waa1·uit het andet· voertttig lcwam get·eden
om ?'echts aj te slaan. - Toepassing van
de regels betreffende cle voort·ang en niet
van de t•egels betreffende het lct•ttisen. W anneer twee voertuigen, die uit versehillende wegen komen gereden, op een
kruisplmt in aanrijding komen, zijn van
toepassing de.regels betreffende de voorrang zoals dit is voorgeschreven bij
artikel 16 van het W egverkeersreglement,
gewijzigd bij het koninklijk besluit van
30 april 1963, met uitsluiting van d(')
regels betreffende het kruisen, zelfs zo
een van de voertuigen dat van rechts
komt, links afslaat om de weg op te
rijden waaruit het ander voertuig kwam
gereden om rechts af te slaan.
12 mei 1969.
904
38. - V om·t·ang.
W egve~·lcee~·st·eglement, gewijzigd op 30 apt·il 1963, artilcel 16-1. Voo?Tang van t·echts. V oorrang onajhankelijlc van cle manier
waat·op de besttmnlet· t•ijdt, al was het
met overt1·eding van m·tilcel 15-1 van
hetzeljde wegverlceers1·eglement. .
De
verkeersvoorrang die door artikel 16-l
van het wegverkeersreglement wordt
verleend aan de van rechts k01nende
bestuurder, is onafhankelijk van de
manier waarop deze rijdt en blijft bestaan
zelfs zo hij artikel 15-1 van hetzelfde
wegverkeersreglement .overtreedt. (Wegverkeersreglement van 10 december 1958,
gewijzigd bij het koninklijk besluit van
30 april 1963 art. 16-1.)
5 juni 1969.
971

39. Voormng hebbende besttturde1•.
- N iet m·ij gesteld van het nemen van
voorzichtigheidsmaatregelen door de omstancligheden geboden om een botsing te
voorlcomen.
De voorranghebbende
bestuurder wordt niet vrijgesteld van de
verplichting voorzichtigheidsmaatregelen
te nemen die door de omstandigheden
worden geboden om een botsing te
voork01nen.
979
9 juni 1969.
40. - Voort·ang.
Wegverkeersreglement, at·tilcelen 16, 17 en 18. - Plotseling
opdagen van de voo?'t'anghebbende bestutw·clet·.- Opdagen dat in bepaalde mn.standigheden een onvoorziene gebeu1·tenis voot· cle
andere bestttu?·det· lean zijn. - Het plotsoling opdagen van· de voorranghebbende
bestuurder kan in bepaalde omstandigheden voor de andere bestuurder een
onvoorziene gebeurtenis zijn ; derhalve
kan geen enkele font worden ten laste
gelegd van de bestuurder die de doorgang niet heeft vrijgelaten voor de
voorranghebbende bestuurder waarvan
hij het opdagen niet kon voorzien.
(Wegverkeersreglement, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 30 april 1963,
art. 16, 17 en 18.)
1029
16 juni 1969.
41.
W egverlceers1·eglement van
10 decembe1· 1958, a1·tilcel 17. - Maneuve1'. - Beg1'ip. -De rechter die vaststelt
dat een bestuurder die rechts van de
rijbaan reed, op een plaats waar het
verkeer niet reglementair in evenwijdige
files geschiedde, plots naar links is uitgeweken om v66r hem stilstaande voertuigen voorbij te rijden, op het ogenblik
dat een bestelwagentje hem inhaalde,
leidt hieruit wettelijk af dat deze bestuurder een maneuver in de zin van artikel 17
van het Wegverkeersbesluit heeft uitgevoerd.
7 oktober 1968.
146
42. V oo1' het statione1·e·n bestemde
plaats.
W egverlcee~·sJ•eglemen~ van
10 clecembe1' 1958, at·tilcelen 17 en 111'
licl 2. - Vom·mng. - Toepassing van
a1·tilcel 16-1 van bedoelcl wegvm·lcee?'SJ'eglement. - In een voor het stationeren van
voertuigen bestemde plaats worden de
betrekkingen tussen de weggebruikers
geregeld door artikel 16-1 van het
wegverkeersreglement van 10 december
1958 en niet door artikel 17 van bedoeld
reglement. (Wegverkeersreglement, artikelen 16-1, 17 en ll1, lid 2.)
529
3 februari 1969.
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43.
TVegvm·keers?·eglement van
8 april 1954, gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 30 april 1963, artilcel 17. Stationeerplaats. Pm·keerplaats.
Geen onde?·scheiclen begrippen. - ·Het
wegverkeersreglement maakt geen onderscheid tussen een stationeerplaats en
een parkeerplaats. (Wegverkeersreglement van 8 april 1954, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 30 april 1963,
art. 17.)
22 juli 1969.
1084

44.
Wegve1·keers1·eglement van
8 ap1'il 1954, gewijzigcl bij het koninlclijlc
besluit van 30 apn:z 1963, m·tilcel 17.
- Maneuve1'. - Beeindiging.- BegriJ..
- Een maneuver is beeindigd wanneer
de bestuurder die het uitvoert zijn
plaats in het normaa1 verkeer opnieuw
heeft ingenomen. (Wegverkeersreglement
van 8 april 1954, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 30 april 1963,
art. 17.)
22 juli 1969.
1084

45.
. TV egverlceersreglement, a?·tilcel 21-2-a. -Inhaling. - Ve1'Plichting
zich ervan te ve1'gewissen dat cle weg ove1·
een voldoencle uitgestrelctheicl vrij is. Draagwijclte. - Artikel 21-2-a van. het
wegverkeersreglement legt in algemene
bewoordingen aan elke bestuurder de
verplichting op zich ervan te vergewissen
of de weg op een voldoende uitgestrektheid vrij is om elk gevaar voor een
ongeval te vermijden ; de omstandigheid
dat een tegenligger onwettelijk op de
middenstrook van de rijbaan rijdt, sluit
het misdrijf dat volgt uit het nietnakomen van voornoemde verplichting
niet uit.
9 september 1968.
27

46. - Inhalen. - Wegverlceers1·eglement van 14 december 1958, artilcel21-2, b.
V erplichting om zich e1·van te ve1·gewissen
dat geen bestuttrde1·, die volgt, een inhaalmaneuver begonnen heeft. Alvorens
links in te halen, moet elke bestuurder
zich or;tder meer ervan vergewissen dat
geen bestuurder, die hem volgt, een
inhaalmaneuver begonnen heeft. (Wegverkeersreglement van 10 december 1958,
art. 21-2, b.)
523
3 februari 1969..

47.
Wegverkee1·sreglement, a?·tikel 21-1, lid 2.- Inhalen langs 1'echts.-'V oorwaarde. Het inhalen van een
voertuig op de openbare weg moet en
mag enkel rechts geschieden, wanneer de
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in te halen bestuurder heeft te kennen
gegeven dat hij voornemens is links af
te slaan en zich naar links heeft gewend
om dat maneuver nit te voeren. (Wegverkeersreglement, art. 21-1, lid 2.)
5 mei 1969.
846

48. Richtingsvemnclering.
Bestuu?·der die rechts wil ajslaan. - Bestuurcle1' die de voorschrijten van a1·tilcel 25-2, a
en c, van het ·wegve1'7cee?'B?'eglement van
10 decembe1· 1958 niet in aoht neemt. JJ!laneuve?' clat oncle1• cle toepassing van
artilcel 17 van dit 1·eglement valt. - Het
maneuver dat erin bestaat rechts af te
slaan om de rijbaan te verlaten wordt
niet meer beheerst door de voorschriften
van artikel 25-2, a en c, van het wegverkeersreglement en valt onder de toepassing van artikel 17 van dit reglement,
indien, al is het wegens de omstandigheden, de bestuurder de voorschriften
van de eerste van deze reglementaire
bepalingen niet in acht neemt, en met
name niet zo kort mogelijk rechts afslaat.
26 september 1968.
109

49. - W egverlcee?'sreglement gewijzigd
bij het koninlclijlc besluit van 30 april
1963. - Bestuu1·ders clie 1·ijden op eenzelfcle open bare weg. - Bestuttnler die
naa1· links ajslaat om de openbm·e weg te
ve1·laten en cle doorgang ajsnijclt aav, een
bestuu1·der clie in dezeljde 1·ichting als hij
rijdt op het gedeelte van de 1·ij baan dat
slechts voor bepaalde voe1·tuigen toeganlcelijlc is. - Ee1·ste bestuU1·de1· clie we gens cle
omstandigheden de voo1·schrijten van m·tilcel 25-2, a en d, van dit wegve1·lceers.
1·eglement niet in acht neemt.- Maneuver
dat onde1· de toepassing valt van artilcel 17
van dit reglement. De bestuurder
die op een openbare weg rijdt en links
afslaat om hem te verlaten, zonder,
omwille van de omstandigheden, de
voorschriften van artikel 25-2, a en d,
van het wegverkeersreglement, gewijzigd
bij het koninklijk besluit van 30 april
1963, in acht te nemen, en de doorgang
afsnijdt aan de bestuurder die in dezelfde
richting rijdt als hij op het gedeelte van
de rijbaan dat slechts voor bepaalde
voertuigen toegankelijk is, voert een
maneuver uit dat onder de toepassing
valt van artikel 17 van dit wegverkeersreglement.
2 december 1968.
346

50.
W egverkeers1·eglement, a?·tikel 25-3. - Rijwielpad gelegen naast de
rijbaan. - Begrip. - Daar het rijwielpad, dat door een bijzonder verkeers-
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teken bestemd is voor het verkeer van
de rijwielen en de rijwielen met hulpmotor, deel uitmaakt van de openbare
weg, moet het beschmtwd worden als
gelegen zijnde naast de rijbaan, in de
zin van artikel 25-3 van het wegverkeersreglement, gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 30 april 1963, zelfs zo het
pad zich in zekere omstandigheden van
de rijbaan verwijdert.
10 februari 1969.

551

51. - WegvM·kee1"S1'eglement, gewijzigd
bij het koninlclijk beslttit van 30 ap1·il
1963. - BestuuTde?' die op de 1'echte1· Tijst1·ook Tijdt van een 1·ijbaan met verscheidene 1·ijstTOken en op een krttispunt naa1·
links afslaat om de miclclelste Tijst1·ook
van cleze weg ove1' te steken. - BestutwdM'
die. de doo1·gang afsnijclt van een weggebntiker die op de doo1· hem ove?·gestoken
weg in dezelfde 1·ichting 1•ijdt als die welke
hijzelf ee1·st gevolgd had. - JJ!I anettve1' dctt
achteTeenvolgens behee1·st wonlt door de
a1·tilcelen 25, 2 en 3, en 17 van het wegverlcee?'S?'eglement. - De bestuurder die
op de rechter rijstrook rijdt van een
openbare weg met verscheidene rijstroken, die van elkaar gescheiden zijn zoals
voorgeschreven wordt bij artikel 12-3
van het wegverkeersreglement, gewijzigd
bij het koninklijk besluit van 30 april
1963, en op een kruisp1.mt naar links
afslaat om de middelste rijstrook van
deze weg over te steken en aldus de
doorgang afsnijdt van de weggebruiker
die op de door hem overgestoken weg in
dezelfde richting rijdt als die welke
hijzelf eerst gevolgd had, is verplicht tot
het in acht nen1en achtereenvolgens van
de bepalingen van artikel 25-2 en 3 van
bedoeld wegverkeersreglement, wanneer
hij de rechter rijstrook verlaat, en van
artikel 17 van hetzelfde reglement, wanneer hij de middelste rijstrook van deze
weg oversteekt.
10 februari 1969.
553

52.
W egve1·keeTsreglement van
10 december 1958, a1·tilcel 25. - Vemnde1"ing van richting.- Bestuu1'de1· die op een
lcrt~ispunt zijn weg in ?'echte lijn vervolgt.
- Geen ve1•ande1;ing van 1•ichting. - De
bestuurder die op een kruispunt zijn weg
in rechte lijn vervolgt, verandert aldus
niet van richting, zelfs zo de weg die
hij inslaat een andere naam heeft dan
die welke hij voor het kruispunt volgde
en voorzien is van het verkeersteken
nr 1a. (Art. 25, 2, van het Wegverkeersreglement van 10 december 1958, gewij-

zigd bij koninldijk besluit van 30 april
1963.)
14 april 1969.

761

53. - Bestuu1•de1' die linlcs wil afslaan.
- Bestuu1·der die; wegens ovennacht, artilcel 25-2, d, van het Wegve1·7ceM'S1'eglement
vr;tn 10 decembe1· 1958, gewijzigd bij het
Koninklijlc beslttit van 30 apTil 1963,
niet in acht neemt. BestttU?'der niet
VTij gestelcl van de ve1'plichting om m·tilcel 17 van hetzelfde 1'eglement in acht te
nemen. - De bestuurder die, wanneer
hij links wil afslaan, de voorschriften
van artikel 25-2 van het Wegverkeersreglement van 10 december 1958, gewijzigd bij het koninklijk besluit van
30 april 1963, niet in acht neemt, zelfs
wegens overmacht, is gehouden tot de
algemene verplichting om voorrang te
verlenen, zoals die voorgeschreven is bij
artikel 17 van hetzelfde reglement.
21 april 1969.

782

54. VerandeTing van 1"icl~ting. Bestu1_.nle1' die betoogt dat een andere
bestttunle1' die in tegengestelde 1·ichting
1·ijdt en links wU afslaan, in het midden
van de 1·ijbaan geaa1·zeld en zijn manettver
voottgezet heejt, toen het ee1·ste voertttig
nabij was, hem aldus de weg ajsnijdende.
- Beslissing die enkel crop wijst dat de
ancle1·e bestttttnle1· de eerste bestutwder
niet heeft lcunnen opme1·lcen toen hij met
zijn maneuve1• begonnen was. - Niet
1'egelmatig gemotiveenle beslissing.
Niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing die, als antwoord op de conclusie
van een bestuurder van een voertuig die
betoogt dat de bestuurder van een ander
voertuig, die in tegengestelde richting
reed en links wilde afslaan, in het midden
van de rijbaan geaarzeld en zijn maneuver voortgezet heeft, toen het eerste
voertuig nabij was, zodat hij hem aldus
de weg afsneed, enkel erop wijst dat de
andere bestuurder de eerste bestuurder
niet heeft lnmnen opmerken toen hij
met zijn regelmatig maneuver begonnen
was (Grondwet, art. 97; Wegverkeersreglement van 10 december 1958, gewijzigd op 30 april 1963, art. 25-2-d).
1052
23 juni 1969.

55. - TYegverlcee?'Steglement gewijzigd
op 30 aptil 1963. Ove1•t1oecling van
m·tikel27-1.- Vom·zienbm·e hindei·nis.Soeveteine beootdeling dam· de feitem·echte?'. - De rechter beoordeelt soeverein,
in feite, en naar gelang van de omstan-
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digheden van de zaak of een hindernis
· voor de bestuurder voorzienbaar was.
17 maart 1969.

658

56. - H indernis die al dan niet kan
voorzien worden~- Wegverkeersreglernent,
gewijzigd bij het koninklijk besluit van
30 april 1963, artikel 27-1. - Ongewoon
Maneuver
en onverwacht maneuver. dat wegens de ornstandigheden een niet te
'voorziene hindernis kan opleveren.- Soevereine beoordeling door de jeitenrechter.
- Een ongewoon en onverwacht maneuver van een bestuurder van een voertuig
kan, wegeps de omstandigheden, voor
een. andere weggebruiker een niet te
voorziene hindernis opleveren, wat door
de feitenrechter soeverein wordt beoordeeld. (Wegverkeersreglement, gewijzigd
bij het koninklijk besluit van 30 april
1963, art. 27-1.)
24 april 1969.

804

57.
Wegverkeersreglernent van
10 december 1958, artikel 54-2. - Dieren.
- Verplichting opgelegd aan de bestuurders en begeleiders. - De bestuurders
en begeleiders van trek-, last- of rijdieren
en van vee moeten voortdurend in de
nabijheid van de dieren blijven, ze kunnen in bedwang houden en- kunnen
beletten dat zij het verkeer belemmeren
en ongevallen veroorzaken. (Wegverkeersreglement van 10 december 1958,
art. 54-2.)
976
9 juni 1969.
58. - Verkeerstekens. - Wegverkeersreglernent, artikel 95-3. - Draagwijdte.
--'- Ret voorschrift van artikel 95-3 van
het wegverkeersreglement, naar luid
waarvan het teken nr 2 slechts op een
weg ·wordt · aangebracht indien al de
andere w~geri, uitgezonderd paden of
aardewegen, die uitlopen op het kruispunt waarvoor het geldt van de tekens
nrs 1 of 26 voorzien zijn, heeft enkel
betrekking op de openbare besturen die
met het aanbrengen van de verkeerstekens belast zijn.
JO maart 1969.
641
59. ...::_ Signaleren van· we?•lcen en verleee?·sbelernrneringen. - . W egverleeersreglernent, artikel 114-1-a. -Helder weer. -'--.
Begrip . .- Niet tege..nstrijdig is de beslissing welke degene die op de openbare
weg werken · uitvoert aansprakelijk stelt
voor een verkeersong~val, en op grond

1279

van artikel 114-1-a van het wegverkeersreglement, erop wijst enerzijds dat het
weer. helder was .en anderzijds dat dezichtbaarheid ingevolge de duisternis en
bij gebrek .aan openbare verlichting tot
50 meter was beperkt.
3 januari 1969.
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WERKRECHTERSRAAD.

1. - Geschil orntrent de aanwijzin~ van
de bevoegde kamer op grond van de
kwaliteit van de partijen. - · Geschil dat
voor de werkrechtersraad van beroep kan
worden opgeworpen. Voorwaarde. __.:
Een betwisting betreffende de aanwijzing
van de bevoegde kamer op grohd van
de kwaliteit van de partijen kan .enkel
aan de werkrechtersraad van beroep
worden overgelegd wanneer zij niet voor
de werkrechtersraad werd opgeworpen.
(Wet van 9 juli 1926, art. 65 en 123.)
I

13 november 1968.

280 ·

2. - 'Aanwijzing door de bijzoride1·e
gemengde learner van de bevoegde learner
op grond van de lewatiteit van de partijen.
- Mate waarin deze beslissing de alJus
aangewezen learner verbindt. - W anneer.
de aanwijzing door de bijzondere gemengde kamer van de bevoegde kamer
van de werkrechtersraad op grond van
de kwaliteit van de partijen geschiedt
op basis van de opsommingen of.gelijkstellingen in de artikelen 3 en 4 van de
wet van 9 juli 1926, verbindt deze
beslissing, die gegrond is op gegevens
vreemd aan het statuut van de werk-·
nemer, de aldus aangewezen kamer enkel
wat betreft haar bevoegdheid om de
zaak te berechten ; . wanneer deze aanwijzing daarentegen geschiedt op grond
van de wetsbepalingen tot regeling van
het statuut van de werknemer, verbindt
deze beslissing, die gegrond is op de
bepaling van de kwaliteit van de werknemer, deze laatste kamer ook wat
betreft deze. kwaliteit. (Wet van 9 juli
1926, art. 65:)
280
13 november 1968.
3. --,- -Beslissing van de bijzondere
gernengde learner die de bevoegde karner
aanwijst 0 p grond van de lewaliteit van
de partijen. Beslissing voor beroep
vatbaar na de eindbeslissing en sarnen .
met het beroep tegen deze laatste. - De

I280
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beslissing waarbij de bijzondere gemengde kainer van de werkrechtersraad
de bevoegde kamer aanwijst op grand
van de kwaliteit van de partijen is
vatbaa.r voor beroep, voor de werkrechtersraad van beroep, na de eindbeslissing en tegelijkertijd met het beroep
tegen deze laatste. (Wet van 9 juli I926,
art. 45 en 63.)
·
I3 november I968.

280

4. - T¥erkrechtersraar1 van beroep. Onaerzoek. - Sententie d••e alle bij artikel 71 van de wet van 9 juh 1926 voo1•gesclweven ~·ermeldingen moet bevatten, -In de zaken waarin geen proces-verbaal
van het getuigenverhoor wordt gehouden
moet de sententie van de werkrechtersraad van beroep de namen, ouderdom,
beroep en woonplaats van de getuigen
vermelden, hun eedaflegging, hun verklaring of zij al dan niet bloed- of aanverwanten, dienaars of dienstboden zijn
van de partijen, alsmede de redenen tot
wraking en de uitslag der getuigenissen.
(Wet van 9 juli 1926, arb. 71 en 1~3.)

23 januari I969.

500

treding. - I n zover het de bevoegdheid
van de rechter om de dader van een'
overtrading van het wegverkeersreglement, die aan zijn persoonlijk toedoen
is te wijten, vervallen te verklaren op
grond van de te voren opgelopen veroordelingen wegens overtredingen van bedoeld wegverkeersreglement, onderwerpt
aan- voorwaarden die · meer beperkend
zijn dan de bepalingen van artikel 2-7
van de wet van I augustus I899 dat het
vervangt, is artikel I, e, § 1, van de wet
van I1 juli I967, krachtens het beginsel
dat gehuldigd wordt :b-1. artikel 2, lid 2,
van het Strafwetboek, van toepassing op _
de feiten gepleegd v66r en berecht na
de inwerkingtredmg ervan.
4 november I968.

261

·2.- Uitlegging.- Wetsbepalingen tot
beperking van de nijverheid en de arbeid.
Bepalingen die, in de regel, strikt
moeten worden uitgelegd. - De wetsbepalingen die de vrijheid van nijverheid
en arbeid beperken, moeten, in de regel,
strikt worden uitgelegd.
17 febrriari I969.

5. - Sententie in hager beroep. Bondige uiteenzetting van de vordering. Begrip. - De bondige uiteenzetting van
de vordering, bedcield bij de artikelen 77
en 123 van de wet van 9 juli 1926, is,
wanneer het geding voor de werkrechtersraad van beroep wordt gebracht, gelijk
aan de bondige uiteenzetting van de
grieven van de eiser in hager beroep
tegen de beslissing van de eerste rechter ;
de tot staving van· deze grieven aangevoerde argumenten moeten niet worden
uitee:q.gezet.

566

3. Terugwerkende kracht van de
meest voordelige stra.fbepaling. - Regel
niet- toepasselijk op de veranderlijke en
tijdelijke verordeningsmaatregelen. -Begrip. - _Een veranderlijke en tijdelijke
reglementering, aangepast aan, de economische vereisten van het ogenblik, w-as
de reglementering vastgesteld bij de
ministeriele besluiten van '31 december
1962 en 7januari I966, die de invoer van
zekere goederen aan een vergunning
onderwerpen, bij de verordening nr 13/63
van 5 februari I964 van de Min:isterraad·
28 maart 1969.
712 van de Europese Economische Gemeenschap houdende geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke
ordening der markten ln de zuivelsector
WETTEN EN BESLUITEN.
en bij de verordening nr 136/64 van .
12 oktober 1964 van de commissie van
1. - Terugwerkende kracht. - Stra.f- deze . Gemeenschap ; derhalve "blijft dezaken. - Beginsel gehuldigd in artikel 2, gene die· zich schuldig .heeft gemaakt
lid 2, van het Stra.fwetboek. - Wet van aan het · misdrijf waarvan sprake in_
11 juli 1967, artikel 1, e, § 1, ter vervan- artikel 1 van de wet van 20 december
g!:ng van de bepalingen van artikel 2-7 1897, om bater uit Nederland te hebben
van de wet van 1 r!ugustus 1899. -'- ingevoerd zonder overlegging van de
Bepaling tot beperking van de gevallen invoervergunning die overeenkomst:ig
waarin de dader van een overtreding van · deze reglementering vereist was, strafhet wegverkeersreglement, die aan zijn baar, zelfs al is dergelijke verguniling
persoonlijk toedoen te wijten is, kan ver- op het ogenblik dat hij gevonnist wordt
vaUen verklaard worden. - Bepaling in niet meer verplicht~
die mate van toepassing op de . .feiten
82I
29 april 1969.
gepleegd v66r en berecht na haar inwerkingI

WISSELBRIEF.- (MET HET) ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKSEN 1281

WISSELBRIEF.

de vroegere houders tegen te werpen,
de houder bij de verkrijging van de
wisselbrief moet _geweten hebben ten
nadele van de schuldenaar te· handelen,
wordt door artikel 17 van de wet van
31 december 1955 op de wisselbrieven en
orderbriefjes niet vereist dat er medeplichtigheid bestaat, dit wil zeggen, een
bedrieglijke verstandhouding tussen de
trekker of de endossa;nt en de houder.

Tegenswlbam·heid aan de hour1er ~~n
de excepties gegrond op de persoonl~Jke
verhoudingen tot de trekker of tot de vroegere houders. - Houder. die bij het verkrijgen van de wisselbrMf geweten heeft
ten nadele van de schuldenaar te handelen.
- Begrip. - WaiUJ.eer gesteld ~ordt
dat om aan de houder van een Wlsselbri~f de excepties gegrond op de persoonlijke verhoudingen tot de houder of tot

28 JJ.Ovember 1968.

334

z
(MET HET) ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKSEN.
Vordering tot terugbetaling van taksen
of fiscale boeten.- Verjaring.- Wetboek
der met het zegel gelijkgestelde tq-ksen,
artikel 202 8 • - Termijn, - Beg1·~. De bepalingen van artikel 202 8 van ~et
Wetboek van de met het zegel gehJkgestelde taksen naar luid wa~van de
rechtsvordering tot terugbetahng van
taksen of fiscale boeten verjaaJ:"t door

verloop van twee jaar te rekenen van de
dag waarop de rechtsvordering is ontstaan, is van toepassing zowel op de
rechtsvoidering tot terugbetaling van de
uit eigen beweging en bij vergissing ·
gedane betaling als op die welke strekt
tot terugbetaling van bedragen die de·
betrokkene enkel op verzoek en op de
uitdrukkelijke aa;nwijzing van de administratie heeft betaald in de ov.ertuiging
dat zij niet verschuldigd waren:;
14 november 1968.
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Bladz.

A
1035
Abbas.
478
Adant.
1062
Adant.
594
Aesseloos.
757
Akyazili.
908
Albertz.
Algemene Belgische verzekeringsmaatschappij tegen
brandrisico (N. V.).
663
- ondernemingen Hillaert
Jules (P. V. B .. A.).
549
Alpina (N. V.).
936
486
Amoruso.
Ancienne Societe Eternit (in vereffenix1g).
294
148
Andre.
Andreadis.
45
Antwerpse Bosontginning
522
(P.V.B.A.).
- taximaatschappij
(Samenwerkende
vennoot545
schap).
146
ArJlould.
Arras.
59
Assubel (De N ationale Belgische
kas van verzekeringen tegen de
709
ar beidsongeva.Ilen).
Assurantie van de Belgische Boerenbond (N. V.).
651, 742
Ateliers de constructions electri941
ques de Charleroi (N. V.).
148
Aubry.
AutobussenRobbrecht (P.V.B.A.).
755
318
Autrique (A. en R.).
B

Baes en zijn echtgenote.
Bal.
Balseau.
Banque Beige pour l'industrie
(N. V.).
Bandon.
Baudinet.

177
91
237
874
773
184

Bladz.

Bayart (Mr), advocaat bij het Hof
van cassatie.
1007
Bar.
852
Bassem.
368
Beaufays.
1042
Beaumont.
981
Beauvais.
319
Beck's Bier (N. V.).
483
Beco.
911
Bediendenpensioenen (Nationale
kas voor).
341
Beeckman.
522
Beeharee. ·
661, 1066
Beels.
834
Beeuwsaert.
593
Belge Fenwick (N. V.).
146
Belgische Boerenbond (N. V. Assurantie van de ).
651, 7'12
- dienst voor bedrijfsleven en
landbouw.
583
- maatschappij van algemene
verzekeringen. op het leven en tegen ongevallen
(N. V.).
24, 425
- - van verzekeringen van
de Middenstand
(N.V.).
718
- nationale assurantiekas tegen
arbeidsongevallen
(Gemeenschappelijke
verzekeringskas).
17
Belgische spoorwegen (Nationale
maatschappij der).
316,
603, 717, 1062
- Staat (Bestuur der registratie en domeinen).
845
(Minister van Begroting). 555
(Minister van econmnische zaken en energie). 862
(Minister van financien). 1, 4,
6, 31, 34, 35, 60, 66, 68,
80, 82, 94, 102, 104, 122,
124, 128, 130, 149, 157'
159, 181, 184, 217' 221,
231, 263, 266, 294, 300,
303, 308, 324, 327, 328,
349, 350, 387, 405, 406,

1284
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Bladz.

408, 439, 444, 447, 470,
487, 490, 491, 509, 513,
tot
515, 519, 528, 533,
535, 554, 555, 578, 580,
587, 601, 609, 622, 627,
631, 645, 646, 648, 649,
672, 674, 678 700, 728,
731, 735, 765, 769, 790,
792, 796, 816, 818, 821,
866, 908, 911, 912, 926,
927' 940, 957' 959, 967'
991, 996, 1037, 1042, 1068,
1082.
Belgische Staat (Minister van landbouw).
91, 1049
---'--- - - [Beheer van waters
en bossen]).
726
- - (Minister van Landsverdediging).
613, 1074
(Minister van openbare
werken).
372, 385, 450
(Nftnister van post., telegraaf en telefoon).
639
(Minister van verkeerswezen, posterijen, telegraaf en telefoon). 381, 383
(Ministerie van openbare
85
werken).
Belkhiria.
663
Belayati.
595
Bellens.
979
Benedetto.
664
Berden (Joannes e;rJ. Jozef).
167
Bergmans.
170
Bernard (G. en P.).
122
Bertaux.
804
Bertrand-Wauthiez.
182
Besangon.
421
Bestendige deputatie van de Provincieraad van Ant233
werpen.
- - - v a n Luxemburg.
385
- - - van
West-Vlaande610
ren.
Billen.
1070
Bilmont.
925
Bioul.
250
Biset.
723
Blai:mont.
797
Blairon.
220
Blaise (Fr., J. en. L.).
720
Blanckaert.
19
Bleyaert.
172
Bockslijns.
1051
144
Bodart.
523
Boerave.
Boex.
726
Boffin.
951
58
Bollaert.
905
Bombeke.
Bontinck.
322

Bony.
72·
Boone.
6H>
Borgerhoff.
649
Borremans.
583
Bosschaert.
217
Bouchez.
419
Bouckaert.
712
Bouckenhove.
810
Bmunans.
321
Bourdouxhe (A., J. en R.).
785
Bourguignon-Corbeau.
406
Bovy.
716
Bouwbedrijf Grauls (P. V. B. A.). 655
Braekman.
177
Braeckmans.
603
Braet.
943
Brasserie A. Mei:resonne (N. V.).
680
25(1
Brauers.
Bredael.
501
Breye.
122
Brixhe.
785
Brosens.
233
Brouwerij Caulier (N. V.).
496
-van Haacht (N. V.).
711
59
- Piedb<Buf.
646
-van Hoegaarden (N. V.).
940
Bruffaerts.
Brussel (Commissie van openbare
775
onderstand van).
42
- (Stad).
Sll
Brnynooghe.
Buchet (Mr), curator van het fail969
lissement Falque.
622
Buisseret.
937
Buizingen (Gemeente).
664
Busch.
Buurtspoorwegen (N ationale
336
maatschappij van).
1084
Buytaert.

c
Cabrera.
Caestecker.
Cafe La Nation (P. V. B. A.).
Caisse primaire de securite sociale
n°59 j.
- - centrale de sem:t:riM sociale de la region. parisienne.
Calonne.
Caloy.
Canas.
Canivet.
Cankov.
Cansse.
Capitai:ne.
Carbon.
Carbonelle.
Cardon de Lichtbuer.

220
179
35
122
213
865
718
198
981
28
226
419

522
955
1079
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I

785 Compagnie intercommunale BruCarlens.
145 ,
xelloise des eaux.
earlier.
361
Carpreau.
- mobiliere et fonciere (N. V.
937
Carrart (N. V.).
.
in vereffening).
Carre.
·
400 Contibel (N. V.).
Carrosserie Marcel Rieker
- (Compagnie belge et conti627
(P.V.B.A.).
nentale de gaz et d'elec415
Cartigny.
tricite).
1040 Contigea (N. V.).
Casonato.
616 Contimeter (N. V. in Vereffening).
Casten.
670 Coomai1s.
Cattoir (M .. H. en M.-L.).
Caufriez.
248 Coopman.
927 Coopman (H. en P.).
Celen.
Centre belge d'etudes et de docuCoopmans.
mentation des eaux (V. Z. W.).
706 Cooperatieve vennootschap LaiteCeve · E. Mortier · Carpentier
rie Saint-Michel.
957
(N.V.).
- - Intercommunale de voi38
Chabot.
rie.
Charbonnages de Mambourg Sa- - Stockage de l'Entre-Samere-Madame et Poirier
bre-et-Meuse.
740 Coorevits.
reunis (N. V.).
- de Gosson-Kessales (N. V.
Cordier.
806 Corduant (R. en V.).
in vereffening).
1005 Cormann.
- du Gouflre (N. V.).
439 Cormant.
Chaudron.
109 Cornelis.
Chausse.
660 Cornet.
Chef.
789 Corsius.
Cherain.
Chocolaterie Meyers (N. V. inverCorswarem.
408 Corswarem (Arm. en Alf.).
efl'ening).
Christelijk Middenstandsverbond
Costermans.
954 Constructie, invoer van automo(Nationaal).
Christelijke mutualiteiten (Landsbielen en handel (curator van
bond der).
482, 551
het faillissement N. V.).
Cid y Cid.
1052 Crahay.
Ciments d'Obourg (N. V.).
728 Cras.
Citex (N. V.).
21 Credit industrial et automobile de
Claes.
485
Belgique, Ciabel (N. V.).
Claessens.
318 Cremer.
Claeys.
873 Crickx.
Clement.
638 Crolla.
Clerbois.
566 Cumps.
Clevers.
1032 Cusse.
Cockx.
463 Cuvelier.
Cohy.
381
Collard.
859
D
Collart.
1057
Collet (lVL en F.-X).
352 Daelman.
Daems-Janssens (Echtgenoten).
Commissie van openbare. onder775 Daenen.
stand van Brussel.
Daggelinckx.
Compagnie Ardennaise-Van Gendt
28 Dagnesse.
(N.V.).
Damman-Borremans (F.).
- belge et continentale de gaz
et d' electricite Con tibel.
580 Dandoy.
Daniel.
- d'assurances d'Anvers Securi~a~ (:!'). V.).
.
818 Daniels.
- - generales de Par1s.
250 Danloy.
- des proprietaires reunis (N. V.). 635 Dantinne.
- :financiere Eternit (N. V.).
294 Daneels.
Dardenne,
- ge11erale des conduites d'eau
(N. V.).
·
951 Dauwe.
CASSATIE,

1969. -
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Bladz.

368
341
80
580
991
991
1040
55
i074
1029
303
1072
519

470
859
396
976
1062
140
666
533
457
457
742
341
84
870
334
1065
934
812
999
257
812

693
157
21
954
258
535
859
548
1076
575
932
313
172

277
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Bladz.

Bladz.

Debaix.
803
De Beir (Janssens, weduwe).
157
De Belgische Phenix (N. V.)
915, 982
Debeaussart.
596
De Bien.
142
De Bij (N. V.).
936
De Bandt.
416
De Broey.
504
De Bruyckere.
321
De Bruyn (Versteegh, weduwe).
341
Debruyne.
231
De Busschere.
121
Dechany.
930
Declerck.
902
Declercq.
334
Decloedt (A. en J.).
752
Decroone.
267
Decuyper.
635
Dedecker.
1004
De Decker.
476
De Domea.
1079
De Dycker.
755
Defaux.
1062
Defaux.
223
De Federale Verzekeringen (gemeenschappelijke kas).
250
- - - tegen arbeidsongevallen).
871
De:flem.
32
Defour (A. e:n G.).
324
Defour:ny.
453
Defraiteur (Erfge:namen).
368
De Gheselle.
362
De Grote Bazar van Antwerpe:n
(N. V.).
943
Dehelt.
921
Dehennault.
144
De Hertogh.
415
De Jonghe.
52
Dekeirel.
595
Dekelver.
777
De Keyser.
551
Dekker.
813
De Kunder.
180
Delancker.
871
Delanoyer.
1056
Delbecque.
522
Del corps.
1054
Delcourt.
1089
Del ens.
419
Delforge.
527
Delplancke.
119
Delbeke.
523
Delrue.
230
Del'laux.
310
Deltenre.
382
Delva.
752
Delvaux.
857
Delvaux.
346
Delville.
188
Delwart.
314

Delwart (E. en H.).
364
De Maersschalk.
232
De Mandel (Samenwerke:nde vennootschap).
810
De Mare.
523
Demesrnacre.
859
De Mesinay.
866
Demeurichy.
1046
De Meyer (H.).
602
De Meyer (N. V.).
602
Dem.ez.
223
De Muelenaere.
979
De Muy:nck.
1085
Demy.
496
De N ationale Belgische kas van
verzekeringen tegen de arbeids·
ongevallen Assubel.
709
Denayer.
459
Denel.
846
Denolf.
713
De Noordstar e:n Boerhaave
(N.V.).
870
Denys.
512
Depaifve.
267
De Paul de Barchifontaine.
716
DePauw.
476
De Permentier.
203
Depuydt.
638
Dequeecker.
310
De Ramee.
459
Deridder (J. en M.).
501
Deridoux.
725
Derweduez.
40
Dewulf.
201
De Ryckere.
277
De Sauvage.
447
221
De Savoye.
De Schelde (N. V.).
809
De Schelde (P. V. B. A.).
176
Desgrees du Lou.
1067
556, 643
De Smedt.
Desmedt.
775
Desmeytere.
641
Dessein.
438
Dessoy.
561
De Ster (N. V.).
107, 904
633
De Stoop.
Detaille.
652
De Vaderlandse (N. V.).
' 610, 896
De Vere:nigde provincien (N. V.)
610
Devlaminckx.
620
556
De Vrede (N. V.)
De Vrede
(Verzekeringsmaatschappij).
954
De Wolf.
1045
De York.
528
1084
Dhaese.
D'Heur.
762
Dhondt.
600
D'Hondt.
802
457
D'Hooge (A., M. e:n P.).
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Bladz.

lieu (.J. en P.).
.Jilbeek (Gemeente).
Dillen.
Dion.
Dioos.
Diskeuve.
Dockx.
Donnay.
Dridi.
Driesmans.
Driscart.
Droogmans.
Dropsy.
Du Bled.
Dubois.
Dubois.
Duffeleer.
Dumont.
Dupont.
Dupont.
Dupuis.
Durant.
Durieux.
Durviaux.

15
467
479
561
889
582
312
484
313
48
149
859
1061
859
297
323
179
982
I-45

/

660
237
299
299
709

E

Eben.
E. B. E. S. (N. V. Verenigde energiebedrijven van het Scheldeland).
Ebrant.
Eeckhoudt.
Eerland.
Egetepi (P. V. B. A.).
Egimo (N. V.).
Eigenaarsbond Condoruni,tas
(N. V. voor verzekeringen).
Elbers.
.
Electricite et gaz de l'Es~ de la
Belgique (N. V.).
Electrische centralen voor Vlaanderen en Brabant (N.' V. in vereffening).
Eloy.
Eloye.
Embourg.
Emhart Corporation (Vennootschap).
Empain (Baron Ed.).
Englebert freres (P. V. B. A. Entreprises).
Entreprise de travaux Heinen et
enfants (Samenwerkende
vennootschap).
.
- Englebert freres (P.V.B.A.).
- Herpain et fils (:N. V.).
Ernst.
Erfgenamen Defraiteur.
Escaliere (Gemeente).
Escarmelle.
41.

1000
416
117

610
166
720
138
399
606
373

578
24
850
480
387
874
188
450
188
368
227
368
419
132

Bladz.

Esso Belgium (N. V.).
Etablissementen De Vocht (N.V.).
- Georges Fourcroy (N. V.).
- Rocke (P. V. B. A.).
- .Joseph Clabeck (N. V.).
- Louis (N. V.).
Etablissements Maurice De Wilde

(N. V.).
-

-

372
227
471

310
164
425
328

-

(voorheen Representations automobiles De
Wilde) (N. V.).
-Van de Velde (N. V.).
Eurobel (N. V. van verzekerin-,
gen).
Europa Express (N. V.).
Europa Spinnerij (Mr Lietaer, curator over het faillissement van
de N. V.).
Everaert.
Eymael.

328
979
979
213
633
461
521

F

Fache.
515
Fairey (N. V.).
832,
Falque (Mr Buchet, curator van
het faillissement).
969
Hambye.
15
Familiebelang (V. Z. W.).
327
Farin.
40
Farnir.
482
Fauconnier.
27
Faure-Andre (Echtgenoten).
920
Federale verzekering.
270.·
Felix.
1088
Helvetia (N. V. Verzekeringsmaatschappij).
l1
Fenwick (N. V. Beige).
146
Fermon.
274
Ferir.
262
Feys (A. en R.).
54
Fibelsuis (N. V. Societe de financement belgo-suisse).
498
Financia (N. V.).
.
1046
Financiere auxiliaire de la Federation d'entreprises industrielles
(N.V.)
874
Finet.
1058
Firma Taquet freres.
27
Florenville (Gemeente).
385
Floridor.
502
Fondaire.
346
, Fonds voor de beroepsziekteu. .134; 708
Fonior (N. V.).
'
' 393
. 31(), 900'
Fonteyne.
.
Forgeur (G., L. en S.).
.~ill!
Foulon.
666
Fournier-Liber (Echtgenot~n)~
409
Frankfurter.
280, 464
' . 573
Fra;nquet.
Franssen.
254
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Frederic.
Freiermuth.
Fremaux.
Frere.
Frere.
Fusari.

Bladz.

Bladz.

1042
890
722
88
971
1005

655
Genk (Gemeente)
ll3
Gent (Stad).
777
Gerils.
48
Gerits.
267
Germeau.
752
Gesquiere.
358
Geudens.
619
Ghesquiere.
712
Ghijs.
1062
Ghislain.
314
Gielissen.
912
Gilliaux.·
ll3
Giraldo.
996
Godfroid.
1026
Goemaere.
1.22
Goemaers.
60
Goldberg.
159
Gonthier.
19
Gooik (Gemeente).
233, 998
Goossens.
937
Gossen (Me).
577
Graff.
777
Grandi.
670
Grandjean.
Grands magasins de la Bourse
513
(N.V.).
164
Gravirve (N. V.).
866
Grazia.
874
Grazia-Empain (Echtgenoten).
38, 996
Gregoire.
85, 116, 269
Groep Josi (N. V.)
631
Groux.
614
Gruslet.
806
Guilliams.
453
Guillaume.
666
Guns.
614
Gusbin (weduwe St.rumanne).
83
Gysebergt.

G

Galand.
431
181
Gal ere.
Galicia.
900
Gallon.
1028
Gandisseaux.
561
587
Garage de l'Yser (P. v. B. A.).
- du Limbourg (P. V. B. A.).
761
- Moreau-Thomasi en cie
(N. V.).
498
Gazon.
418
Gebroeders Broere (N. V. naar
Nederlands recht).
974
Geel (Gemeente).
745
Geeraerts.
475
Geerts.
1058
Geld of.
593
Gelpen.
896
Gemeenschappelijke kas. De Federale verzekeringen.
250
- - tegen arbeidsongevallen
De Federale Verzekeringen.
871
- - voor verzekering La Belgique industrielle.
658
Gemeenschappelijk motorwaarborgfonds.
545, 585
Gemeenschappelijke Verzekeringskas Belgische nationale
assurantiekas tegen arbeidsongevallen.
17
- - La Belgique industrielle.
92, 418
- - van bouwwerk handel
en nijverheid:
1045
Gemeente Buizingen.
937
- Dilbeek.
467
- Escaliere.
419
- Florenville.
385
- Geel.
745
- Genk.
655
- Gooik.
19
- Habay-la-Neuve.
385
- L a Louviere.
248
- Mont-sur-Marchiemie.
148
- Noville-les-Bois.
1004
Gemeenteontvanger van Luik.
1042
Gemeente Oostduinkerke.
1081
- Oud-Turnhout.
610
- Presles.·
18.2
- Schoten.
233
- Sint-Stevens-Woluwe.
775
--'- Wilrijk.
235, .236

H

Habay-la-Neuve (Gemeente).
385
Hamoir.
373
Hankenne.
796
Hankenne-Robert.
79.2
Hanquet.
716
Hatzihristidis.
466
Harvengt.
471
Hauben.
1003
Havart.
984
Rayon.
208
Hecq (G. eJl J.).
257
Hecq (P. V. B. A. Jean).
257
Helguers.
832
Hellebuyck.
403
Helvetia (N. V.).
.272
Hendrickx.
48
Renin.
924
Henneau.
83
Herirard (A. en J.).
58.2
Henry.
.208, 657, ,.. 718
,_!,·
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Bladz,

Henry (Baron).
622
Herman.
763, 921, 1001
Hermans.
502, 724
Herpain et fils (N. V. Entreprises).
·
368
Hertsen.
1088
Ret Belgisch Verhaal (N. V.).
971
Heuvelmans.
235, 236
Hey len.
504
Heylighen.
350
Heyndels.
174
Hilbert.
782
Hilgers.
726
Hoebeeck.
1049
Horemans.
575
HDste.
400
Houart (R. en M.).
1064
Houttekier,
54
Huegaerts.
44
Huybrechts.
504
Huys.
358
I

leper (Ontvanger van de directe
belastingen te).
Ingelrest.
Intercommunale de voirie (Cooperatieve vennootschap).
In:terfuel (1;'. V. B. A.).
Isaac.
Isotermic (P. V. B. A.).

587
360
1072
846
85
148

J

Jacoby.
385
Jacqmin.
474
Jacquemin.
920
1054
Jadot.
Jamaigne.
297
Jamers.
507
Jamoye.
256
Janjos.
220
Janssens.
51, 465
157
Janssens, weduwe De Beir.
251
Jauniaux.
752
Jauquet.
Jentel.
210
Joosstens (A. en M.).
319
718
Joris.
Journez.
984
Justens.
363
Jutibel (Samenwerkende
ven959
nootschap).
K
Kaasgroothandel
P.V.B.A.).
Keijola.

triporteur
873
601

Bladz,

Kemper.
Kerckhofs (Erfgenamen J.).
Keskin.
Kesler.
Kesteloot.
Keulemans.
Kimpe.
Kina.
Kinderbijslag voor zelfstandigen
(Rijksdienst voor).
Kinon.
Kintz.
Kloostergemeenschap Zusters van
de Heilige Franciscus (V; Z.
W.D.).
Knecht.
Kreper.
Krijgelmans.
Kuppi.

220
602
220
393
1049
142
409
690
290
485
487
690
416
616
338
658

L

La Belgique industrielle (N. V.).
479
- - (Gemeenschappelijke.
kas voor verzekering). , 658
- - - verzekeringskas).
92, 418
Laboratoires Buria (N. V.).
769
Laboratoires Probe! (P. V, B. A.).
936
La Braban<;onne (N. V. verzekeringsmaatschappij).
.
804
La Cais~e patronale (N. V.).
220
Lac ante.
600
La Cellulose des Ardenne (N. V.) .. 738
La Concorde (N. V.).
270, 569
Laemont.
641
Lagast.
972
L'Aigle de Paris (N. V.).
299
Laiterie Saint-Michel (Cooperatieve vennootschap).
303
La Laiterie de Walhorn (Samenwerkende vennootschap).
782
La Louviere (Gemeente).
248
Laloux (Orban, curator van het
faillissement van J. en N.).
136
Lamaille.
429
Lambert.
752, 979
Lambinon.
567
,Lambrichts et Soulier (P.V.B.A.).
130
Lampaert.
476
Lamy (A., M. et R.).
136
La Nationale de Bruxelles.
27
La Nation (P. V. B. A. Cafe)._
35
Landsbond der christelijke mutualiteiten.
482, 551
La Paix (N. V.).
.
542
- (N. V. Verzekeringsmaatschappij).
666
Lapeirre.
1081
La Preservatrice (N. V.).
76, 208
La Renaissance (N. V.).
161
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L~

Bladz

Bladz.

Royale Beige (N. V.).
144,
251, 425, 523, 529,
551, 585, 635, 89.6
Laschet.
782
L'assurance Liegeoise (N.y.).
223
Lauder Estee (N. V.).
314
Laurent.
932
Lawarre.
117
La Zurich (Verzekeringsmaat846
schappij).
846
Lecat.
Lechat.
207
Leclercq.
344, 986
411
Leclercq (N. en R.).
L'Ecluse.
862
Leerschool.
954
569
Leduc-Thom1on (Echtgenoten).
Ledune.
224
Lefebvre.
790
Lefevere (C., E. en F.).
947
Le Foyer (Luxemburgse verzeke599
ringsmaatschappij).
-(N.V.).
319
Lefrancq.
93
24
Legrand.
Leipziger Feuer Versicherungsanstalt.
948
Leirens.
683
Leleux.
92, 109, 956
Le Lloyd Continental fran<;ais
(Maatschappij van verzekeringen, medeverzekeringen en heryerzekeringen tegen aile risi ~
co's).
290.
Lemage.
597
Lembrechts.
280
Leiniengre.
1026
Lemmens.
457
Lennaertz.
5 61
Lenoir.
383
Leonard.
7.73
Leone.
542
L'E. P. I. (N. V.).
400
Lepomme.
815
Lermigneau.
478
Leroux.
483
Leroy.
381, 454, 802
Les acie1·s fins de Ia Sarre (N. V.).
7
.Lesage.
372
Les autos taxis de Bruxelles
(N.V.).
11
Les Moulins de Saint-Fran<;ois
. (N. V.).
926
Le Solei! (N. V. Verzekeringsmaatschappij).
26
Les papeteries maritimes (P. V.
B.A.).
534
Le Sphinx (N. V. Uitgeverij).
212
Lestrade.
419
Les Studios americains (N. V.).
500
L'Etoile (N. V.).
368

Le Trevire (P. V. B. A.).
Leurident.
Leurquin.
Levensmiddelenbedrijf Zwan
(N. V.).
Levensverzekeringsmaatschappij
Utrecht (N. V. naar Nederlands
recht).
Levie.
Libens-Meeckers.
Libert.
Liesse.
Lietaer (Mr), curator over het faillissement van deN. V. Europa
Spinnerij.
Lievens.
Liguria (N. V.).
Limere.
Linotte.
Linden (Echtgenoten).
Lion Rapide (N. V.).
Lippens-Vreven.
Loeckx.
Loosveldt.
Lopez-Fueyo.
Lorent.
·
Lotten.
Louette.
Loyer.
Lucas.
Luik (Gemeenteontvanger van).
Luik (Provincie).
Luik (Stad).
Lumen.
Lutte.
Luxemburg (Bestendige deputatie
van de Provincieraad van).
Luxemburgse verzekeringsmaatschappij Le Foyer.
Luvckx.
Luyten.

66
347
619
280
672
531
483
706
555
633
176
936
648
424
616
922
'349
315
258
2~

34
982
395
1087
713
1042
577
1042
315
561
385
599
979
116

M

Maatschappelijke zekerheid
(Rijksdienst voor).
474, 582, 969
Maatschappij van· verzekeringen,
medeverzekeringen en herverzekeringen tegen aile risico's
290
Le Lloyd Continental frangais.
- voor intercommunaal ver787
voer te Brussel.
- voor Pharmaceutische Han45
del en.Industrie (N. V.).
553
Macken.
740
Maculan.
464, 777
Maes.
1058
Maggio.
l44
Mahieux.
Maison d'edit!on (Samenwerkende
148
vennootschap).
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Bladz.

Bladz.

Malfait.
175
200
Malfroot.
360
Mangnay.
170
Mannaerts.
941
Maquils.
74
Maraite.
Marchal.
89
Marechal.
1046
852
Mark.
251
Marleghem.
379
Marlet.
524
Marlier.
213, 316, 379
Martin.
,
Martin (J. en A.).
57
Mar'tin-Martin.
669
270
Masoin.
Matern e.
83
Matthijnssens.
235, 236
764
Matthijs.
907
Matthijssen.
1
Matton.
752
Max Buyck (P, V. B. A.).
1070
Mayne.
622
987
Meerssemail.
490, 932
Mees.
495
Meessen.
1052
Megens.
834
Mercator (N. V.).
620
Merckx.
609, 652, 752
Mertens.
124, 128
Metra (P. V. B. A.).
Meyhui.
816
Michiels.
967
907
Michielsen.
Migeot (D. en F.).
521
948
Miguet.
551
Mijns.
Milquet.
144
467
Minders.
934
Minerva (N. V.).
1042
Mini que.
693
Minnebo.
692
Mispelkamp.
Moenssens.
233
15
Monnoyer.·
.
Mont-sur Marchienne (Gemeente).
148
74
Morsa.
599
Mortele.
261
Mosbeux.
454
Mottint.
680
Moulin.
765
Mousset.
Mutuelle generale fran«;aise. accidents (Onderlinge verzekeringsmaatschappij tegen vaste pre803
mies).

N ationaal verbond der socialistische mutualiteiten.
144
- - van onzijdige mutualiteiten.
256
- - - van Belgie.
1054
- - van socialistische mutualiteiten.
270, 720, 930
- kas voor bediendenpensioe.
nen.
341
- maatschappij, der Belgische
spoorwegen.
316, 603,

N
Namen (Provincie).
Nationaal Christelijk Middenstandsverbond.

79
954

717, 1062

-

-

. 79
der W aterleidingen.
- (Samenwerkende vennootschap).
450
van buurtspoorwegen. 117, 336

- Nebout.
28
Nekkebroek.
364
Nelis (Ch. en G.).
644
Nevalainen.
601
Neven.
645
Neus.
88
Neusy.
224
Noel.
257
Nouvelle societe de construction
et d'importation d'aU:tomobiles
(Curator van het faillissement
N.V.).
341
Noville-les-Bois (Gemeente).
1004
Nouwen.
976
Naamloze Vennootschap Algemene Belgische verzekeringsmaatschappij tegen brandrisico.
663
- - Alpina.
936
- - Assurantie van de Belgische Boerenbond. 651, 742
- - Ateliers de constructions
electriques de Charleroi.
941
- - Banque Belge pour l'industrie.
874
--Beck's Bier.
483
- -'Beige Fenwick.
.
146
- - Belgische maatschappij
van algemene verzekeringen op het leven
en tegen ongevallen.
24
- - - van algemene verzekeringen op het leven
en tegen de ongevallen.
425
- - - van verzekeririgen
718
van de middenstand.
- - Brasserie A. Meiresonne.
680
- - Brouwerij Cauller.
496
646
- - -- van lloegaarden.
- - - - v a n llaacht.
711
- - Carrart.
937
- - Ceve-E. Mortier-Carpentier.
957
- - Charbonnages de Mam-
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Bladz.

Bladz.

bourg Sacre-Madame ·
Naamloze vennootschap Finanet Poirier reunis.
ciere auxiliaire de la
740
federation d 'entreprises
Naamloze vennootschap Charbon874
industrielles.
nages du Gouffre.
1005
393
-:-- - Ciments d'Obourg.
- Fonior.
728
--au~.
·
- - Garage Moreau-Thomasi
21
en cie.
498
- .,---- Compagnie ArdennaiseVan .Gendt.
Grands magasins de la
28
513
Bourse.
---'-- - - d'assurances d'Anvers
164
securitas.
Graviroe.
818
85, ll6, 269
Groep Josi.
- - des proprietaires reunis.
272
635
- - Helvetia.
971
294
- - - financiere Eternit.
- - Ret Belgisch Verhaal.
- - in vereffening Charbon- - - generale des conduites
d'eau.
nages de Gosson-Kes951
806
- Constructie, invoer van
sales.
automobielen en han- - in vereffening Chocolate408
rie Meyers.
del (Curator van het
faillissement).
- - in vereffening Compagnie
341
341
Contibel.
mobiliere et fonciere.
so
- - in vereffeningContimeter.
991
- - Contigea.
991
- - Credit industriel et auto- - in vereffening Electrische
·
centralen voor Vlaanmobile de Belgique,
578
Ciabel.
deren en Brabant.
334
479
- - De Belgische Phenix. 915, 982
- - La Belgique industrielle.
- - D e Bij.
769
- - Laboratoires Curia.
936
220
- - De Grote Bazar van Ant- - La Caisse patronale.
werpen.
943
- - La Cellulose des Arden- - D e Meyer.
nes.
738
602
- - De N oordstar en Boer- - ' La Concorde.
270, 569
haave.
870
- - L'Aigle de Paris.
299
- - De Schelde.
809
- - La Paix.
542
- - De Ster.
107, 904
- - La Preservatrice.
76, 208
- - De Vaderlandse,
610, 896
- - La Renaissance.
161
- - De verenigde provincien.
610
La Royale Beige.
144,
251, 425, 523, 529,
- - De Vrede.
556
551, 585, 635, 896
- - Egimo.
138
- - Electricite et gaz de l'Est
L'assurance Liegeoise.
223
de la Belgique.
- - Lauder Estee.
314
373
- - Entreprises Herpain et
~ Le Foyer.
319
fils.
368
- - L'E. P. I.
400
- - Esso Belgium.
- - Les aciers fins de la Sarre.
7
372
~ Etablissemen ten De
- - Les autos taxis de BruVocht.
xelles.
ll
227
'
- - Etablissement
- - Les Moulins de SaintGeorges
FocU'croy.
926
471
Fran<;ois.
- - Etablissements
Joseph
500
- - Les Studios americains.
Clabeck.
164
L'Etoile.
368
---Louis.
425
- - Levensmiddelenbedrijf
280
- - - Maurice De Wilde.
Zwan.
328
- - - Maurice De Wilde
--Liguria.
936
922
. (voorheen Representa- - Lion Rapide.
tions automobiles De
- - Maatschappij voor PharWilde).
maceutische Handel en
328
45
- - - V a n de Velde.
Industrie.
979
834
:-- - Europa Express.
--Mercator.
213
934
- Europa Spinnerij (Mr Lie--Minerva.
taer, curator over het
-- - naar Engels recht Antfaillissement van de).
werp Oil wharves Ltd.
633
974
- Fairev.
- naar Nederlands recht
832
- - Financia.
974
1046
Gebroeders Broere.
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Bladz .

.Naamloze vennootschap Levensverzekeringsmaatschappij Utrecht.
- - Nouvelle societe de construction et d'importation d'automobiles (curator van het faillissement).
- - Phoenix Assurance Company Limited.
- - R. E. I.
- - Royale Belge vie-accidents.
- - Sacallain-Sacheries
d'Allain-Tournai.
- - Sapragaz.
--Sarma.
- - Securitas.
- - Sidmar.
- - Societe de financemeut
belgo-suisse Fibelsuis.
- - - de gestion et d'exploitation cinematographique Sogex.
- - The Ocean Accident and
guarantee Corporation
Limited.
42;
- - Themis.
- - Tissage mecanique Achille Meulenyzer.
- - Tocofru.
- - Total Belgie.
- - VanRoosmalen'sBaggeren Brekerijbedrijf.
- ~ van verzekeringen Eurobel.
- - V erenigde energiebedrijven van het Scheldeland.

-

-

-

-

-

(E. B. E. S.).

V ereniging der Belgische
Eigenaars.
72,
- - Verzekeringsmaatschappij Helvetia.
- - - La Braban<;onne.
- - - La Paix.
- - - Le Soleil.
---Uranus.
- - - Zurich.
414,
- - voor verzekeringen Eigenaarsbond
Condorunitas.
- - Uitgeverij Le Sphinx ..
- - Usines De Keyn.
- - - Peters-Lacroix.
. - - - Robert Otten.
~ Zeelandia-A. Troch.
339,
--Zurich.

Bladz.

0
672

645

<Euvre nationale d'aide a la jeunesse (V. Z. W. D.).
377
Oger.
377
0 n de r 1 in g e verzekeringsmaatschappij tegen vaste premies
Mutuelle generale fran<;aise accidents.
803
Ontvanger van de directe belastingen te leper.
587
Antwerp Oil wharves Ltd (N. V.
naar Engels recht).
974
Antwerpen (Besteridige deputatie
van de Provincieraad van).
233
Onzijdige mutualiteiten (Nationaal verbond van).
256
- -van Belgie (Nationaal
verbond van).'
1054
Oostduinkerke (Gemeente).
1081
Openbare onderstand van Brussel
(Commissie van).
775
Opzoekingscentrum voor wegen. bouw.
1072
Orban, curator van het faillissement van J. en N. Laloux.
136
Orde der Architecten.
84, 779
- van Apothekers.
762
- van architecten.
421, 566
- van geneesheren.
852
Osteux.
604
Oud-Tnrnhout (Gemeente).
610,
Overdulve.
316
Ozeel.
338
Ozzana.
347

979

p

341
951
208
396
735
519
300
166
669
_498
161

545
227
674'
712
465

578
416
614

ll
804
666
26
657
522
399
212
188
983
82
523
569

Parminter.
Parouch.
Patroonkas voor handel en nijverheid.
Pattijn.
Paz-Dominguez.
Fecher.
Peeters.
109, 366, 479, 821, 888,
Pellegroms.
Pellizeri.
Pensis.
Peree.
Petit.
102,
Philipp.
Philippe.
Phoenix Assurance Company Li,
mited (N. V.).
Piatti.
Piedbamf (Brouwerij).
Pierard.
, Pierard (A. en S.).
· Pierre.

918
266
743
585
141
22
904
116
-708
209
.850
797
486
444
951
893
59
38
425
561
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Bladz.

Pierret.
561
Piette.
425, 861
Pin.
270
Piras.
486
Pirson.
986
Platteau.
220
Plovie.
366
Polmans.
720
Popelier (J. en R).
987
Pot.
299
Pottier.
561
Pravda.
428
Presles (Gemeente).
182
Procureur des Konings te Aarlen. 382, 561
- - te Bergen.
210
- - te Dendermonde.
693, 998
- - te Dinant.
561, 726, 1062
- ~ te Doornik.
531
- - te Gent.
58
- - te Hoei.
983
- - te leper.
1001
- - te Kortrijk.
811, 812
- - te Luik.
28, 29
722, 924
- - te Marche-en-Famenne.
91
- - te Neufchateau.
922, 1049,
1088
561
- - te Nijvel.
- - te Oudenaarde.
641, 905
- :._ te Verviers.
616
920, 923, 1065
- - te Veurne.
57, 400, 596
Procureur-generaal bij het hof van
beroep te Gent.
180
275, 375
- bij het Hof van cassatie. Ill, 140,
207, 575, 576, 764, 813 tot 815
907, 921, 996, 1067
- te Gent.
600, 763, 957
- te Luik.
379
Provincie Luik.
577
- Namen.
79
Provincieraad van Antwerpen (Bestendige deputatie van
de)
233
- van West-Vlaanderen (Bestendige deputatie van
de).
610
- van Luxemburg (Bestendige
deputatie van de).
385
Provot.
554
Pulinx.
859
P. V. B. A. Algemene Ondernemingen Hillaert Jules.
549
- Antwerpse Bosontginning.
522
- Autobussen Robbrecht.
755
- Bouwbedrijf Grauls.
655
- Cafe La Nation.
35
:_ Carrosserie Marcel Ricker.
627
- De Schelde.
176
- Egetepi.
720

Bladz.

P. V. B. A. Entreprises Englebert
freres.
188
- Etablissements Rocke.
310
761
- Garage du Limbourg.
587
- - de l'Yser.
- Interfuel.
846
148
- Isotermic.
-Jean Hecq.
257
- Kaasgroothandel triporteur.
873
936
- Laboratoires Probel.
130
- Lambrichts et Soulier.
534
- Les papeteries maritimes.
66
- Le Trevire.
1070
-Max Buyck.
124, 128
- Urtra.
316
- Reisagentschap Martin.
787
- Ryckx en SauveloJl.
- Scheers et Cie,
731
336
- Schroyen.
382
- Trafeldi.
610
- Trama.
1057
- Transchar.
1076
- Tricofina.

Q
998

Quisquater.
R

Rammelaere-Samijn (Echtgenote). 341
688
Rans.
487
Raskin.
223
Rasqui (I. en J.).
1068
Rauw.
208
R. E. I. (N. V.).
316
Reisagentschap Martin (P.V.B.A.).
662
Reiter.
779
Remont.
94
Remy-Petitjean.
1062
Renardy.
761
Reniers.
91
Renwa' (L.).
830
Resteau.
1067
Retourne.
957
Reynaert.
500
Reynvoet.
459
Reviers.
138
Ribera Silva, weduwe Weynants.
Rijksdienst voor kinderbijslag
290
voor zelfstandigen.
- voor maatschappelijke zekerheid.
474, 969
491
Rimbert.
529
Ringelheim.
667
Robert.
122
Rebert-Charlier.
399
Rogkas.
1062
Roquet.
29
Rosoux.
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Roth.
Rousseau.
Rouwez.
Royale Beige vie-accidents (N.V.).
Rumfels.
Rutten.
Ryckx en Sauvelon (P. V. B. A.).
Ryde.

Bladz.

Bladz.

385
83
1062
396
485
48
787
686

Smets.
559
Snelders.
233
Snoeck.
72, 891
Socialistische mutualiteiten (N a. tionaal verbond der). 144,
270, 720, 724, 930
Societe continentale d'investissements.
387
___l_ de financement belgo-suisse
Fibelsuis (N. V.).
498
- de gestion et d'exploitation
cinematographique
Sogex (N. V.).
161
- des Transports intercommunaux de la region
346
liegeoise.
Sogex (N. V. Societe de gestion
et d'exploitation cinematographique). ·
/
161
Sogramo.
107
Specks.
142
Spiers (H.).
13'6
Spinnoye.
220
Spirlet.
852
Spits.
657
Spoel.
438
Spreux.
846
Springuel.
752
Stad Brussel.
42
-Gent.
113
-· Luik.
1042
509
Stampaert.
205
Stas.
Steens.
4.75
Steichen.
68
Sternfeld.
272
Stevens.
104, 220, 613, 814
Stiege.
545
Stiernet.
918
Stievenart.
15
548
Stijgers.
Stockage de l'Entre-Sambre-etMeuse (Cooperative vennoot521
schap) ..
873
Stofferis.
567
Strouwen (Albert en Arsene).
614
Strumanne (Echtgenoten).
614
Strumanne (Gusbin, weduwe).
561
Surlereaux.
943
Swartel8.
745
Swerts.
424
Swinnen.

s
Sacallain
Sacheries d'AllainTournai (N. V.).
Sainte.
Salingret.
Samenwerkende vennootschap
Antwerpse taximaatschappij.
- - De Mandel.
- - Entreprise de travaux
Heinen et enfants.
- - Jutibel.
- - La Laiterie de W alhorn.
- - Maison d'edition.
- - Nationale maatschappij
der waterleidingen.
- - Union des cooperateurs.
- - Usines Edouard de SaintHubert.
Sante.
Sapragaz (N. V.).
Sarens.
Sarma (N. V.).
Saussez.
Sauvelon.
Sayag.
Schaltmaml.
Scheers et C~e (P. V. B. A.).
Schelstraete.
Scherpenseel.
Schichtel.
Schmitz.
Schmuderich.
Scholl.
Schot.
Schoten (Gemeente).
Schroyen (Fr.).
Schroye~l (P. V. B. A.).
Schwithal.
Securitas (N. V.).
Seghers (Echtgenoten).
Serexhe.
Servais.
Seurynck.
Sevar.
Sevenhant.
Sidmar (N. V.).
Simons en C 0 (Vennootschap in
Gemeenschappelijke naam G.).
Sint-Stevens-Woluwe (Gemeente)
Sluse.
Smeets.
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735
83
383
545
810
450
959
782
148
450
148
132
986
519
1031
300
210
787
569
1085
731
476
967
44
142
576
616
896
233
336
336
227
166
711
496
828
752
717
414
669
59
775
648
689

T

Taburiaux.
Tahan.
Tancredi.
Taquet.
Taquet freres (Firma).
Tarbouriech.

527
482
859
27
27
487
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Bladz.

Tassiaux.
379
Taverne.
711
Taylor.
752
Taymans d'Eypernon.
633
Themis (N. V.).
227
The Ocean Accident and Guarantee
Corporation Limited (N. V.). 42, 545
Theunis.
1000
Thiery.
381
Thimister.
920
Thoelen.
507
Thoen.
683, 1036
Thomasson.
263
Thonon.
212
Thumelaire.
599
Thyrion.
31
Tilmant.
738
Timmerman.
362
Tissage mecanique Achille Meulenijzer (N. V.).
674
Tocofru (N. V.).
712
Tornay.
865
Total Belgie (N. V.).
465
Trafeldi (P. V. B. A.).
382
Trama (P. V. B. A.).
610
Tranchar (P. V. B. A.).
1057
Transports intercom1nunaux de la
region liegeoise (Societe des).
346
Trap.
1086
Trico:Bna (P. V. B. A.).
1076
Trigalet.
478
Tyssaen.
175

Van Braeckel.
173, 891
Van Caeneghem.
743
Van Camp.
655
Van Cauteren.
606
85
Van Ceulebroeck.
Van Coppenolle.
1079
Van Cotthem.
639
85
VanDamme.
272
Van Damme (E. en V.).
752
Van de Maele.
454
Vandenabeele.
4
Van den Bergh.
321
Van den Berghe.
341
Vandenbriele.
Van den Broeck.
233, 693
830
V andenbroeck.
891
Van den Bulcke.
Van den Daele.
979
198
V andenheu]e.
758
Vandenweyer.
888
Van de Pol.
405
Van der Burch.
480
Vander Elst.
621
V andergeeten.
269
Vandermeulen.
915
Vander Straeten.
138
Vanderveken.
461
Van de Sijpe.
787
Vandevelde.
231
Vandeven.
17
Van de V oorde.
662
Vande Vijvere.
339
Van de Wynckel.
361
Van Dooren.
1080
Van Durme.
904
VanDyk.
Van Eecke . (Augustinus, Jan en
643
Joseph).
587
Van Eenaeme (Erfgenamen).
660
Vanelderen.
231
Van Gastel.
797
Van Geertruiden.
233
Van Gestel.
395
Van Haesendonck.
375
Van Heeke.
556
Van Hemelrijk.
606
Van Herck.
690
Van Herpe.
495
Van Hoff.
213
Van Hoof.
700
Van Hooren.
845
Vanhoutte.
775
Van Laer.
605
vanlangenaeker.
6
Van Langenaken.
510
V a11 Lommel.
Vanmaele. ·
687
459
Van Moerkerke.
201
Van Nieuwenhuyse.
1031
Van Avermaet. ·
275
Van Prooije.

u
Uitgeverij Le Sphinx (N. V.).
Ulens.
Union de Paris (Vennootschap
naar Frans recht).
- - (Verzekeringsmaatschappij L').
- des cooperateurs (Samenwerkende vennootschap).
- et Prevoyance (Verzekeringsmaatschappij).
Uranus (N. V. Verzekeringsmaatschappij).
Usines De Keyn (N. V.).
- Edouard de Saint-Hubert
(Samenwerkende vennootschap ).
- Peters-Lacrois (N. V.).
-Robert Otten (N. V.).

212

761
610
179
148
777

657
188
132
983
82

v
Van
Van
Van
Van

Assche.
Baelen.
Beveren.
Brabant.

174
50, 366
375
529
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Van Reysschoot.
972
Van Roosmalen's Bagger- en Brekerijbedrijf (N. V.).
645
413
Van Rymenant.
Van Steenput.
764
Van V aerenbergh.
893
Van Vlasselaer.
559
Vanvoorden.
275
V a~l W aeyenberge.
308
Vanwerts (J. en P.).
1
Varewijck.
91
Vega-Fernandez.
1052
Vekemans.
859, 907
V ennootschap Emhart Corporation.
387
- in Gemeenschappelijke naam
(G. Simons en Co).
59
- naar Frans recht U~1ion de
Paris.
610
Verachtert (J. en M.).
602
Verbeeck.
227, 923
Verbond van socialistische mutualiteiten.
724
V erbruggen.
553
549
Vercammen (G. en M.).
V ercruysse.
918
Vereecken (weduwe).
651
V erenigde energiebedrijven van
578
het Scheldeland.
416
- - - (E. B. E. S.) (N. V.)
V ereniging der Belgische Eigenaars (N. V.).
72, 614
Vergauwen.
693
Verheecke.
643
Verheyden.
922
Verhoeven.
896, 1082
Verhalen.
510
Vermeer.
506
V ermoer-Gallant (Echtgenoten).
920
Vermoer-Ostyn (Echtgenoten).,
920
Verschueren.
,
641
Versteegh (weduwe DeBruyn).
341
V erstichel.
180
Verstraete (R. en M.).
299
Verstuyft (A. en J.).
4
Vervier.
785
Verzekeringen Eurobel (N. V.
van).
979
Verzekeringsmaatschappij De Vre954
de.
- Helvetia (N. V.).
ll
-La Drabangonne (N. V.).
804
- La Paix (N. V.).
666
-La Zurich.
846'
- Le Soleil (N. V.).
26
- L'Union de Paris.
179
- Union et Prevoyance.
777
-Uranus (N. V.).
657
414, '522
- Zurich (N. V.).
Vincken.
134
Vita et Pax (V. Z. W. D.).
1085

Bladz.

Vitale.
Vosse.
Vossius.
Vounckx.
Vrancken.
V ereniging zonder winstoogmerk
Centre belge d'etudes et de do,cumentation ~es eaux.
- zonder wmstgevend doel
Kloostergemeenschap
Zusters van de Heilige
Franciscus,
zonder winstgevend doel
CEuvre nationale d'aide a la jeunesse.
- zonder winstgevend doel
Vita et· Pax.
- zonder winstoogmerk Familiebelang.

22
549
1029
363
413
706

690
377
1085
327

w
Warichet.
7
W aterleidingen (N ationale maatschappij der).
79
W aterschoot.
755
Wacmlans.
1084
Wauters.
463
Wauthier.
141
Wauthy-Wedeau.
678
Weemans.
983
Wens.
377, 403, 404, 1034
Werdefroyo
780
Wery.
828
West-Vlaanderen (Bestendige deputatie van de Provincieraad
van).
610
Weyn.
297
Weynants.
138
Weynants (Ribero Silva, weduwe).
138
Wilfart.
76
Will em.
947
Willems.
52, 233
Wilrijk (Gemeente).
235, 236
Wissels.
485
Witkowski.
399
Wittock.
809
Wolf.
758
Wolters.
204
Wouters.
116, 510
Wylock.
527
y

Yzermans.

400

z
Zapitelli.
Zeelandia-A. Troch (N. V.).
Zurich (N. V.).
,
339,
Zurich (N. V. Verzekeringsmaatschappij).
414,

664
523
569
522

BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE
VAN DE

NOTEN EN CONCLUSIES
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
VERSCHENEN VAN 1961 TOT 1969

in de Arresten van het Hof van cassatie
en n Bulletin des arrets de la Cour de cassation n.
AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST).

(BUITEN

Aansprakelijkheid van de werkgever.
- Door de aangestelde in de uitoefening van zijn ambt gepleegde fout. Toepassing van de regel op de aangestelde
die een ongeval veroorzaakt met het
hem toevertrouwde voertuig, dat hij
gebruikt voor een uitstapje, 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.

lid 1, van het Burgerlijk Wetboek. - ·
Rechtsvordeting beheerst door de lex
loci delicti.
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
23 november 1962, Bull. en PAsiO.,
1963, biz. 375.
Recht van vrije beoordeling door de
administratie. - Grenzen.
Conclusie van Advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
7 maart 1963, Bull. en PASIO., 1963,
biz. 744.

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 PASIC., 1962, biz. 252.

Hande~ingen van de openbare macht.
- Beslissingshandeling die als dusdanig
in beginsel niet de aansprakel:ijkheid van
de openbare macht medebrengen.
Conclusie van Advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
7 maart 1963, Bull. en PASIC., 1963,
biz. 744.

Conflict tussen de rechten van de
eigenaar van de grond en die van de
concessiehouder van de ondergrondse
mijnen. - Toepasselijkheid van de regels
betreffende de buurschapsstoornissen.
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, Bt!ll. en PASIC., 1962, biz. 480.

Algemene voorzichtigheidsverplichtiug. Openbare macht. Veihgheidsverplichtiug die op de openbare
macht rust. - Verplichting die, buiten
het geval dat een vreemde oorzaak die
hWl niet ten laste kan worden gelegd,
hen dit belet, inhoudt dat zij elk abnormaal gev,aar zouden voorkomen in het
aanleggen van voor het verkeer openstaande wegen.
·
Conclusie
van
Advocaat-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
7 maart 1963, Bull. en PAsiO., 1963,.
blz. 744.

' Rechtsvordering tot vergoedin'g van
de schade veroorzaakt door een in de
vreemde gepleegd ongeoorloofd feit. Internationaal privaat recht. - Art:ikel 3,

Buurschapsstoornissen. - St6ornissen
aan een eigendom veroorzaakt door de
werken op een naburig erf. - Onberispelijk uitgevoerde werken. Aan-
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sprakelijkheid van de eigenaar strekt zich
niet uit tot de aannmner van de werken.
Conclusie van Advocaat-generaal Paul
Mahaux, v66r cass., 28 januari 1965,
Bull. en P ASIC., 1965, blz. 522.
V erhaalsvordering 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, Bull. en PAsro.,
1966, blz. 240.
Eurcpese Economische Gemeenschap.
- Beroep voor het Hof van J ustitie
tegen de Commissie- van de Em·opese
Economischc Gemeenschap tot vergoeding van het · nadeel gesproten uit een
handeling van de Gemeenschap. - Toepassing door het Hof van J ustitie van de
gemeenschappelijke algemene beginselen
op de rcchten , van de Lid-Staten. Geen recht op yergoeding van het nadeel
dat gesproten is nit de niet nietigverklaarde handeling.
· Conclusie van Eerste Advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 16 december 1965, Bull. en
PASIC., 1966, blz. 513.
Decreet van 14 december 1789, art. 50;
decreet van 16/24 augustus 1790, art. 3-1°.
- Verplichting voor de gemeenteoverhefd de veiligheid en het gemak van het
verkeer te verzekeren. - Verzuim van
de gemeenteoverheid een passende maatregel · te treffen. Aansprakelijkheid
die. zijn oorsprong niet aileen, neemt in
dit verzuim, maar ook in de miskenning
van de algemene verplichting van voorzichtigheid aan de gemeenteoverheid
opgelegd door de artikelen 1382 en 1383,
B.W.
'
Oonclusie
van
Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
11 april 1969, A1·r. cass., 1969,
blz. 745.
·

ADOPTlE.
Adoptant die een huwelijk aangaat na
de adoptie. - Geadopteerd kind dat, als
een kind uit een huwelijk, zich kan
beroepen op artikel 1098 van het Burgerlijk W etboek ten aanzien van de
overlevende echtgenoot van de adoptant.
Conclusie van Procureur-generaal Raoul
Hayoit de Tennicourt, v66r cass.,

27 oktober 1961, Bull. en PASIC.,
1962, blz. 222.

AFSTAMMING.
. Rechtsvordering tot rniskenning van
vaderschap. Verbergi11g van de geboorte. - Begrip.
ConclusievanProcureur-generaalRaoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
7 november 1963, Bull. en PAsiC.,
1964, blz. 256.
Rechtsvordering tot ontkenning van
vaderschap. Verberging van de geboorte. - Voorwaarde om de rechtsvordering tot, ontkenning ·in te stellen. Reden van deze voorwaarde.
ConelusievanProcureur-generaalRaoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
7 november 1963, Bull. en PASIC.,
1964, biz. 256.

ARBEIDSBESCHERMING.
Cmnite voor veiligheid, gezondheid, en
verfraaiing der werkplaatsen. - Werknemer-afgevaardigde ontslagen op grand
van dringende redenen .. erknemer
die deze redenen betwist en om zijn
wederopneming in de ondernemingvraagt.
Termijn waarin het oriderneming'lhoofd verplicht is te antwoorderi.
Noot, getekend R. H., onder cass.,
11 februari 1966, Bull. en PASIC.,
1966, blz. 757.

'V

ARBEIDSONGEVAL.
Beg:rip. ·
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 26 mei 1967, B·ull. en PASIC.,
1967, blz. 1138.
Arbeidsongeval op de weg naar of van
het werk. __:__ Beg:rip.
Noot 3, getekend W. G,, onder' cass.,
25 april 1968, An·. cass., 1968,
blz. 1076.
Eis tot herziening. Artikel 28,
lid 2, van de gecoordineerde 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.
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Onderbreking van het werk brengt
geen schorsing van de arbeidsovereenkomst mede.- Voorwaarden.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
7 november 1968, A1·1·. cass., 1969,
blz. 270.

de bezits- en eigendomsvordering samen
te voegen werd niet miskend.
ConclusievanProcureur-generaalRaoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
11 maart 1962, Bull. en PAsrc.,
1962, blz. 739.

Ongeval op de weg naar of van het
werk. Voortijdig vertrek van de
werk;nemer om zich naar de plaats van
zijn werk te begeven. Voortijdig
vertrek om een persoonlijke aangelegenheid. - Ongeval gedurende die voortijdige periode. Gevolgen voor het
begrip « ongeval op de weg naar of van
het werk "·
Noot, getekend W. G., onder cass.,
19 december 1968, Arr. cass., 1969,
blz. 396.

Bezitsvordering.
VordeJ,"ing · tot
handhaving van het bezit van een recht
van uitweg als medeeigendom van een
bedrijfsweg. - Eiser die het bewijs van
feiten van het genot van de weg aanbiedt.
- Vo~mis 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. Oumulatie van het bezit en de eigendom.
Oonclusie van Procureur-generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
I maart 196.2, Bull. en PAsro., 1962,
biz. 739.

Ongeval op de weg naar of van het
werk. - Begrip.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
19 december 1968, Ar1·. cass., 1969,
blz. 396.
BEVOEGDHEID.
Burgerlijke zaken. - Eis tot uitzetting
van de zonder recht bewoonde plaatsen.
Bevoegdheid aan de vrederechter
toegekend door artikel 3, 1°, van het
voorafgaand boek van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering.- Onwang.
Noot, getekend R. H., onder cass.,
14 december 1961, Bull. en PASIC.,
1962, blz. 463.

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. - G~v.olg.
Noot 3, getekend F. D., onder cass.,
.24 februari 1967, Arr. cass., 1967,
biz. 809.
BURGERLIJKE RECHTEN, POLITIE.KE RECHTEN.

BEZIT.
Bezitsvordering. - Vordering betreffende een erfdienstbaarheid van overgang. - Niet-ontvankelijk. Vordering 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 PAsrc., 1962,
blz. 739.
Bezitsvordering.- Vordering 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

Begrip.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 16 december 1965, Bull. en
PAsrc., 1966, biz. 513.
·
Enkele door de Grondwet erkende
rechten. - Administratieve rechten. Door de Grondwet niet erkende rechten.
Oonclusie van Eerste advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 16 december 1965, Bull. en
PAsrc., 1966, biz. 513.
-

Geschil aangaande een burgerlijk recht.
Bevoegdheid van de rechtbanken.
Oonclusie
van
Procureur·-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
.2.2 mei 1969, Bull. en PAsrc., 1969,
biz. 863.
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Burgerlijk recht. - Begrip.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
_22 mei 1969, Bull. en PAsiO., 1969,
blz. 863.

BURGERLIJKE
RING.

RECHTSVORDE-

Rechtstreekse dagvaarding door de
benadeeide partij. - Miiitaire gerechten.
- Niet-ontvankeiijkheid.
Conclusie van. Advocaat-generaai Paul
Mahaux, v66r cass., 1 juni 1966,
Bttll. en PAsro., 1966, biz. 1244.

CASSATIE.
Bevoegdheid. Toetsing door het
Hof van de gevoigtrekkingen die de
rechter uit de door hem gedane constataties a:fleidt. - Toetsing van de wettelijkheid van deze besiuiten. - Toezicht
op de Iogische redenering van de rechter.
Noot 3, getekend W. G., onder cass.,
18 september 1962, Bull. en PAsro.,
1963, biz. 80.
Rechtspleging. Samenvoeging van
twee voorzieningen.
Noot 1, ondertekend E. K., onder
cass., 1 juni 1965, Bull. en PAsiO.,
1965, blz. 1065.
Bevoegdheid. - Blll'gerlijke zaken. Vreemde wet. Middei waarbij de
schending van bepaiingen van het Frans
Burgerlijk W etboek wordt aangevoerd.
- Bevoegdheid van het Hof.
Conclusie van Advocaat-generaai Paui
Mahaux, v66r cass., 15 december
1966, Bull. en PAsro., 1967, biz. 472.
Bevoegdbeid. - Verenigde kamers. Burgerlijke zaken. - Besiissing van de
recbter op verwijzing door verschillende
middeien bestreden. - Een beschikking
van deze beslissing die onverenigbaar is
met het cassatiearrest en bestreden
wordt door hetzeifde middei als datgene
dat door bet cassatiearrest werd aangenomen: - Bevoegdheid van de verenigde
kamers om van dit nuddel kennis te
nemen. - Andere middeien die andere
beschikkingen bestrij den. - Bevoegdheid
van de eerste kamer van het Hof om van
deze middeien kennis te nemen.
Bevoegdheid.- Verenigde kamers.Burgerlijke zaken. Besiissing van de

rechter op verwijzing bestreden door
verschillende nriddeien waarvan een onder de bevoegdheid vait van de verenigde
kamers en de andere onder die van de
eerste kamer vttn bet Hof. Eerste
kamer die vooreerst uitspraak doet. Middelen gegrond. - Beschikkend gedeeite van het arrest dat zich · ertoe
beperkt deze gegrondheid vast te stellen
en de zaak naar de verenigde kamers te
verwijzen.
Conclusie van Advoca(l,t-generaal Duman, v66r casR., 2 mei 1969, Arr.
cass., 1969, biz. 834.
Bevoegdbeid. Algemene vergadering. - Advocaat bij het Hof van cassatie. - Gebruik der taien. - Wet van
15 jm1i 1935, artikel 45 nieuw. - Verzoek tot homoiogatie der beslissing van
de Raad van de Orde van advocaten bij
het Hof van cassatie waarbij wordt verklaard dat een advocaat bij het Hof
van cassatie de gewone praktijk heeft
van de N ederiandse of de Franse taal. Bevoegdheid van de algemene vergadering van het Hof, dat in raadkamer uitspraak doet om dit bewijs te homoiogeren.
Conclusie
van
Procureur-generaai
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
13 juni 1969, Arr. cass., 1969,
biz. 1007.
Bevoegdheid. Algemene vergadering. - Beg-rip. - Onderscbeid tussen
de verenigde kamers van het Hof en
zijn aigemene vergadering.
Conciusie
van
Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
13 juni 1969, An·. cass., 1969,
blz. 1007.
Bevoegdheid. - Verenigde kamers. Begrip. Gevai waarin het Hof met
verenigde .kamers zitting houdt.
Conciusie
van
Procureur-generaai
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
13 juni 1969, Arr. cass., 1969,
biz. 1007.
Bevoegdheid. - Homoiogatie van de
beslissing van de Raad van de Orde va:n
.de advocaten bij het Hof van cassat1e
waarbij bewezen wordt dat een advocaat
bij het Hof van cassatie de gewone praktijk heeft van de Nederlandse of de
Franse taal. - Draagwijdte van deze
homoiogatie.
Conciusie
van
Procureur-generaai
Gansbofvan der Meersch, v66r cass.,
13 juni 1969, Arr. cass., 1969,
biz. 1007. ,
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-GASSATIEMIDDELEN.
Burgerlijke zaken. - Middel dat de
·bevoegdheid ratione materiae betwist. J3estreden beslissing strookt met de conclusie van de eiser tot cassatie, met
betrekking tot deze bevoegdheid. - Mid·del niettemin ontvankelijk.
Conclusie ~an Advocaat-generaal Colard, nr. 7, v66r cass., 6 oktober
1966, Bull. en PAsiC., 1967, biz. 148.
Burgerlijke zaken. - Gebrek ·aan ant·woord op de conclusie van de verweerder
door de eiser aangewend als middel tot
staving van zijn voorziening. - Voorwaarden van ontvankelijkheid van dit
=iddel.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
3 november 1966, A1·1·. cass., 1967,
biz. 309.
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vorderingen en geen eindbeslissing neemt
over de andere. - Overschrijving van
het beschikkend gedeelte dat ingaat op
de eerste vordering. Vorderingen
waarover de eiser in de ingewilligde
vordering beschikt 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.
Omzetting van de scheiding van tafel
en bed in echtscheiding. - Termijn om
de eis iri te stellen. - Uitgangsplmt van
deze termijn. - Toestand v66r en na de
wijzigingen. van artikel 310 van het
Burgerlijk W etboek door artikel 23 van
de wet van 20 juli 1962.
Noot 1, getekend P.M., onder cass.,
8 maart 1968, Ar1·. cass., 1968,
biz. 910.

CAUTIO JUDICATUM SOLVI.
Vreemde verweerder door de Koning
niet gemachtigd in Belgie zijn woonplaats
te vestigen. - Yerweerder 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 Terroicourt, v66r cass.,
14 oktober 1965, Bull. en PAsro.,
1966, biz. 209.

CONFLICT VAN A TTRIBUTIE.
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 PAsro,
1964, biz. 370.
\

· Echtscheiding. - Wederzijdse vorderingen. - Vonnis dat ingaat op een der

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

ERFDIENSTBAARHEID.
W ettelijke erfdienstbaarheid van uitweg. - Uitweg voor de exploitatie 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 PAsrc., 1966, biz. 237.
W ettelijke e~fdienstbaarheid. - Erfdienstbaarheid die het nut van de
particulieren tot voorwerp heeft. ---:- Erfdienstbaarheid die door de betrokken
particulieren kan worden ingeroepen oro
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,
biz. 148.
.
Bedongen erfdienstbaarheid. Bedongen erfdienstbaarheid waarbij bevestigd wordt hetzij een wettelijke erfdienstbaarheid, hetzij een erfdienstbaarheid die
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dat nut van de particulieren tot voor.werp heeft, hetzij een erfdienstbaarheid
voortvloeiend uit een bijzonder plan
van aanleg, goedgekeurd door de Koning
overeenkomstig artikel 2 van de wet
van 29 maart 1962.- Wettelijkheid.Voorwaarden.- Gevolgen op de bedongen erfdienstbaarheid, van de wijzigingen
van de omvang van de wettelijke erfdienstbaarheid of van die welke voortvloeit uit een bijzonder plan van aanleg.
Conolusie van Advocaat-generaal Colard, nrs. 13, 14, 23 en 24, v66r cass.,
6 oktober 1966, Bull. en PAsra.,
1967, I, 148.

Burgerlijke zaken. - Wraking van een
rechter. - Rechter en tegenpartij van
de wraker bij de hoofdvordering, die
geen partijen zijn geworden in de tussenvordering. - V oorziening 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 PAsrc.,
1966, biz. 653.

GEMEENTE.

HERHALING.

Foren en markten. - V estigingsverlof.
- Wijzigingen.- Verbod en intrekking.
- Aard en grenzen van deze bevoegdheid
van de gemeenteraad.
Noot 4, getekend W. G., onder cass.,
24 november 1961, Bull. en PAsrc.,
1962, biz. 367.

Veroordeling wegens een misdrijf tegen
een bijzondere wet. - . Bepaling in
deze wet richt de herhaiing enkel in
voor de erin bedoeide misdrijven. Later gepleegd misdrijf tegen het gewoon
Strafwetboek. - Hoofdstuk V van het
eerste boek van dit Wetboek van toepassing.
Conclu~ie van Advocaat-generaal Charles, v66r cass., 23 januari 1967, Bull.
en PAsra., 1967, blz. 611.

Politiebevoegdheden van de gemeenteoverheden.- Aard en grenzen van deze
bevoegdheden.
Noot 4, getekend W. G., onder cass.,
24 november 1961, Bull. en PAsiC.,
1962, biz. 367.
Aansprakelijkheid. Decreet van
10 vendemiaire jaar IV.- Gezamenlijke
en hoofdelijke aansprakelijkheid van
de inwoners van de gemeente voor de
misdrijven met geweld en door samenscholingen gepleegd op personen of eigendommen, evenals voor de schadevergoeding waartoe deze misdrijven aanleiding
geven. - V aststelling van de bepalingen
die nog van kracht zijn.
Noot getekend, W. G., onder cass.,
7- september 1962, Bull. en PAsrc.,
1963, biz. 32.
GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN.
Directe gemeentelijke belastingen.
Termijnen om een reciamatie in te dienon. - Vervaltermijnen. - Grondsiag.
Onderscheid tussen de reciamaties
tegen een gemeentelijke omslagbeiasting
en de reclamatie tegen de anrlere directe
gemeenteiijke belastingen.
Noot 3, getekend E. K., onder cass.,
13 december 1966, Arr. cass., 1967,
biz. 474.

GERECHTSKOSTEN.

HERROEPING VAN HET GEWIJSDE.
Gerechten tegen welker besiissingen
een herroeping van gewijsde open staat.
Conclusie van Procureur-generaai Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
13 november 1965, Bull. en PAsrc.,
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 hager beroep van de
partij, aan wie de betokening is gedaan,
doet lopen en :niet die van het hoger
beroep van de partij die de betokening
doet.
Conclusie van Procureur-generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
18 november 1960, Bull. en PAsrc.,
1961, biz. 300.
Strafzaken. - Rechtspleging. - Correctionele rechtbank in hoger beroep
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rechtdoende. - Ge.en verslag door een
-der rechters. - Nietige beslissing.
Noot .2, getekend F. D., onder cass.,
18 apdl 1966, Bttll. en PAsrc., 1966,
blz. 1046.

HUUR VAN GOEDEREN.
Handelshuurovereenkomsten. - Verhuurder die de hernieuwing van de huur
weigert overeenkomstig artikel 16, IV,
ve.r:vat in de wet van 30 april 1951. V erhuurder die eigenaar is van het
OlJ.roerend goed en van de geexploiteerde
handelszaak. Verhuurder die enkel
ee,n vergoeding wegens uitzetting verschuldigd is binnen de grenzen van
artikel .25, laatste lid, van de wet van
ao april 1951.
Oonclusie van Procureur-generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
.24 maart 1966, Bull. en PAsiO.,
1966, blz .. 959.
Pacht. - Bepalingen van het Burger1ijk Wetboek. - Strijdige bedingen zijn
nietig. - Strijdige bedingen die als niet
bestaande worden beschouwd. - Strijdige bedingen zonder gevolg.- Uitdrukldngen die dezelfde draagwijdte hebben.
Noot, getekend R. H., onder cass.,
16 maart 1967, A1T. cass., 1967,
blz. 878.

HUUR VAN WERK.
Huur van diensten. _:__ Arbeidsovereenlwmst voor bedienden. Schriftelijk
vastgestelde overeenkomst. - Verbintenis voor een bepaalde duur gesloteJ]. met
vaststelling · van een bepaalde ·datum
waarop zij eindigt, indien zij tot dan
'\verd instandgehouden.- Wettelijkheid.
Oonclusie van Advocaat-generaal Delange, v66r cass., 8 juni 1961, Bull.
en :PAsiO., 1961, blz. 1096.
Huur van diensten. ArbeidsovereEmkomst voor bedienden. - Aard van
de ondergeschiktheid.
Noot 2, getekend W. G., onder cass.,
16 januari 196.2, Bttll. en PASIO.,
1962, blz. 57.2.
Huur van diensten.- Ondergeschiktheid.- Begrip. - Onderscheid.
Oonclusie van Advocaat-generaal Paul
Mahaux, v66r cass., 4 april 1963,
Bull. en PASIO., 1963, blz. 847.
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Huur van diensten. Arbeidsovereenkomst voor arbeiders. Ontslag
zonder voorafgaailde opzegging door de
werkgever op grond van dringen.de
red<;Jnen. - Rechter mag en moet de
belal}grijkheid 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, Bull. en PASIC.,
1965, blz. 535.
Huur van diensten. Arbeidsovereenkomst voor bedienden. Overeen~
komst. van onbepaalde d:nur. - Vaststelling van een datum waarop de
overeenkmust een einde neemt. - Deze
termijn maakt er niet noodzakelijk een
overeenkomst van een bepaalde duur van .
Noot, getekend W. G., onder cass.,
16 december 1965, Bull. en PAsiC.,
1966, blz. 511.
Huur van diensten. Arbeidsovereenkon:st van onbepaalde duur. .
Eenzijdige verbreking met vooropzegging
volstaat niet.- Recht op vergoeding.Tijdstip waarop het ontstaat. - Gevolgen.
Noot .2, getekend R. H., onder cass.;
.24 maart 1966, Bttll. en PAsrc.,
1966, blz. 957.
Huur van diensten.
Leerovere~~komst. - Desbetreffende wetgeving. R.echt van de leerjongen op een loon. Recht dat niet behoort tot het wezen
van de leerovereenkomst. - Bestaansvoorwaarden van dit r.echt.
Noot 3, getekend A. 0., onder cass.,
5 mei 1966, Bull. en PAsiO,, 1966,
blz. 1133.

HUWELIJKSCONTRACT.
Gemeenschap van goederen. Gemeenschap beperkt tot de aanwinsten
met beding van. vrije, onbelaste terugneming van inbrengsten. Inbreng
door de vronw van een in buitenlandse
deviezen vermelde geldsom of van andere
verbruikbare goederen. - Terugneming
te doen door de afstand doende echtgenote.
Oonclusie van Advocaat-generaal· Paul
Mahaux, v66r cass., 15 december
1966, Bull. en PAsiC., 1967, blz. 47.2.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
Aftrek van de vroeger ge'inde inkomsten van het bedrag van de op de uit,gekeerde inkomsten van de vennootschappen verschuldige belasting. Reeds
belaste bedragen die werkelijk worden
gebruikt voor de bouw van arbeiderswoningen. - Deze aanwending is zonder
gevolg op het bedrag van de reserves
die in aanmerking moeten worden genamen voor de berekening van de aftrek.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
13 december I960, Bull. en PAsro.,
I961, biz. 408. ·
Bezwaarschrift. Afstand voor de
belastingplichtige van een geschil in de
loop van het administratief onderzoek
van het bezwaarschrift. Hof van
beroep niet bevoegd om over dit geschil
te beslissen, buiten de gevallen waarin
de directeur ambtshalve uitspraak heeft
gedaan over de gegrondheid van dit
geschil en de belastingplichtige bewijst
dat deze afstand aan een gebrek in de
toestemming lijdt. - Gebrek in de toestemming.- Begrip.
Noot 3, getekend F. D., onder cass.,
2I maart I96I, Bull. en PASIC., I96I,
biz. 795.
Bezwaarschrift. - Aanslag gevestigd
overeenkomstig de aangifte of de met de
toestemming van de belastingplichtige
gewijzigde aangifte. - Belastingplichtige
ontvankelijk om een bezwaarschrift in te
dienen op voorwaarde dat hij de te
zijnen nadele begane vergissingen of
verzuimen bewijst. - Bewijs van een
gebrek in de toestemming niet vereist.
Noot 3, getekend.F. D., onder cass.,
2I maart I96I, Bull. en PAsrc., 196I,
biz. 795.
Belastingvrijdom van de internationale
ambtenaren. - Draagwijdte.
Conclusie
van
Advocaat-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
7 november 1961, Bull. en PAsrc.,
I962, biz. 282,

gewezen indien., ,bij de oproeping van de
zaak, een der partijen verstek laat gaan.
- Draagwijdte van deze bepaling va,n
artikel II van de wet van 6 september
I895, zoals het werd gewijzigd bij artikel I4 van de wet van 23 juli I953.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
I3 oktober I964, Bull. en P~src.,
I965, biz. I60.
Raming van de beiastbare grondsiag.
Mededeling van akten, stukken,
rilgisters, bescheiden of iniichtingen betreffende de rechtspiegingen.- Uitdrukkelijke machtiging van de procureurgeneraai of de auditeur-generaai vereist.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
24 november I964, Bull. en PASIC.,
I965, biz. 297.
Inning van de beiasting. - Begrip.
Conclusie
van
Advocaat-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
I2 januari I965, B11ll. en PAsrc.,
1965, biz. 462.
Inning van de beiasting. - Inning die
kan geschieden door de aanvaarding van
het bedrag van de aan de bran te veel
afgehouden beiastingen, tot betaiing van
andere verschuidigde beiastingen.
Conclusie
van
Advocaat-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
12 januari 1965, Bull. en PASIC.,
1965,. biz. 462.
Vestiging van de beiasting. - Afhouding aan de bron. - Verplichting voor
de administratie aan de belastingpiichtige . kennis te geven van de aansiag,
nameiijk 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, Bt~ll. en PAsrc .•
1965, blz. 462.

Inkohiering. - Handelsvemiootschappen. - Datum vanaf welke de inkohiering niet meer wet.telijk kan geschieden.
Conclusie
van
Advocaat-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
22 maart I962, Bull. en PAsrc., I962,
biz. 808.

Vestiging van de beiasting. - Vestiging die kan geschieden door de aanvaarding van het bedrag van de aan de bron
te veei afgehouden belastingen, tot betaling van andere verschuidigde beiastingen.
Conclusie
van
Advocaat-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
12 januari 1965, Btlll. en PASIC.,
1965, biz. 462.

Beroep voor het hof van beroep. Arrest geacht op tegenspraak te zijn

Aftrek van de bedrijfsuitgaven en
-lasten. Personenvennootschap met
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l'erd verefferrd. - V erlies van de inbreng
ran de werkende vennoten. - Verlies
rormt geen ten name van deze vennoten
~ftrekbaar bedrij fsverlies.
Conclusie
van
Advocaat-generaal
Dumon, v66r cass., 5 oktober 1965,
Bull. en PASIC., 1966, biz. 173.
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Belastingen gei:nd door afhouding 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 onverschul1 digde belasting betaald heeft.
Noten 1 en 2, get.ekend P. J\II., onder
Wijziging door de administratie van
;en aangifte.- Bericht van de belastingcass., 27 februal'i 1968, Bull. en
3ommissie. - Bericht,. gegrond op de
PASIC., 1968, blz. 856.
<;egevens waarvan de leden van de
Mtrekbaarheid van de inkomsten als
3ommissie .persoonlijk op de hoogte zijn.
- Miskenning van het beginsel volgens bedrijfslast. - Wet van 20 november
1962. - Overgangsbepalingen. - Toehetwelk een beslissing slechts kan gegrond zijn op gegevens die kunnen passingsvoorwaarden.
besproken worden.
Noot 1, getekend E. K., onder cass.,
2 april 1968, blz. 1010, Bull. en
Noot 2 en 3, getekend W. G., onder
PAsiC., 1968, biz. 1013.
cass., 4 januari 1966, Bull. en PA~:nc.,
1966, blz. 584.
Wet van 2t! november 1953 tot bevordering van de opslorping of de fusie van
Belasting op de inkomsten nit grondeigendommen. Vrijstelling vobrzien vennootschappen.- Voorwerp en draagbij artikel 4, § 3, van de gecoordineerde wijdte 'v;an de wet. ,
wetten betreffende de inkomstenbelasNoot, getekend W. G., onder cass.,
tingen. Onroerend goed of gedeelte
27 november 1968, A1·r. cass., 1969,
van een onroerend 'goed dat voor het
blz. 328.,
onderwijs bestemd is. - Begrip.
Ontheffingen.
Overbelasting voortNoot 1 en 2, getekend W. G., onder
cass., 11 oktober 1966, Arr. cass., vloeiend uit materiele vergissingen. Begrip.
1967, blz. 191.
Noot, getekend P.M., onder cass.,
Aanslag vernietigd bij beslissing van
7 januari 1~69, A1·r. cass., 1969,
de directeur der belastingen wegens
blz. 439.
schending van een andere wettelijke regel
dan een regel betreffende de verjaring.
Ontheffing.- Terugbetaling van mora- Nieuwe aanslag. - Overheid die deze toire interesten op de ten onrechte
nieuwe aanslag kan vestigen.
gei:nde bedragen. - Toerekening van de
Noot 3, geteke.nd P.M., onder cass., betalingen.
25 oktober 1966, Arr. ca8s., 1967,
Conclusie van Eerste Advocaat-genehlz. 271.
raal Paul Mahaux, v66r cass.,
20 februari 1969, Bull. en PASIC.,
Buitengewone belasting, ingevoerd door
1969, blz. 550.
de wet voor economische expansie, sociale
Inkomstenbelastingen. - Eaten van
vooruitgang en financieel herstel van
14 februari 1961.- Datum vanaf welke elke winstgevende betrekking. -'- Begrip.
de belasting verschuldigd is.
Noot, getekend V. D., ondel' cass.,
6 mei 1969, biz. 866.
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
7 februari 1967, A1·r. cass., 1967,
blz. 708.
KOOP.
Belasting op de inkomsten uit roeKoopvernietigend gebrek.- Vordering
rende kapitalen. Handelsvennootschap. - Dividend. - Datum waarop die in een korte termijn moet worden
de belasting op het dividend versrhul- ingesteld. - Vertrekpunt van deze terdigd is.
·
·
mijn.
N~ot, getekend W. G., onder cass.,
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
7 september 1962, Bull. en PASIQ.,
7 februari 1967, An·. cass., 1967,
1963, blz. 31.
hlz. 708.
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Factuur . ....,-- Strafbeding. Beding
waarbij algemeen en onbeperkt een
prijsverhoging wordt bepaald indien er
rechtsvervolgingen we gens ni et-betaling
worden ingesteld. Nietigheid.
Openbare orde.
Noot 3, getekend A. C., onder cass.,
29 september 1967, Arr. cass., 1968,
biz. 141.

LEGER.
Militaire gerechten. - Rechtstreekse
dagvaarding van de beklaagde door de
wegens een misdrijf benadeelde partij. Niet-ontvankelijkheid.
Conclusie van Advocaat-generaal Paul
Mahaux, v66r cass., 1 juni 1966,
Bull. en PASJO., 1966, biz. 1244.

LEVENSONDERHOUD.
Uitkering tot onderhoud door de
voo.rzitter van de rechtbank van eerste
aanleg toegekend overeenkomstig artikel 268 van het Burgerlijk Wetboek. Grondslag.- Duur van de gevolgen van
de beschikking.
Conclusie van Procu.reur-gen~raa.I Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
30 april 1961, Hull. en PAsrc., 1964,
blz. 922.
·
Op de ouders rustende verplichting tot
onde.rhoud en opvoeding.- Verplichting
die in beginsel ophoudt bij de meerderjarigheid. van het kind. - Uitzondering.
Noot., getekend R. H., onder eass.,
2 september 1965, Bull. en PAsiC.,
1966, biz. 4.

MACHTSOVERSCHRIJDING.
Machtsoverschrijding van de rechter.
Burgerlijke zaken. -c- Wettelijke
grondslag, artikelen 425 en 454 van het
W etboek van burgerlijke rechtsvordering.
Conclusie van Emste advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 16 december 1965, Bull. en
p ASIC., 1966, hlz. 513.
-

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

Machtsoverschrijding van de rechteJ
waartegen openstaat de voorziening vat
de p.rocureur-generaal, ingesteld op beve
van de Minister van justitie.
Conclusie van Eerste advocaat-gene
raal Gans4of van cler Meersch, v661
cass., 16 december 1965, Bull. 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 Wethoek. Steden en voorsteden.
Eigenaai' die de naburige eigenaar ertoe
kan verplichten bij te dragen tot het
bouwen v~m een mnur die tot scheiding
client tussen hun }mizen, binnenplaatsen
of tuinen. V oorwaarden opdat de
naburige eigenaar ervan vrijgesteld wordt
bij te dragen tot deze bouw.
Conclusie van Procureur-generaal Raoul
Rayoit de Termicourt, v66r cass.,
8 februari 1968, B~tll. en PAsro.,
1968, blz. 705.

ONDERHANDSE AKTE.
Akte van de schuldenaar tegengesteld
aan de schuldeiser die dezes vordering
uitoefent met toepassing van artikelll66
van het Bu,rgerlijk Wetboek. - Ontkenning van het geschrift
van de h?;fidtekening door de schulde1ser. - WlJze.
Noot 3, ·getekend R. II., onder cass.,
5 januari 1961, Bull. en PAsro.,
1961, biz. 486.

or

ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).
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. Wettelijkheid
van dit onttreklren.- Onderzoeksgerecht
bevoegd om het bestaan van nieuwe
lasten te beoordelen. - Toezicht \].itgeoefend door het Hof van cassatie.
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Conclusie van Advocaat-generaal Pa11l
Mahaux. v66r cass., 8 maart 1965,
Bull. en PAsrc., 1965, blz. 704.
JNRECHTMATIGE
GING.

MEDEDIN-

Handelingen strijdig met de eerlijke
sebruiken inzake koophandel. - Konink:ijk besluit nr. 55 van 23 december 1934.
- Bevoegdheid van het Hof.
Conclusie van Advocaat-generaal Duman, v66r cass., 3 november 1961,
Bull. en PAsiC., 1962, blz. 252.
Handelingeh strijdig met. de eerlijke
gebruiken inzake koophandel. - Monopolie van· invoer en verkoop aan een
handelaar door zijn medecontractaut
verleend. - Derde die het bestaan kent
van dit monopolie en die niettemin de
desbetreffende p1·oducten invoert en verkoopt. Voorwaarden opdat deze
gedraging een met de eerlijke gebruiken
inzake koophandel strijdige handeling
oplevert.
Conclusie van Advocaat-generaal Duman, v66r cass., 3 november 1961,
Bull. en PAsiO., 1962, blz. 252.
ONTEIGENING
NEN NUTTE.

TEN

ALGEME-

Gewone procedure. - Spoedprocedure.
- Procedure bij dringende omstandigheden.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 13 mei 1965, Bull. en PAsiO.,
1965, blz. 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, blz. 979.
OPENBARE INSTELLING.
Begrip.
Conclusie van Advocaat-generaal DumOil, v66r cass., 12 mei 1961, Bttll. en
PASIC., 1961, blz. 969.
Organisme van openbaar nut•.
Nationale maatschappij voor de huisvesting.
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Conclusie van Eerste advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 16 december 1965, Bull. en
PASIC., 1966, blz. 513.
Administratieve overhei.d. - Materiele
maatstaf. - Organieke maatstaf.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 16 december 1965, Bull. en
PAsrc., 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 PASIC., 1961,
blz. 925.
Artikel 1165 van het Burgerlijk Wethoek. - Overeenkomst die enkel gevolgen heeft tussen de partijen en voor
derden geen nadeel medebrengt.
Draagwijdte van c\eze bepaling.
Conclusie vail Advocaat-generaal Duman, v66r cass., 3 november 1961,
Bull. en PASIO., 1962, blz. 252.
Overeenkomst strijdig met de openbare orde of met de goede zeden ten
opzichte van beide partijen. Som
betaald of zaak overha!ldigd door een
contractant aan de andere, ter uitvoering
van de overeenkomsten. Eis tot
terugvordering. - Rol van de gezegden
N emo audittw p1·optiam tutpitttdinem
allegans en In pa1·i causa ttwpitudinis
cessat tepetitia·.
Conclusie van Procureur-generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
8 december 1966, Bttll. en PAsiC.,
1967, blz. 435.
Overeenkomst strijdig met de openbare
orde of met de goede zeden ten opzichte
van beide partijen. - Bedrag betaald
of zaak overhandigd door een contractant aan de andere, ter uitvoering van
de overeenkomst. - Eis tot terugvordering. - Bevoegdheid van de rechter
om de eis tot terugvordering van die
som of van die zaak te verwerpen op
grond van de vereisten van de beschermiilg van de maatschap,pelijke orde.
Conclusie van Procureur-generaal Raoul
Hayoit de Term.icourt, v66r cass.,
8 december 1966, BttZl. eil PAsrc.,
1967, blz. 435.
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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 PA.sro.,
1967, biz. 435.
RAAD VAN STATE.
Tuchtrechtelijke beslissing genomen
door de N ationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen ten opzichte van
een harer beambten. - Raad van State
heeft het recht deze nietig te verklaren.
Conclusie van Advocaat-generaal Duman, v66r cass., 12 mei 1961, Bull.
en PAsro., 1961, biz. 969.
Bevoegdheid. - Aanvraag tot nietigverklaring van een beslissing waarbij een
commissie tot bescherming van de maat.
schappij uitspraak doet over de handhaving of de opheffing van de internerings'maatregel die door het strafgerecht werd
gelast. - Onbevoegdheid.
Conclusie van Procureur-generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
(ver. k.), 15 februari 1968, Bull. en
PAsro., 1968, biz. 741.
RECHT BAN KEN.
Openbaarheid van de terechtzittingen
voorgeschreven bij artikel 96 van de
Grondwet.
Toepassingsgebied van
deze grondwetsbepaling.
Noot I, getekend R. H., onder cass.;
20 januari 1966, Bull. en PAsro.,
1966, biz. 652.
RECHTEN
GING.

VAN

DE

Geschillen over een burgerlijk recht.
Bevoegdheid van de rechterlijke macht
Conclusie van Advocaat.generaal Du
mon, v66r cass., 12 niei 1961, Bull
en PAsro., 1961, biz. 969.
Geschil betreffende de gelde1ijke ver·
goeding van de schending van een recht
al was dit een politick recht. - Bevoegd·
heid van de hoven en rechtbanken.
Conclusie van Eerste advocaat-gene·
raal Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 16 december 1965, Bull. en
PAsro., 1966, 'blz. 513.
Beoordeling van een fout. - Beoorde·
ling 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, B7tll. en
PASIO., 1966, biz. 513.
RECHTERLIJK GEWIJSDE.
Directe belastingen. - Gezag van het
rechterlijk gewijsde inzake directe belastingen. - Begrip.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
20 juni 1967, Arr. ca88., 1967,
biz. 1280.
Direct.e belastingen. W ettelijke
grondslag. Begrip. Toepassingsvoorwaarden.
Conclusie van Eerste advoca.at-generaal Paul Mahaux, v66r cass.,
3 september 1968, Bull. en PAsro.,
1969, biz. 4.

VERDEDI-

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

Strafzaken. - Gezag van het gewijsde
op burger1ijk gebied. - Uitgestrektheid.
- Bes1issing van het strafgerecht die
verzachtende omstandigheden vermeldt.
- Gezag van deze vermelding.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Paul Mahaux, v66r cass.,
12 december 1968, Bull. en PAsro.,
1969 biz. 347.

RECHTERLIJKE MACHT.

RECHTSBIJSTAND.

Arnbtenaren en beambten onderworpen aan een reglementair statuut. -

Burgerlijke zaken. - GemeenschappeIijke verzekeringskassen tegen arbeids-
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r1gevallen. Kosteloze tussenkomst
an de openbare ambtenaren zonder
rettiging van onvermogen. - Gemeen3happelijke kassen die dit voorrecht
iet meer genieten sinds de wet van
0 de0ember 1924.

de overleveride echtgenoot van de adoptant.
Conclusie van Procureur-generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
27 oktober 1961, Bull. en P ASIC.,
1962, blz. 222.

Noot, getekend R. H., onder caRs.,
bureau voor rechtsbijstand, 6 september 1963, Bull. en PAsrc., 1964,
blz. 20.

Eigenhandig testament. - Bijstand
van een derde. - Geldigheid van het
testament. - Onderscheid.
Noot, getekend A. c:, onder cass.,
5 november 1965, Bull. en PAsrc.,
1966, 'biz. 305.

tECHTSVORDERING.
Tegeneis. - Begrip.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
5 december 1963, Bull. en PAsro.,
1964, blz. 370.
:tUILVERKAVELING VAN LANDEIGENDOMMEN.
Stelsel van de wet van 25 juni 1956.3evoegdheid van de rechter inzake dE'
Jachtrechten op de "nieuwe kavels "·
Noot, get.ekend W. G., onder cass.,
17 december 1964, Bull. en PASIC.,
1965, blz. 393.
SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN.
Artikel 1340 van het Burgerlijk Wetbock. - 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
giften bij testament?
Noot 1, getekend R. H., onder cass.,
2 december 1960, Bull. en PAsrc.,
1961, blz. 359.
Handgift.- Noodzaak van de afgifte
van de gegeven zaak. - Aard van deze
afgifte.
Noot, getekend R. H., onder cass.,
2 februari 1961, B~dl. en PAsrc.,
1961, blz. 587.
Beschikbaar gedeelte tussen en onder
de echtgenoten. - Artikel 1098 van het
Burgerlijk Wetboek.- Huwelijk van de
adoptant. na de adoptie. - Geadopteerd
kind dat, als een kind uit een huwelijk,
zich kan beroepen op artikel 1098 van
het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van

SCHIP-SCHEEPVAART.
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. - Aanvaring. - Internationaal
privaat recht. Aanvaring beheerst
door de lex loci delicti.
Noot 1, getekend W. G.,· onder cass.,
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 PAsrc., 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, Arr. cass., 1967,
blz. 32.
Binnenvaart. Koninklijk besluit
van 15 oktober 1935 houdende algemeen
reglement betre:ffende de politie en de
scheepvaart der bevaarbare wateringen.
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 H1ste van de
schipper kunnen worden gelegd. - Recht
op verhaal van de schipper.
Noot, getekend F. D., onder cass.,
16 januari 1967, Arr. cass., 1967,
blz. 585.
SOCIALE ZEKERHEID.
Verzekering tegen ouderdom en vroeg·
tijdige dood. - Mijnwerkers. - Besluit-.
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wet 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 PAsiO.,
1966, blz. 340.
Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Oprichting van de rechtscolleges voor
betwiste zaken waarvan sprake in artikel 51, § I, lid 5, van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie,
sociale vooruitgang en financieel herstel.
- Bevoegdheid van deze rechtscolleges
doet geen afbreuk aan de bevoegdheid
van de hoven en rechtbanken.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
22 mei 1969, Bull., en PAsiO., 1969,
blz. 863.

SPOORWEGEN (NATIONALE
MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE).
Vennootschap die geen openbaar bestuur is in de zin van de wet op de
werkrechtersraden.
Conclusie van Advocaat-generaal Du!UOn, v66r cass., 12 mei 1961, Bull.
en PASIC., 1961, blz. 969.
Vennootschap die een administratieve
overheid is in de zin van deze bewoordingen in de wet van 23 december 1946
houdende instelling van een Raad van
State.
Conclusie van Advocaat-generaal Dumon, v66r cass., 12 mei 1961, Bull.
en PAsiC., 1961, blz. 969.
Wet van 4 juli 1962 tot wijziging van
artikell3 van de wet van 23 juli 1926.Wet niet van toepassing op de bij de
inwerkingtreding ervan lopende zaken.
- Draagwijdte van deze wet.
Noot 5, getekend R. D., onder cass.,
27 juni 1963, Bull. en PAsrc., 1963,
'blz. 1134.

STEDEBOUW.
Wet van 29 maart 1962, artikel 45. - ·
Bouwvergunning. Afgifte van een
bouw'vergunning door het schepencollege
in geval van niet-bestaan- van een plan

van aanleg of wanneer een plan gaai
voorbereid of gewijzigd worden.- Voor.
waarden.'- TusseJlko!Ust van de gemach·
tigde ambtenaar van het bestuur van dE
stedebouw. - Voorwerp. - Gevolgen
- Gunstig advies van deze ambtenaar
- Zander invloed op het recht van het
schepencollege de vergunning te weigeren.
Conclusie van Advocaat-generaal Colard, nr. 16, v66r cass., 6 oktober
1966, Bull. en PAsiO., 1967, blz. 148.
Wet van 29 maart 1962, artikel 45. Bouwvergtmning. Bouwvergunning
door het college van burgemeester · en
schepenen verleend !Uet .het overeenstemmend advies van de gemachtigde
ambtenaar van het bestuur van de stedebouw. - Bouwvergunning kan ~liet tot
gevolg hebben af te wijken van de
bestaande wetsbepalingen, of van de
overeenkomstig de wetten gesloten bijzondere overeenkomsten.
Conclusie van Advocaat-generaal Colard, nrs. 18 tot 21, v66r cass.,
6 oktober 1966, Bull. en PAsro.,
1967, blz. 148.
Wet van 29 !Uaart 1962, artikel 45. Bouwvergunning.- Bevoegdheid van de
gemachtigde ambtenaar van het bestuur
van de stedebouw. Omvang.
Grenzen.
Conclusie van Advocaat-generaal Colard, nr. 17, v66r cass., 6 okto ber
1966, Bull. en PASIO., 1967, blz. 148.
Wet van 29 !Uaart 1962, de artikelen 44
en volgende. Bouwvergunning. Afgifte van een bouwvergunning door
het schepencollege in geval er een bij ·
zo;ilder plan van aanleg bestaat.- Voorwaarden. -.Recht van de gemachtigde
ambtenaar de beslissing van het schepencollege te schorsen. - Voorwaarde.
Een overeenkomstig een bijzonder
plan van aanleg verleende bouwvergunning is zonder gevolg op een door dit
plan niet be'invloede burgerlijke erfdienstbaarheid.
Conclusie van Advocaat-generaal Colard, nr. 15, v66r cass., 6 oktober
1966, Bull. en PASIO., 1967, biz. 148.
Wet van 29 maart 1962, de artikelen 44
en volgende. Bouwvergunning. Afgifte. - Uitsluitende· bevoegdheid en
aansprakelijkheid van het college van
burgemeester en schepenen.
Conclusie van Advocaat-generaal Colard; nrs. 15· en 16, v66r cass.,
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6 oktober 1966, Bull. en PAsrc., 1967,
biz. 148.

vVet van 29 maart 1962, artikel 16. )oor een bijzonder plan van aanleg
pgesomde voorschriften. - Gevolg op
tet eigendomsrecht. Bei'nvloedt de
titoefening van dit recht, niet het recht
elf.
Conclusie van Advocaat-generaal Colard, nr. 14, in fine, v66r cass.,
6 oktober 1966, Bull. en PAsiO.,
1967, biz. 148.

;TRAF.
Geldboete. Opcentiemen. Wet
ran 5 ~aart 1952.- Van toepassiljtg op
le geldboete uitgesproken op grond
ran de wet van 29 augustus 1919 op het
~egiem van de alcohol.
Noot, getekend F. D., onder eass.,
7 febrilari 1964, B1tll. en PAsiO.,
1964, biz. 608.

STRAFVORDERING.

Overtredingen inzake directe belastinen ermee gelijkgestelde taksen. \Tervolgingen met toepassing van de
'oofdgevangenisstraffen en geldboeten of
1ndere straffen. - Respectieve bevoegd:leid van het openbaar ministerie en de
1dministratie der directe belastingen. \-Vet van 31 december 1925, artikel 65;
.secoiirdineerde . wetten betreffende de
nkomstenbelastingen, artikel 79bis.
Noot 1, getekend R. J. B., onder cass.,
l l december 1961, B1tll. en PAsiO.,
1962, biz. 447.
~;en

TELEGRAAF EN TELEFOON.

Radioverbindingen.- Wet van 14 december 1930, artikel 6, gewij7.igd bij de
wet van 18 december 1962, artikel 2. Verbeurdverklaring van een zend- of
ontvangtoestel voor radioverbindingen
clat zonder machtiging opgesteld, gebruikt of in werking gesteld werd. Aard van deze maatregel.
Noot 2, getekend P.M., o~1der cass.,
19 december 1966, A1'1'. ca.ss., 1967,
biz. 501.
Radioverbindingen.
Wet van
26 januari 1960 betreffende de taksen op
de toestellen voor het ontvangen van
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radioverbindingen. - Niet-betaling van
de taksen. Verbeurdverklaring van
de radiotoestellen. - Voorwaarden.
Conclusie van Advocaat-generaa1
Krings, v66r :cass., 24 maart 1969,
Arr. cass., 1969, biz. 693.

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

MACHT.

Koning. - Politiemacht.
Noot 4, getekend W. G., onder cass.,
24 november 1964, Bull. en PAsiC.,
1!165, biz. 297.
Ministeriele circulaire. - Begrip en
gezag.
·
Noot, getekend W. G., onder cass.,
24 november 1964, Bull. en PAine.,
1965, blz. 297.

VENNOOTSCHAPPEN.
Reserves. - Begrip.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
13 december 1960, Bull. en PASIC.,
1961, blz. 408.
Inbreng. - Begrip.
Noot 2, getekend W. G., onder cass.,
5 september 1961, Bull. en PASIC.,
1962, biz. 29.
Handelsvemiootschap. Vereniging
van aile aandelen in handen van een
enkele vennoot.
Conclusie · van
Advocaat-generaa1
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
22 maart 1962, Bull. en PAsiC., 1962,
blz. 808.
Handelsvennootschap. Afsluiting
van de vereffening. - Vennootschap die

1314

BEKNOPTE INHOUDSOPGAV:E} VAN DE NOTEN

niettegenstaande de vereffening blijft
v:oortbestai:m om aangesproken te worden
door de rnaatschappelijke schuldeisers.
Conclusie
van
Advocaat-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
22 maart I962, Bull. en PAsiC.,
1962, blz. 808.
Handelsvennootschap. - , Beslissing
van de algemene vergadering betreffende
de werkelijkheid van de winsten en de
gepastheid van de uitkering ervan. Geen datum vastgesteld voor de betaling
van dividenden. - Beslissing van de
raad van beheer. - Wettelijkheid.
Noot I, getekend W. G., onder cass.,
7 februari I967, Arr. cass., I967,
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 uitkering ervan.
Noot I, getekend W. G., onder cass.,
7 februari I967, Arr. cass.,, I967,
blz. 708.
Handelsvennootschap. Beslissing
van de algemene vergadering betreffende
de werkelijkheid van de winsten en de
gepastheid van ,de uitkering ervan. Geen datmn vastgesteld voor de betaling
van de dividenden. - Beslissing van de
raad van beheer omtrent deze datum. Datmn die niet kan vastgesteld worden
buiten de termijn van het boekjaar.
Noot I, getekend W. G., onder cass.,
7 februari I967, A1·r. cass., I967,
blz. 708.
V ennootschap onder een gemeenschappelijke naam. - Geen verplichting de
vennootschap bij een plechtige akte op
te richten.
'
Conclusie van wnd. Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
I7 mei I968, Arr. cass., I968,
blz. ll44.

Concl:\lsie van wnd. Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
I7 mei I968, Ar1·. cass., I968,
blz. ll44.
Vennootschap onder een gemeenschappelijke n.aam niet . opgericht bij ee11
bijzondere aide. ~ Nietigheid. - Betrek
kelijkheid van deze nietigheid.
Conclusie van wnd. Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
I7 mei 1968, Arr. cass., I968,
blz. ll44.
Personen die samen handel drijven
onder een maatschappelijke naam. Gebrek aan een akte van oprichting van
een vennootschap.
O:r;tregel;matige
vennootscha,p onder een gemeenschappelijke'naam.- Vennootschap met rechtspersoonlijkheid.
Conclusie van wnd. Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
I7 mei I968, Arr. cass., I968,
blz. 1144.
Handelsvennootschappen.- Kapitaalverhoging. - Uitgiftepremie. - Aard.
Conclusie van Advocaat-generaal
Krings, v66r cass., 3 juni I969,
Arr. cass., I969, blz. 959.
VERBINTENIS.
Persoonlijke rechten.
Zalwlijke
rechten. - Begrip.
Conclusie van Advocaat-generaal Duman, v66r cass., 3 november 196I,
Bull. en PASIO., I962, biz. 252.
Verbintenis .zonder oorzaak of uit een
ongeoorloofde oorzaak. - Giften tussen
een man en een vrouw, die heiden ongehuwd zijn en geslachtsbetrekkingen onderhouden. Geen nietigheid om de
reden aileen va1l deze betrekkingen. Voorwaarden waaronder deze giften nietig zijn.
Noot 1 en 2, getekend W. G., onder
cass., I9 januari 1968, Ar1·. cass.,
I968, blz. 686.

Vennootschap onder een gemeenschappelijke naam. - Begrip.
Conclusie van wnd. Procureur-generaal
Betaling. - Toerekening van de betaGanshofvan der Meersch, v66r cass., lingen. - Regel van artikel ll54 van
17 mei I968, A1'1'. cass., I968, het Burgerlijk Wetboek.- Draagwijdte.
blz. ll44.
' - Moratoire interesten.
Conclusie van Eerste advocaat.-geneV ennootschap onder een gemeenschapraal Paul Mahaux, v66r cass.,
pelijke naam waarvan de akte van
20 februari Il}69, B·ull. en PAsiO.,
oprichting niet wer<;l bekendgemaakt. 580.
Gevolgen.

BEKNOPTE I;NHOUDSOPGA.VE VAN DE NOTEN

1315

VERDELING.

VERZEKERINGEN.

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

Landverzekeringen. - Driejarige verjaring bepaald bij artikel 32 van de wet
van 11 juni 1874. - Termijn ingekort
door een beding van de verzekeringspolis,
- Geschil over de draagwijdte van dit
beding betreffende de verjaring die
ingaat ten gevolge van een v'oor de
oorspronkelijke verjaring stuitende daad.
Geschil dat moet beslecht worden
overeenkomstig de wettelijke regels inzake de uitlegging van de overeenkomsten.
Noot, getekend R. H., onder cass.,
25 januari 1968, Ar1·. cass., 1968,
blz. 703.

VERDELING DOOR BLOEDVERWANTEN IN DE OPGAANDE
LIJN.
Verdeling bij akte onder de levenden.
- Burgerlijk Wetboek, artikel 1075 en
volgende. - Begrip.
·
Conclusie
van
Advocaat-generaal
F. Dumon, v66r cass., 22 maart
1968, An·. cass., 1968, blz. 955.

VER.JARING.
Burgerlijke zaken. Stu,iting. Dagvaarding voor het gerecht. - Mstand van het geding. ~ Stuiting van de
verjaring ongedaan, buiten het geval
dat de afstand gegrond is op devermoede1ijke onbevoegdheid van het kennisnemend gerecht. - Stuiting duurt in dit
laatste geval voort, zelfs zo degene, die
afstand doet, zijn wil niet te keniJen
geeft om de rechtsvordering later te hervatten.
Noot 2, getekend F. D., onder cass.,
4 oktober 1963, Bull. en PAsiO.,
1964, blz. 114:
Burgerlijke zaken.- Verjaring van de
rechtsvordering. - Oorzaken van schorsing. - Artikel 2251 van het Burgerlijk
Wetboek. - Draagwijdte.- Gevolg op
deze draagwijdte van het adagium
Oont1•a non valentern agere non cu1·rit
preascriptio.
Conclusie van Advocaat-generaal Colard, v66r cass., 2 januari 1969,
BuU. en PAsiO., 1969, blz. 386.

VERLATING VAN FAMILIE.
Onderhoudsplichtige die mEier dan.twee
inaanden vrijwillig in gebreke is geb~even
de termijn ervan te kwijten.- Verzuim
ged.urende twee maanden .. - Begrip.
Noten 2, 3 en 4, getekend F. D.,
onder cass., 13 jtmi 1966, Bull. en
PASI()., 1966, blz. 1306.

VONNISSEN EN ARRESTEN.
Rechterlijke beslissing. Beslissing
die niet enkel kan gegrond zijn op
gegevens die kunnen besproken worden.
- Algemeen beginsel.
Noot 2 en 3, getekend W. G., onder
cass., 4 januari 1966, Bttll. en P,A.siC.,
1966, blz. 584.

VOORRECHTEN
KEN.

EN

HYPOTHE-

Bedongen hypotheek. V ermelding
in de akte tot vestiging van de hypotheek,
van de oorzaak van de gewaarborgde
schuldvordering. - Niet wettelijk vereist.
Noot 2, getekend F. D., onder cass.,
4 oktober 1963, Bull. en PAsiO.,
19,64, blz. 112.
'

VOORZIENING IN CAS SATIE.
Mstand. - 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 departe:rY\ent van
financien, al was hij houder van de
stukken, van een voorziening tegen een
beslissing op een door de administratie
van financien ingestelde strafvordering.
·Noot 2, getekend R. D., onder cass.,
12 februari 1962, Bull. en PASIC.,
1962, blz. 662.
,Directe belastingen. --'-- Artikel 417
van het Wetboek van strafvordering.-
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Bepaling niet van toepassing inzake
directe belastingen.
Noot., getekend W. G., onder cass.,
6 september 1966, Arr. cass., 1967,
biz. 15.
Neerlegging van memories. -'-BurgerIijke zaken. - Memorie van antwoord
van verweerder. Termijn van drie
maanden. - Vrije termijn.
Conclusie van Procureur-generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r ca,ss.,
8 december 1966, Bull. 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, Ar1·. cass., 1967,
blz. 422.

WAPENS.

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 ar- ·
beiders of bedienden. - W erknemers die
ofwel verbonden zijn door een dienstverhuringscontract, ofwel aan een reglementair statuut onderworpen zijn. Bevoegdheid van de werkrechtersraad.
Conclusie van Advocaat-generaal Dumon, v66r cass., 12 inei I961,.
Bull. en PAsiC., 196I, blz. 969.
Geschil omtrent de aanwijzing van
de bevoegde kamer op grand van de·
kwaliteit. van de partijen. Geschil
dat v66r de werkrechtersraad van beroep
kan worden opgeworpen. - Voorwaarde.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Paul Mahaux, v66r cass.,
I3 november I968, Arr. cass., I969,.
biz. 280.

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

Aanwijzing door de bijzondere gemengde kamer van de bevoegde kamer·
op grand van de kwaliteit van de partijen. -Mate waarin deze beslissing de
aldus aangewezen kamer verbindt.
Conclusie van Eerste advomiat-generaal Paul Mahaux, v66r cass.,
I3 november I968, A1·1·. cass., 1969,
biz. 280.

WATEREN.

Beslissing van de bijzondere gemengde
kamer die de bevoegde kamer aanwijst
op grand van de kwaliteit van de partijen. - Beslissing voor beroep vatbaar
na de eindbeslissing en samen met het
beroep tegen deze laatste.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Paul Mahaux, v66r cass.,
13 november 1968, A1·r. cass., 1969,.
biz. 280.

Kustwateren.- Begrip.
Noot I, getekend W. G., onder cass.,
23 november I962, Bull. en PAsiO.,
I963, blz. 375.
.Volle zee. - Aangrenzende zone. Kustzee. - Binnenwateren. - Begrip,
Noot I, getekend vV. G., onder cass.,
23 november 1962, Bull. en PAsro.,
I963, blz. 375.

WEGEN.
Veiligheid van het verkeer. Bevoegdheid van de J;echter om na te gaan
of het niet nemen van maatregelen om de
veiligheid van het verkeer te verzekeren
een fout of een nalatigheid is.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Gansho~van der Meersch, v66r cass.,
II aprrl 1969, A1·r. cass., I969,
blz. 745.

WETTEN EN BESLUITEN.
Wet. - Begrip. - Formele wet. Begrip.
Conclusie
van
Advocaat-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
I7 mei I963, B1tll. en PAsro., I963,.
biz. 987.
Verordeningsbesluit.- Begrip en kenmerken.
.
Conclusie
van
Advocaat-generaai
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
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17 mei 1963, Bull. en PAsiO., 1963,
blz. 987.

Begrotingswet .. - Begrip en karakter.
Conclusie
van
Advocaat-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
17 mei 1963, Bull. en PAsiO., 1963,
blz. 987.
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Conclusie
van
Advocaat-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
17 mei 1963, Bttll. en PAsiO., 1963,
biz. 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
Begrotingswet. - Voorwaarden waar- besluit dat geen verordeningsbesluit is.
onder de begrotingswet de grondslag van - Besluit dat terugwerkende kracht kan
een verordeningsbesluit kan opleveren. hebben.
Conclusie
van
Advocaat-generaal
Conclusie van Procureur-generaal Raoul
Ganshofvan de;r Meersch, v66r cass.,
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
17 mei 1963, Bull. en PAsiO., 1963,
29 februari 1968, Bull. en PASIO.,
blz. 987.
1968, blz. 819.
Besluitwet genomen krachtens een wet
·tot toekenning van buitengewone machten. - Regentsbesluit genomen overeen- WISSELBRIEF.
komstig de wet tot toekenning van
A val. - A val waarin niet wordt verbuitengewone machten en de besluitwet
die zelf genomen is krachtens de mach- meld voor wie het is gegeven. - Aval
geacht te zijn gegeven voor de trekker. tigingswet.
Conclusie
van
Advocaat-generaal. Draagwijdte van deze regel. - Is het
Ganshof van der Meersch, v66r cass., tegenbewijs toegelaten tegen de regel
17 mei 1963, Bull. en PAsiO., 1963, van artikel 31, laatste lid, van de
gecoordineerde wetten op de wisselbrieblz. 987.
ven en de orderbriefjes, volgens welke,
Besluitwet gencimen krachtens een indien niet vermeldt wordt voor wie het
wet tot toekenning van buitengewone is gegeven, het aval geacht wordt te zijn
machten. - Verslag aan de Regent, dat gegeven voor de trekker ?
aan deze besluitwet voorafgaat.
Conclusie van Advocaat-generaal Paul
Verslag dat geen rechtsregel kan bijvoeMahaux, v66r cass., 26 januari 1961,
gen bij die welke deze besluitwet behelst.
Bull. en PAsiO., 1961, biz. 559.
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