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geveld. werd op. verhaal van de naamloze
vennootschap « Transports Generaux
A. Camerman " ;
Overwegende dat eiseres in haar verzoekschrift beweert dat ingevolge de
fusie van voori:wemde vennootschap met
de naamloze vennootschap « Europa
Express "• een vennootschap tot stand
kwam met als benaming de naamloze
vennootschap « Europa Express A. Ca:r;nerman "• die de voorziening indient ;
Overwegende dat luidensvoormeld verzoekschrift de beheerraad samengesteld
is uit vier personen van wie de identiteit
is · opgegeven ; dat het verzoekschrift
tot cassatie alsook d~ volmacht aan hun
raadsman gegeven om de procedure door
te voeren, door voornoemde personen is
ondertekend ;
Overwegende dat echter uit geen van
de aan het Hof overgelegde bescheiden
blijkt dat voormelde personen de wettelijke of statutaire organen zijn van de
eisende vennootschap, noch dat zij de
bevoegdheid hebben verkregen om nainens die vennootschap in rechte op te
treden, noch dat door de beweerde fusie
de eisende :vennootschap het recht bekomen heeft ten deze in de plaats van de
naamloze vennootschap « Transports Generaux A. Camerman >> op te treden ;
Overwegende dat het Hof aldus in. de
onmogelijkheid verkeert na te gaan of
de . ondertekenaars van het verzoekschrift bevoegd waren om in naam van
de naamloze vennootschap « Transports
Generaux .A. Camerman n een voorziening in cassatie in te stellen. ;
Dat de voorziening derhalve onontvankelijk is ;
Om die ·redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
26 mei 1970.- 2e kamer.- Voorzitter
en Verslaggever, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal. ---: Pleiters, de HH. Hugo
Van Kerckhoven (van de. balie te
Antwerpen) en Butzler (van de balie bij
het Hof van beroep te Brussel).

1e

KAMER. -

28 mei 1970.

HUUR VAN GOEDEREN.
DELSHUUR. -

HANBEDING VAN DE OVER-

'

EENKOMST, DAT IN GEVAL VAN VERVREE.MDING VAN' HET ONROEREND GOED,
DE vERKRI.TGER HET RECHT HEEFT TOT
UITZETTING, ZOALS ZULKS IS BEPAAI,D
BI.T ARTIKEL 12 VERVAT IN DE WET
VAN 30 APRIL 1951. 0NROEIJ.END
GOED VERKREGEN DOOR EEN KAPITAAL·
VENNOOTSCHAP . ..,.-- RECHT TOT UITZETTING DOOR HAAR UITGEOEFEND OM.
IN RET VERHUURDE GOED EEN AGENTSCRAP TE INSTALLEREN. BE PERKING
GESTELD BI.T ARTIKEL 17 VAN DE
GENOEMDE WET VAN 30 APRIL 1951.
NIET TOEPASSELI.TK.

H et 1·echt tot uitzetting van de huurder
door de lopende huu1'0vereenkomst aan
de verkrijger voorbehouden in geval van
vervreernding van het verhuurde goed,
zoals zulks is bepaald bij artikel 12
vervat in de wet van 30 april 1951,
wordt wettelijk uitgeoejend door de kapitaalvennootschap die het goed heejt verkregen en van dat recht geb1"uil(_ rnaakt
om in het goed een agentschap te installeren ; de beperking bij het in genoemde
wet vervatte m·tikel 17 gesteld op de
weigering van hernieuwing van de huur
bedoeld bij m·tikel 16, I, 1°, ingeval de
verhuurder een kapitaalvennootschap is,
is irnrners vreemd aan het recht tot
uitzetting ( 1).
(FALQUE EN LENGELE~ T. NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
« GEMEENTEKREDIET
VAN BELGIE "·)
ARREST

(vertaling):

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 juni 1969 door de Rechtbank van eerste aanleg te N amen in
beroep gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 12, 16, inzonderheid 16, I, 1°, 17 van de wet van
30 april 1951 op de handelshuur tot
bescherming van de handelszaken, afdeling IXbis, hoofdstuk II, boek III,
titel VIII, van het Burgerlijk Wetboek,
en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, bij beves'tiging van het beroepen vonnis, voor de
(1) Raadpl. Rep. prat. d1·. belge, Bijv.,
vo Baux commerciaux, blz. 507, n' 339, LA
HAYE en VANKERKHOVE in Les Novelles,
Droit civil, d. VI, n' 1604, blz. 99,.en KLUYSKENS, d. IV, De contmcten, blz. 342.
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verklaart de opz13gging op 27 april 1967 heeft verkregen dat door de eisers
aan de eiser met betrekking tot het betrokken was krachteJls ee)l handelshandelshuis gelegen te N amen, rue de huur ; dat verweerster met gebruikmaMarchovelette 1, betekend, door ver- king Van het recht tot uitzetting dat
weerster, die van dit pand eigenares door het huurcontract voorbehouden was
geworden was en die aan de eisers haar voor het geval va)l vervreemding van l;let
voornemen heeft te kennan gegeven een gehuurde goed, er een einde heeft willen
agentschap op te richten in de gehuurde aan maken v66r de gestelde termijn met
lokalen, op grond dat de wetgever een het oog op een persoonlijke ingebruikonderscheid maakt tussen het geval van . neming, met name de oprichting van een
de overdracht van het gehuurde goed, agentschap, · zulks op grond van de
waarin de opzegging op geldige wijze artikelen 12 en 16, I, 1°, van de wet van
kan gegeven worden zonder andere beper- 30 april 1951 op de handelshuur;
king met het oog op een persoonlijk
Overwegende dat de eisers steilen dat
gebruik van de gehuurde plaatsen, en de door verweerster betekende opzegging
het 'geval ya)l weigering van hernieuwing niet rechtsgeldig was, daar de wil tot
van de huur, waarin de opzegging door persoonlijk gebruik die laatstgenoemde,
een . kapitaalvennootschap ·slechts mag
een kapitaalvennootschap, te kenne)l
gegeven worden om er haar hoofdzetel op gegeven heeft, volgens hen de uitoefeJ:ling·
te richten ; hier het eerste geval bedoeld van het recht tot uitzetting krachtens de
is ; bovendien de in artikel 16 bedoelde voornoemde artikelen 12 en 16, I, 1o,
« gevailen " strikt moeten uitgelegd worniet wettelijk kan rechtvaardigen dan
den ; deze gevailen of een van hen )liet
met het oog op efln gebruikmaking in de
mogen uitgebreid worden .tot de bijzon- zin van artikel 1 7· van de wet, dat wil
dere voorwaarden die artikel 17 niet zeggen om in de gehuurde lokalen de
stelt voor het geval van overdracht van
hoofdzetel van het bedrijf van verweerhet gehuurde goed, maar aileen voor de ster over te brengen of om de hoofdzetel'
weigering van hernieuwing zoals uitdrukvan het bedrijf nit te breiden indien hij
kelijk in genoemd artikel 17 bepaald is,
in een naburig goed is gevestigd ;
terwijl artikel 1 7 van de wet op de
Overwegende enerzijds, dat uit de
handelshuur slechts een omschrijving is tekst en uit het zinsverband van arti-·
van het begrip « persoonlijk gebruik " kel 17, ingevoegd in § 7 vari de wet
dat het voor de kapitaalvennootschappen betreffende « het recht op hernieuwing
mogelijk maa,kt de hernieuwing van een van de huur "• voortvloeit dat deze
handelshuur te weigererl, zoals voorzien bepaling e)lkel en aileen een beperkte
in artikel 16, I, 1°; voor de kapitaal- betekenis wil geven aan het begrip
vell)lootsch:tppen het << persoonlijk ge- << persoonlijk gebruik " van het verhuurde
bruik " van het verhuurde goed, dat in goed dat, in de zin van artikel 16, I, 1°,
1 o van genoemd artikel 16, I, vermeld vervat in dezelfde paragraaf, als verwordt en dat het voor de verkrijger van antwoording kan dienen, voor de weigehet verhuurde goed mogelijk maakt · de ring van hernieuwing wanneer de verhuurder uit het goed te zetten met een huurder die deze reden inroept een
opzeggingstermijn van een jaar, de over- kapitaalven)lootschap is ; dat, onder voorbrenging is van de hoofdzetel van deze behoud van deze beperking, zulke venvennootschap in de gehuurde lokalen of nootschap zich, om de hernieuwing van
de- uitbreiding van deze zetel indien hij
de huur te weigereJl, zoals elke andere
in een· naburig goed is gevestigd, · ·en verhuurder, kan beroepen op het geheel
derhalve de verweerster, lC)en kapitaal- van de be:ealingen van artikel 16; dat
ven)lootschap, niet gerechtigd was de hieruit is af te leiden dat de beperkende
eisers een opzegging te geven om in het bepaling van artikel 17 strikt moet
aan laatstgenoemden verhuurde pand, uitgelegd worden ;
dat zij aangekocht had, een agentschap
Overwegende anderzijds, dat zowel uit
op te richten, daar zulke installatie niet
het geval is dat bedoeld wordt in arti- de tekst als uit het on.tstaan van artikel 12
kel 16, I, 1°, van de wet op de handels- - dat gee)l verwijzing naar artikel 17
huur, noch een van de andere gevallen bevat en dat § 6 van de wet uitmaakt,
vermeld in 2o, 3° of 4o van § I van dit welke paragraaf op onafhankelijke wijze
handelt over << overdracht va)l het geartikel:
huurde goed n - blijkt dat deze bepaling
Qverwegende dat uit de stukken die doelt op een afzonderlijke regeling van de
regelmatig aan het Hof zijn ,voorgelegd uitoefening van het recht tot uitzetting
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door de verkrijger van het gehuurde
goed, door dit recht te beperken tot de
gevallen vermeld sub 1°, 2°, 3° en 4° in
artikel 16, I, wanneer, namelijk, de
lopende huurovereenkomst dit recht
voorbehoudt ; dat uit de parlementaire
voorbereiding trouwens niet blijkt dat
de wetgever zijn wil heeft te kennen
gegeven om op het geval van de vervreemding van het gehuurde goed • dat
het voorwerp is van de afzonderlijke
bepaling van artikel 12 de beperking te
doen toepassen die bepaald is in artikel 17 waarin slechts bedoeld is de weigering van hernieuwing van de huur,
bepaald in artikel 16, I, 1° ;
.
Overwegende dat het vonnis derhalve
een wettelijke verantwoording geeft voor
de verwerping van het verweer dat de
eisers hebben gevoerd tegex1 de rechtsvordering van verweerster ;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eisers in de kosten.

28 mei 1970. - 1e kamer. Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Perrichon. Gelijkluidende conclusie,
de

H.

Pleiters,

Charles, advocaat-generaal. de HH. Faures en De Bruyn.

AANSPRAKELIJKE PARTIJ. VoORZIENINGEN REGELMATIG BIJ EEN ENKELE
AKTE INGESTELD TEGEN VONNISSEN IN
LAATSTE AANLEG GEWEZE.N IN ONDERSCHEIDEN ZAKEN. ----: BE.TE.KENING VAN
DE AKTE VAN VOORZIENING.

4° AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN,
AUTOCARS EN TAXI'S.- VERVOER
VAN ZAKEN MET MOTORVOERTUIGEN
TEGEN VERGOEDING. VERVOER VAN
BE.PAALDE STORTGOEDEREN EN -PRODUKTEN MET KIPWAGENS TEGEN VERGOEDING.- KON!NKLIJK BESLUIT VAN
3 MAART 1966 TOT VASTSTJJ;IiLING VAN
EEN TYPE-OVEREENKOMST VOOR DIT
VERVOER. - GELDIG GE.NOMEN ZONDER
VOORAFGAAND BESLUIT VAN DE RAAD
VAN MINISTERS.

5° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
EUROPESE GEMEENSCRAP VOOR
KOLEN EN STAAL. PREJUDICIELE
VRAGEN. - BETWISTING BETREFFENDE
DE UITLEGGING VAN RET VERDRAG TOT
OPRICRTING VAN DE GEMEENSCRAP
OF VAN LATERE RANDELINGEN VAN
DE BIJZONDERE RAAD VAN MINISTERS.
BETWISTING OPGEWORPEN IN EEN
BIJ RET HoF VAN CAS SATIE AANRANGIGE ZAAK. HoF BEVOEGD OM
RIEROVER UITSPRAAK TE DOEN.

6° CASSATIE. ----: BEVOEGDREID.

2e KAMER. -

1 juni 1970.

1° CASSATIE. -

RECRTSPLEGING.
STRAFZAKEN. VoORZIENINGEN VAN
VERSCHILLE.NDE PARTIJEN TEGEN VERSCRILLENDE BESLISSINGEN.- SAMENRANGE.NDE ZAKEN. VoEGING.

2° VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM. STRAF.ZAKEN. VooRZIENINGEN VAN DE BEKLAAGDE EN DE
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE
PARTIJ. VOORZIENINGEN TEGE.N
VONNISSEN IN LAATSTE AANLEG GEWEZEN TN ONDERSCREIDEN ZAKEN. V OORZIENINGEN uirGESTELD BIJ EEN
ENKELE AKTE. GELDIGREIDSVOORWAARDEN.

3° VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM. STRAFZAKEN. VooRZIENINGEN VAN DE BURGERRECRTELIJK

STRAFZAKEN. PREJUDICIELE VRAGEN.- BETWISTING BETREFFENDE DE
1
UITLEGGING VAN RET VERDRAG TOT
OPRICRTING VAN DE EuROPESE GEMEENSCRAP VOOR KOLEN EN STAAL
OF VAN LATERE HANDE.LINGEN VAN DE
BIJZONDERE RAAD VAN MINISTERS.BETWISTING OPGEWORPEN IN EEN BIJ
HET HoF VAN CASSATIE AANRANGIGE
ZAAK .. UITSLUITE.NDE BEVOEGDREID
VAN RE.T HOF VAN CASSATIE OM RIEROVER UITSPRAAK TE DOEN.

7° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
EUROPESE GEMEENSCRAP VOOR
KOLEN EN STAAL. PRODUKTEN DIE
VALLEN ONDER RET VERDRAG TOT
OPRICHTING VAN DEZE GEMEENSCHAP.
STEENKOLEN. ~ BEGRIP.

8° AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN,
, AUTOCARS EN TAXI'S.- VERVOER
VAN ZAKE.N MET MOTORVOERTUIGEN
TEGEN VERGOEDING.- VERVOER VAN
BEPAALDE STORTGOEDERE.N E.N -PRODUKTEN MET KIPWAGENS TEGEN VERGOEDING.- KONINKLIJK BESLUIT VAN
3 MAART 1966 TOT VASTSTE:LLING VAN
EEN TYPE-OVEREENKOMST VOOR DIT
VERVOER, ARTIKE;L l. - BES;LUIT DAT
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NIET VAN TOEPASSING IS Ol' RET VER·
VOER VAN PRODUKTEN DIE VALLEN
ONDER RET VERDRAG TOT OPRICRTING
VAN DE EUROPE.SE GEMEENSCHAP VOOR
KOLEN EN STAAL-- BEGRIP.

9°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. MIDDEL TEN BETOGE DAT
RET HoF GEEN TOEZICRT KAN OEFENEN
OP DE REGELMATIGREID- VAN EEN
GETUIGENIS EN DE UITLEGGING DIE DE
FEITENRE.CRTER ERVAN GEEFT.- ZIT·
TINGSBLAD DAT DIT GETUIGENIS BEVAT,
BEVINDT ZICR IN RET DOSSIER VAN EEN
SAMENRANGEND GEDING WAARVAN RET
HoF REGELMATIG KENNIS HEEFT GE·
- NOMEN. MID DEL DAT FEITELIJKE
GRONDSLAG MIST.

10°

VONNISSEN EN ARRESTEN.STRAFZAKE.N. RECRTBANK DIE GELIJKTIJDIG
VERSCRILLENDE
SAMEN •
HANGENDE,
DOOR
NIET
GEVOEGDE
ZAKEN BERANDELT. VERROOR VAN
EEN GETUIGE WIENS VERKLARING BE·
TREKKING REEFT OP DE ONDERSCREI·
DEN ZAKEN. ZITTINGSBLAD DAT DIT
VERROOR V ASTSTELT GECLASSEERD IN
RET DOSSIER VAN EEN VAN DE ZAKE.N,
ZONDER DAT EEN AFSCRRIFT ERVAN
BIJ RET DOSSIER VAN DE ANDERE ZAKEN
- WERD GEVOEGD. - - ZITTINGSBLADEN
VAN DE ANDERE ZAKEN DIE V ASTSTEL·
LEN DAT RET GETUIGENIS IN DIT
DOSSIER VOORKOMT. GETUIGENIS
DAT DE l'ARTIJEN REGELMATIG REBBEN
KUNNEN TEGENSl'RE;KEN. :__ RECRTS·
PLEGING NIET DOOR NIETIGREID AANGETAST.

ll 0

AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN,
AUTOCARS EN TAXI'S.- VERVOER
VAN ZAKEN MET MOTORVOERTUIGEN

(1)1 Cass., 3 februari 1969, in zake N. V.
« Les textiles nouveaux , en litisconsorten,
niet uitgegeven ; vgl. in burgerlijke zaken
cass., 18 septemb~r 1969, sup1·a, biz. 59, en,
inzake directe beiastingen, cass., 30 september
1969, sup1·a, biz. 113.
Artikei 2 van bet besiuit van 15 maart
1815, dat de voeging van de zaken toeliet
ingevai verscbillende partijen zicb tegen
- dezeifde besiissing in cassatie badden voorzien,
zonder dat deze maatregei anders moest
worden verantwoord (cass., 1 juni 1965,
Bull. en PAsrc., 1965, I, 1065, en noot 1),
is vanaf 1 januari 1969 opgebeven bij artikel 14-23°, vervat in artikel 2 van de wet van
10 oktober 1967 boudende bet Gerechtelijk
Wetboek. (Kon. besi. van 4 november 1968,
art. 3, 18o, d.)

TEGEN VERGOEDING. -VERVOER VAN
BEPAALDE STORTGOEDEREN EN -PRODUKTEN MET _KIPWAGENS TEGEN VER·
GOEDING.- KONINKLIJK BESLUIT VAN
3 MAART 1966 TOT VASTSTELLING VAN
EEN TYPE-OVEREENKOMST VOOR DIT
VERVOER.
0VERTREDINGEN.
STRAFBARE DEELNEMING.

1° W wnneer verschillende partijen zich in
cassatie voorzien tegen · verschi.llende
beslissingen en de zaken samenhangend
zijn, beveelt het Hof de voeging erv9-n
in het belang van een goede rechtsbedeling (1).
2° De belclaagde en de bu,·gerrechtelijk
aanspralcelijlce partij lcunnen zich bij
een enlcele alcte in cassatie voorzien
tegen vonnissen die in verschillende
zalcen in laatste aanleg gewezen, zijn,
wanneer deze vonnissen op dezelfde dag
en door hetzelfde rechtscollege werden
gewezen en oolc in dezelfde taal gesteld
zijn (2). (Wetb. van strafv., art. 417;
wet ,van 15 juni 1935, art. 27.)
3° W anneer de burgerrechtelijlc awnspmlce-

lijlce partij zich regelmatig, bij een
enlcele alcte in cassatie heeft voorzien
tegen vonnissen in laatste aanleg, wordt
de alcte van voo1·ziening geldig bij een
enlcel deurwaardersexploot betelcend aan
het openbctar ministerie waartegen de
voorzieningen gericht worden. (Wetb.
van strafv., art. 418.)

4° De wet van 1 augustus 1960 betreffende
het vervoer van zalcen met motorvoertuigen tegen vergoeding onde1'We1·pt aan
een .beshtit van de Raad van mi11isters
Artikel1083 van bet Gerecbteiijk Wetboek,
volgens betwelk bet Hof de vool?ziening van
verschillende partijen tegen dezelfde besiissing ambtsbalve,. samenvoegt, is in werking
getreden de 1e januari 1969, maar is nog niet
van toepassing in strafzaken, daar artikel 2
,van bedoeid wetboek nog niet van kracbt is.
Geen enkele wettelijke bepaling regelt alsnog de voeging van de voorziening in straf- ·
zaken, zodat bet Hof dit moet bevelen in bet
belang van een goede recbtsbedeling. R-aadpl.
cass., 30 september 1969, supm, blz. 113.
Door erop te wijzen dat de- zaken samenbangend zijn, stelt bet Hof bet bestaan- van
dit belang vast.
(2) Cass., verenigde kamers, 30 november
1923 (Bull. en PASIC., 1924, I, 55) en d!O'noten 'onder dit arrest; 22 juli 1955 (ibid.,
1955, I, 1268).
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-905enkel het algemeen uitvoeringsreglement,
zodat het koninklijk besluit van 3 maart
1966 to~ vaststelling van een typeovereenkomst voor het vervoer van bepaalde stortgoederen en -produkten met
kipwagens tegen vergoeding geldig werd
genomen zonder zulk besluit, daar de
voorschriften ter uitvoering van artikel 8
van genoemde wet, wat hun voorwerp
betreft, verschillen van die welke het
algemeen reglement moet of kan vaststellen, aan de hand van de artikelen 6
en 7, met name voorschriften inzake
bescheiden voor het vervoe1· ( 1).
5o en 60 Het Hof van cassatie is alleen

bevoegd, met uitsluiting van het Hof van
jttstitie van de Europese Gemeensc'happen, om uitspraak te doen 'over e_en
betwisting betref}ende de uitlegging van
het V e1·drag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap voor kolen en
staal of van latere handelingen van de
Bijzondere Raad van ministers, die wordt
opgeworpen in een bij het Hof aanhangige zaak (2). (Verdrag tot oprichting
van de Europese Gemeenschap voor
kolen en staal, art. 41 goedgekeurd bij
akte van de wetgevende macht van
25 juni 1952.)
7° Het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap voor kolen en
staal bedoelt met de uitdrulcking « steenkolen » alleen vaste b1·andsto f}en ;. derhalve valt onder dit verdrag geenszins
een produkt dat grotendeels bestaat uit
een mengsel van verbrande leisteen en
van steenpuin dat niet als brandstof
lean dienen (3). (Verdrag tot oprichting
van de Europese Gemeenschap voor
kolen en staal, art. 81 en bijlage I van
het Verdrag, goedgekeurd bij akte van
de wetgevende macht van 25 juni
1952.)
'(1) Cass., 20 april 1970, supra, biz. 771.
(2) Vgl. cass., 12 februari 1968 (An·. cass.,
1968, biz. 765); 17 februari en 29 april 1969
{ibid., 1969, blz. '569 en 821); 9 maart 1970,
$Upra, biz. 636). ·
Artikel 177 van het Verdrag tot oprichting
van de Europese Economische Gemeenschap
en artikei 150 van het Verdrag tot oprichting
van de Europese Gemeenschap voor atoomenergie verlenen aan het Hof van justitie van
de Europese Gemeenschappen bevoegdheid
om, bij wege van prejudici<He beslissing, uitspraak te doen over de uitlegging van deze
verdragen of van de handelingen gesteld
door de instellingen van deze twee gemeen-

8° Een produkt dat grotendeels bestaat uit
een mengsel van verbrande leisteen en
van steenpuin, dat niet als. brandstof
lean dienen, valt niet onde1· het V erdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap, voor leo len en staal ; het vervoer van zulk een produkt valt onder de
toepassing van het koninklijk besluit
van 3 maart 1966 tot vaststelling van
een type-overeenkomst voor het vervoer
van bepaalde stortgoederen en -produkten met kipwagens tegen vergoeding.
9° Feitelijke grondslag mist het middel
ten betoge dat het Hof geen toezicht kan
oefenen op de regelmatigheid van een
getuigenis en de uitlegging die de
feitenrechtel' ervan geeft, wanneer dit
getuigenis, dat betrekking heeft op verschillende zaken, voorlcomt in het dossim·
van een samenhangend geding waarvan
het H of regelmatig samen met het
dossier van deze zalcen kennis heeft
genomen.
10° Wanneer een strafgerecht, dat gelijlctijdig verschillende samenhangende, doch
niet gevoegde zalcen behandelt, een
getuige verhoort wiens verlclaring betrek/cing heeft op de verschillende zaken, het
zittingsblad dat dit verhoor. vaststelt in
het dossier van een van de zalce)b is
geclasseerd, zonder dq,t een afschrift bij
het dossier van de andere zaken is
gevoegd, en de zittingsbladen van deze
andere zalcen vaststellen,dat het getuigenis
in dit dossier voorkomt, is de rechtspleging geenszins door nietigheid aangetast, van het ogenblik dat de partijen
dit getuigenis regelmatig hebben kunnen
tegenspreken. (Impliciete oplossing.)
11° Artilcei 6 van het koninklijlc besluit
van 3 maart 1966 tot vaststelling van
een type-overeenkomst voor het vervoer
schappen en, in voorkomend gevai, over de
uitlegging van de statuten van de instellingen
opgericht bij handeiing van de Raad van deze
Gemeenschappen. Artikei 41 van het V erdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap
voor kolen en staai·daarentegen kent aan dit
'Hof aileen prejudicH\le bevoegdheid toe om
uitbpraak te doen over de geldigheid van de
besiuiten van de Hoge Autoriteit en van de
Raad. (Raadpi. Le$ N ovelles, Droit des
Communautes europeennes, Questions prejudicielles, nr 954).
(-3) Raadpl. Les Novelles, Droit des Com·
munautes europeennes, La Communaute europeenne du charbon et de l'acie1·, nr• 1344 tot
1346.
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-906van bepaalde stortgoederen en -produkten met kipwagens tegen vergoeding
strajt als dader of medeplichtige, ingeval
van ove1·treding van deze bepalingen,
elke persoon die aan het plegen van het
misdrijj deelneemt onder de voorwaarden omschreven bij de artikelen 66 en
67 van het Strajwetboek.
(BAUFFE, SERVAIS EN
NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « SOGETRA

ARREST

(vertaling).

>>.)

de voorzieningen ter griffie van het
Hof op I5 en I6 september 1969 zijn
neer:gelegd binnen de termijn voorgeschreven bij artikel 420bis. van het
Wetboek van strafvordering;
Dat de voorzieningen derha.lve ontvankelijk zijn ;
Overwegende dat de eisers slechts in
de zaken onder nummers 5144 en 5161
een memorie hebben ingediend, zodat het
past de desbetreffende voorzieningen
eerst te onderzoeken ;
A. W at betreft de voorzieningen ingesteld in de zaken nummers 5144 en 5161 :

I. Op de voorzieningen van de eisers
RET HOF ; - Gelet op de bestrede~l Bauffe en Servais :
vonnissen, op 27 juni I969 gewezen door
Over het eerste middel, afgeleid uit
de Correctionele Rechtbank te Charleroi,
de schending van de artikelen 67 en 107
rechtdoende in hoger beroep ;
Overwegende dat de zaken die onder van de Grondwet, 6, 7, 8 en 10 van de
de munmers 5I44 tot 5162 van de alge- wet van 1 augustus 1960 betreffende het
mene rol zijn ingeschreven, samenhangen vervoer vm'l zaken met motorvoertuigen
tegen vergoeding, 1 tot 6 van het koninken dienen te worden gevoegd ;
Dat de eisers Bauffe en de naamloze lijk besluit van 3 maart 1966 tot vastvennootschap Sogetra enerzijds Servais stelling van een type-overeenkomst voor
en de naamloze vennootschap Sogetra het vervoer van bepaalde stortgoederen
anderzijds bij twee samengevoegde ver- en -produkten met kipwagens tegen verklaringen ,ter griffie van voornoemde goeding,
rechtbank cassatieberoep hebben ingedoordat de bestreden vonnissen het
steld, de eersten tegen zeventie~ vonnis- koninklijk besluit van 3 maart I966
sen, de tweeden tegen twee vonnissen wettelijk verldaren en de eisers veroorvan voornoemde rechtbank ;
delen wegens overtreding van het daarin
Dat deze vonnissen, de ene recht- bepaalde ; volgens hun redengeving, de
doende inz11lm het openbaar ministerie formaliteit van een in ministerraad overtegen Bauffe, beklaagde, en de naamloze legd besluit slechts voorgeschreven is met
vennootschap Sogetra, burgerrechtelijk betrekking tot de voorwerpen die vallen
aansprakelijke partij, de andere ihzake binnen het raam van het algemeen
het openbaar ministerie tegen Servais, reglement ,en aangeduid zijn. in de artibeklaag,de, en de naamloze vennootschap kelen 6 en 7 van de wet van I augustus
Sogetra, burgerrechtelijk aansprakelijke I960 ; wat het koninldijk besluit van
partij, veroordelingen uitspreken wegens 3 maart 1966 betreft, dit is uitgevaardigd
overtredingen van de artikelen 2 en 6 krachtens artikel 8 van voornoemde wet
van het k01iinklijk besluit van 3 maart waarbij aan de Koning bevoegdheid
I966 betreffende het vervoer van bepaal- wordt verleend om voorschriften inzake
de stortgoederen en -produkten met prijzen en voorwaarden van het vervoer
kipwagens tegen vergoeding, genomen van zaken tegen vergoeding te bepalen,
ter uitvoering van de wet van I augustus en de type-overeenkomst die erdoor verI960 betreffende het vervoer van zaken plicht wordt gesteld in werkelijkheid
met motcirvoertuigen tegen vergoeding ; slechts betrekking heeft op de vervoerOverwegende da.t de onder deze om- prijs en de gegevens die nodig zijn om de
standigheden ingestelde voorzieningen billijkheid daarvan te beoordelen,
regelmatig zijn, .behoudens de verplich- ·
terwijl artikel 7-4° van de wet van
ting voor de burgerrechtelijk aansprakeI augustus 1960, onder de voorwerpen
lijke partij haar voorziening te doen die door het algemeen reglement kunnen
betekenen aan het openbaar ministerie ; worden vastgesteld, vermeldt : « de voorOverwegende . dat de naamloze . ven- schriften inzake bescheiden voor het vernootschap Sogetra bij twee gerechts- voer van zaken tegen vergoeding ))' en de
deurwaardersexploten haar voorzieningen bij koninklijk besluit van 3 maart 1966
heeft doen betekenen aan het openbaar ingestelde type-overeenkomst bij uitstek
ministerie ; dat deze exploten, alsmede zodanig bescheid is, zodat voornoemd
de naar vorm regelmatige uitgiften van koninklijk besluit, dat niet ovei'legd is
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in ministerraad, niet voor wettelijk kan
worden gehouden :
Ov:erwegende dat, luidens de aanhef
van het koninklijk besluit van 3 maart
1966, dit besluit genomen is ter uitvoering
van artikel 8 van de wet van 1 augustus
1960 betreffe:nde het vervoer van zaken
met motorvoertuigen tegen vergoeding ;
dat dit artikel geen overleg in rninisterraad yoorschrijft, zoals in de artikelen 6
en 7 van dezelfde wet wei voorgeschreven
wordt voor het algemeen reglement;
· Dat de verplichting om alle. overeenkornsten betreffende een vervoer dat valt
onder het koninklijk besluit van 3 maart
1966 in overeensternming te brengen
met de type-overeenkomst die bij dit
besluit is gevoegd en die de voorwaarden
bepaalt op grondslag waarvan een billijke
vervoerprijs rnoet worden vastgesteld,
een voorschrift is inzake prijzen en voorwaarden van het vervoer van zaken
tegen · vergoeding, dat bedoeld is in
artikel 8 van de wet van 1 augustus 1960
en door zijn voorwerp verschilt van de
voorschriften inzake bescheiden voor het
vervoer van zaken tegen vergoeding,
waarvan sprake is in artikel 7, 4°, van
deze wet;
Overwegende dat het middel derhalve
naar recht faalt;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1, § 2, 1°, van het koninklijk
besluit van 3 maart 1966, tot vaststelling
van een type-overeenkomst voor het vervoer van bepaalde stortgoederen en
-produkten met kipwagens tegen vergoeding, en van de noot 2 van de Bijlage
van voornoemd besluit, van de artikelen 1 en 81 van het V erdrag tot oprichting
van de Europese Gemeenschap voor
kolen en staal, goedgekeurd bij de wet
van 25 juni 1952, en van bijlage I yan
voornoernd verdrag, van de herziene
eenvormige vervoernomenclatuur, aangenomen door de bijzondere raad van
ministers van de Europese Gerneenschap
voor kolen en staal op 22 rnaart 1966
en in het offici eel blad van de Gemeenschappen van 29 april 1960 bekendgemaakt (in het bijzonder in de noot 1
van de rubriek « Steenkolen ll}, van artikel 4 van de wet van 16 november 1961
tot instelling van een Directorium voor
de Kolennijverheid, en ,van de beslissing
nr 5/62 van voornoemd Directorium ter
reglementering van de verkoop en het
gebruik van leisteen (inzonderheid in de
aanhef), bindend verklaard bij ministerieel besluit van 20 juli 1962,

doordat de bestreden vonnissen weigeren de vervoerde produkten te rangschikken onder de produkten waarop het
V erdrag tot oprichting van de Europese
Gerneenschap voor kolen en staal toepasselijk is en die deswege buiten toepassing vallen 'van het koninklijk besluit
van 3 maart 1966; volgens hun redengeving, uit de stukken van het ·dossier
- met name uit het verhoor van de
Heer Castagne - volgt dat deze produkten bestonden in leisteen die niet . kon
dienen als brandstof, daar hij « merendeels een rnengsel is van verbrande
leisteen en van 'steenpuin " ; zelfs als men
aanneemt dat· somrnige leisteensoorten
bijprodukten van de kolennijverheid zijn,
de nornenclatuur van 29 april 1960, die
bijlage I van het Verdra.g is, slechts
betrekking heeft op brandbare bij- of
afvalprodukten ; en de bevoegdheden van
het Kolendirectorium niet noodzakelijk
overeenstemmen met die van de Europese Gemeenschap voor. kolen en staal,
zodat het ministerieel besluit van 20 april
1962, dat bindende kracht verleent aan
de beslissing nr 5/62 van voornoemd
Directorium ter reglementering van het
gebruik van leisteen, deze overwegingen
geenszins ongeldig maakt,
ee1·ste onderdeel, terwijl deze redenen
geen antwoord zijn op het middel, door
de eisers hieruit afgeleid dat de controleur
Castagne een persoonlijke beoordeling
had gegeven die zijn beperkte bevoegdheid te buiten ging ; bovendien door
aileen de aard van het « merendeel " van
de--vervoerde produkten te omschrijven,
zonder enige aanwijzing te geven met
betrekking tot de andere produkten, deze
redenen het toezicht op de wettelijkheid
van de beslissing niet mogelijk maken ;
zodat de feitenrechter tekort is geschoten
in zijn verplichting zijn beslissing naar
vereiste van de wet met redenen te
omldeden (schending van artikel 97 van
de Grondwet) ;
·
tweede onderdeel, terwijl de herziene ·
eenvormige vervoernomenclatuur, aangenomen door de bijzondere raad van
ministers van de Europese Gemeenschap ·
voor kolen en staal op 22 maart 1960,
onder de rubriek « Steenkolen " ook
" stof of ander afval " begrijpt ; de uit .
koolmijnen herkomstige leisteen daaronder valt, in welke staat hij zich ook
bevindt, en die herkomst hier niet wordt
geloochend ; zodat het vervoer van deze
produkten niet onder toepassing valt
van het koninklijk besluit van 3 maart
1966 (met uitzondering van artikel 97
van de Grondwet, schending van alle
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bepalingen) ;
derde onderdeel, terwijl, door de reglementering voor de verkoop en het gebruik van leisteen te doen berusten op
een beslissing van de Hoge Autoriteit
van de Europese Gemeenschap voor
k~len el}- staa1, Jde beslissing .:'an h?t
D1rectormm ·voor de Kolenmjverheid
fir 5/62, die verbindend is verklaard bij
ministerieel besluit· van 20 juli 1962,
noodzakelijk doet blijken dat, volgens
zijn oordeel, het Verdrag van de Europese
Gemeenschap voor Kalen en Staal toepasselijk is op leisteen ·(schending vari
aile in het middel aangehaalde wettelijke
bepalingen, en inzonderheid van artikel 4 van de· wet van 16 november 1961
en van het ministerieel besluit van
20 juli 1962) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit. de stul,ken waarop het Hof vermag acht te slaan, ni~t
blijkt dat de eisers voor de rechters Ill
hager beroep bij conclusie hebben betwist dat de controleur Castagne « bevoegd " was om zich uit te spreken over
de aard van de vervoerde produkten ;
Dat de rechtbank derhalve niet verplicht was de redenen aan te geven waarom zij van oordeel was daarover de
getuige te kunnen en te rnoeten horen,
en evenmin de redenen waarom zij tot
l:iaar overtuiging is gekornen op grond
van de gegevens van dit getuigenis ;
Overwegende dat anderzijds uit de
-feitelijke en derhalve onaantastbare vaststelling dat de vervoerde produkten
« merendeels een mengsel waren van
verbrande leisteen en· van steenpuin >>
de rechter heeft kunnen afleiden dat deze
produkten « niet konden dienen als
brandstof n, welke beoordeling betekende
dat, ook al was een deel van de vervoerde
produkte:ri brandstof, de omstandigheid
dat zij vermengd waren met merendeels
verbrande of uiteraard voor verbranding
ongeschikte produkten, aan het mengsel
elk kara\kter ontnam dat de gelijkstelling
ervan met brandstof mogelijk maakte ;
Dat het eerste onderdeel van het
middel niet kan worden aangenomen ;
W at betreft het tweede en het derde
onderdeel sa1nen :
Overwegende dat, in strijd met wat
bepaald is bij het V erdrag tot oprichting
van de Europese Economische · Gemeenschap en bij het V erdrag tot· ins telling
van de Europese Gemeenschap voor

atoomenergie, onderscheidenlijk in de
artikelen 177 en 150, het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap voor kolen en staal geen enkele
bepaling bevat en geen enkele rechtspleging inricht die de nationale. rechtscolleges van Lid-Staten verplicht, wan•
neer een vraagstuk ·betreffende de interpretatie van dit verdrag voor hen gesteld
wordt en tegen hun beslissing · geeti
rechtsmiddel van ii1.tern recht openstaat,
zulks te brengen voor het Hof van
justitie van de Europese Gemeenschappen;
.
Dat dientengevolge het Hof bevoegd
is om zich uit te spreken over de betekenis en de draagwijdte van de bepalingen van het V erdrag tot ins telling van
de Europese Gemeenschap voor kolen
en staal;
Overwegeilde dat de artikelen 2 en 3
van dit verdrag bcpalen dat de Gemeenschap ten doel heeft in toenemende mate
de omstandigheden te scheppen die uit
zichzelf de meest rationele verdeling
van de produktie op een zo .hoog mogelijk
peil verzekeren en dat haar instellingen
aan allen die in het gemeenschappelijke
marktgebied als verbruiker optreden en
in vergelijkbare omstandigheden verkeren, op voet van gelijkheid de toegang
tot de produktiebronnen waarborgen ;
Overwegende dat, luidens artikel 81
van het Verdrag ,het woord « kolen n, ·
een. van de produkten waarvan het
Verdrag de produktie, het gebruik, de
bevoorrading en de rationele spreiding
regelt in het gemeenschappelijk belang
van de Lid-Staten, omschreven wordt
in de bijlage I van het V erdrag ;
Dat deze bijlage vermeldt dat de
woorden " kolen » en « staal » slaan op
produkten die voorkomen in de daarop
volgende lijst en dat, wat de« steenkool."
betreft, de produkten die onder deze
term vallen, vermeld worden . in een
opsomming onder de generieke benami!lg
" vaste brandstoffen » ;
Overwegende dat de herziene eenvormige vervoernomenclatuur, aangenomen
door de bijzondere raad van ministers
van de Europese Gemeenschap voor
kolen en staal op 22 maart 1960, en
waarin onder de rubriek « steenkolen »
« stof en . andere afval " is opgenomen,
duidelijk zegt dat deze benaming toepasselijk is op de minerale « brandstoffen " van het species steenkolen, waarvan
zij het detail aangeeft ;
Overwegende tenslotte dat een beslissing van het Directoril:u:n voor de Kolennijverheid slechts dan regelmatig geno-
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men is wanneer zij blijft binnen de
gr'enzen, van de wet van 16 november
1961 waarbij deze instelling is opgericht;
Dat artikel 4 van voornoemde wet, na
te hebb~n gesteld dat de opdracht van
het. Directorium te bepalen is in het
raam van het energiebeleid van de
Regering en in de mate dat zulks met
de toepassing van het verdrag tot
instelling van de Europese Gemeenschap
voor kolen en staal strookt, deze opdracht nader omschrijft door te onder. strepen dat zij er met name in bestaat :
2° het gebruik van de « koolachtige
produkten n die van de zuivering der
.kolen en van de exploitatie van de
steenstorten voortkomen, te reglementeren en 3° 'bij te dragen tot het uitstippelen van de in- en uitvoerpolitie inzake
vaste · minerale « brandstoffen n ;
Dat hieruit volgt dat de beslissing op
29 juni 1962 genmuen door bet Directorium voor de Kolennijverheid en verbindend verklaard bij ministerieel \besluit van 20 juli 1962, de verkoop en
het gebruik van leisteen heeft gereglementeerd op grond van een beslissing
van de Hoge Autoriteit van de Europese
Gemeenschap voor kolen en staal, maar
dat zulks is geschied binnen de grenzen
van het Verdrag waarbij deze Geineenschap is ingesteld en deze beslissing
slechts op brandbare leisteen heeft kunnen slaan;
, Overwegende dat de bestreden vonnissen dus een wettelijke rechtvaardiging
hebben gegeven voor hun beslissing dat,
gelet op de vaststelling van de onbrandbaarheid van het mengsel van de in het
onderhayige geval vervoerde produkten,
het koninklijk besluit van 3 maart 1966,
grondslag van de vervolging, toepasselijk
was;
Dat het tweede en het derde onderdeel
van het middel naar recht falen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van d!3
Grondwet, 154 en 189 van het Wetboek
van strafvordering en van de bepalingen
van het koninklijk besluit van 3 maart
1966 tot vaststelling van een type-overeenkomst voor het vervoer van bepaalde
stortgoederen en -produkten met kipwagens tegen vergoeding,
doordat, om de aard te bepalen v:an de
produkten die aanleiding hebben gegeven
tot bedoeld vervoer, het bestreden vonnis
zich grondt op het verhoor van· de
controleur Castagne, zoals dit blijkt uit
« dossier fir. hoger beroep 215, inzake

Staes en consorten verhoor van
Castagne ~ zittingsblad van de politie~
rechtbank van 20 februari 1969 n; zijnerzijds het zittingsblad van deze datum
van de politierechtbank in de zaak van
de eisers (stulc 33) · enkel de volgende
vermelding bevat : « zie verhoor van de
controleur Castagne in dossier nr 7874 n,
terwijl noch voornoemd verhoor, noch
trouwens enig ander stuk van een zaak
die vreemd is aan die van de eisers, in
het dossier zijn opgenomen, zodat het
niet mogelijk is de regelmatigheid of de
inhoud van het getuigeni,s van de
heer Castagne na te gaan, eli het bewijs
van de telastlegging derhalve niet regelmatig geleverd is en de veroordeling ,
van de eisers niet wettelijk met redenen
is cimkleed :
Overwegende dat de eisers niet betwisten dat het getuigenis van de controleur
Castagne afgenomen is in hun aanwezigheid en dat . zij het hebben kunnen
tegenspreken ;
Overwegende dat dit getuigenis opgetekend is in het stuk 28 van het dossier
hoger beroep nr 215, dit is het procesverbaal van de terechtzitting ·door de
politierechtbank gehouden op 20 februari 1969 dossier politierechtbank
nr 7874;
Overwegende dat enerzijds het dOssier
van het hoger beroep nr 215 regelmatig
aan het Hof voorgelegd is onder nr 5156
van de algemene rol en dat anderzijds,
met betrekking tot de andere dossiers
waarvan het onderzoek door de voorzieningen nodig is gemaakt, het procesverbaal van de terechtzitting van
20 februari 1969 vaststelt dat « de
behandeling geschiedt overeenkomstig de
artikelen 153 en 154 van het Wetboek
van strafvordering n en bovendien v,erwijst naar het verhoor van de controleur
· Castagne dat in het dossier 7874 is opgenomen;
Overwegende dat het derhalve voor
het Hof mogelijk is de regelmatigheid
van 'het bedoelde getuigenis na te gaan
en de wettelijkheid van de uitlegging die
de .rechter ervan heeft gegeven ;
Dat het middel feitelijke grondslag
· mist;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
·

doordat· - na de beklaagde Martinot
te hebben vrijgesproken hoewel hij heeft
toegegeven dat hij verantwoordelijk was
voor heii niet-opmaken van een vervoer-
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910overeenkomst, en dat hij een van de
ondertekenaars is geweest van de verschillende « attesten » van de eisende
vennootschap, op grond dat hij zich aan
de hand van zijn statutaire bevoegdheden niet kon verzetten tegen de uitvoering van het schuldig geachte vervoer
en het niet is aangetoond dat hij de
omstandigheden waarin dit geschiedde,
zou hebben kunn€n doen wijzigen __.:.
de bestredeJl vonnissen de telastlegging
tegen de eisers bewezen verklaren; valgens de redenen van deze beslissingen
de eisers bevoegd waren om enigerlei
vervoerovereenkomst aan te gaan, samen
met een andere persoon ; de aldus voor
het aangaan van de overeenkomst voorgeschreven deelneming van een tweede
persoon zijn aansprakelijkheid niet uitsloot ; de inrichting van het toezicht op
het vervoer, zoals zij beschreven is,
voor hen een persoonlijke daad van
deeilleming aan het wanbedrijf oplevert,
en de wet van l augustus 1960 en het
koninldijk besluit van 3 maart 1969 straf
willen stellen niet enkel op het verzuim
van een type-overeenkomst, maar bovendien op de uitvoering. van vervoerovereenkomsten die met schending van deze
wettelijke bepalingen · zijn aangegaan,

terwijl, als men hen alleen beschouwt,
de eisers evenmin als de vrijgesproken
bek:laagde bevoegd waren om vervoerovereenkomsten aan te gaan, anderzijds
de bij de vrijgesproken beklaagde vastgestelde afgifte van attesten met het oog
op het schuldig geacht vervoer eveneens
een daad van deelneming aan het wanbedrijf oplevert ; deze opeenvolgende
redenen derhalve niet verenigbaar zijn en
de feitenrechter aldus tekort is geschoten
in zijn verplichting om naar vereiste
van de wet zijn beslissing met redenen
te omldeden :
Overwegende dat, blijkens de redenen
van de bestreden vonnissen, de rechtbank
de veroordeling van de eisers grondt niet
op de bevoegdheid die zij volgens de
statuten, en ieder samen met de beklaagde Martinot, bezaten om enigerlei vervoerovereenkomst aan te gaan namens de
eiseres, de naamloze vennootschap Sogetra, maar op de dubbele vaststelling, die
door het middel niet wordt bestreden,
dat de eisers bovendien, wat niet het
geval was met de beklaagde Martinot,
de statutaire bevoegdheid hadden om
het toezicht op het vervoer in te richten
zonder medewerking van een derde, en
dat de eisers « een persoonlijke daad van
deelneming aan het wanbedrijf » hebben

verricht door het toezicht in te richten
op het vervoer waarvan het schuldig
karakter hun bekend was ;
Dat derhalve de veroordeling van de
eisers ni:et onverenigbaar is met de vrijspraak van de beklaagde Martinot ;
Dat het middel derhalve feitelijke
grondslag mist ;
.
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven vorme)l in acht genomen zijn en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
II. Op de voorzieningen van de eiser~s,
de naamloze vennootschap Sogetra :
Overwegende dat de voorzieningen
slechts ontvankelijk zijn in zover zij
gericlit zijn tegen de beslissingen waarbij
eiseres veroordeeld is in kosten jegens de
openbare partij ;
Overwegende dat eiseres geen enkel
ander rniddel aanvoert dan die welke
hierboven zijn onderzocht ;
B. W at de voorzieningen betreft die
ingesteld zijn in de zaken nrs 5145 tot
5160 en 5162 :

I. Op de voorzieningen van Bauffe en
Servais, beklaagden :
Overwegende dat de substantii'le of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
vormen in acht genomen zijn en dat de
beslissingen overeenkomstig de wet zijn ;
II. Op de voorzieningen van de naamloze vennootschap Sogetra, burgerrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat de voorzieningen
slechts ontvankelijk zijn in zover zij
gericht zijn tegen de beslissingen waarbij
eiseres veroordeeld is in kosten jegens.
de openbare partij ;
Overwegende dat eiseres geen enkel
middel doet gelden ;
Om die redenen, voegt de zaken
nrs 5144 tot 5162; verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisende partijen
in de kosten van hun voorzieningen.
l jtmi 1970.- 2e kamer.- Voorzitter,
de H; van Beirs, voorzitter. - Verslaggever, de H. Capelle. - · Gelijkluidende
conclusie, de H. Paul Mahaux, eerste
advocaat-generaal.- Pleiter, de H. Philips.
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1 juni 1970.

VERJARING. STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - SCHORSING VAN
DE VERJARINU.- VooRZIENING TEGEN
EEN EINDBESLISSING OP TEGENSPRAAK.
SCHORSING VAN DE VERJARING
VANAF DE UITSPRAAK VAN DEZE BESLISSING TOT DIE VAN RET CASSATIEARREST.

De cassatievoorziening tegen een eindbeslissing op tegenspraak over de strafvordering schorst de verjaring van de
strajvordering vanaj de uitspraak van
deze beslissing tot die van het cassatiearrest (1). (Wet van 17 april 1878,
gewijzigd op 30 mei 1961, art. 24.)
(PROCUREUR DES KONINGS
TE NEUFCHATEAU, T. DESSOY.)
ARRE_ST (vertaling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 oktober 1969 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Neufchateau, rechtdoende in hoger beroep en
op verwijzing;
Gelet op het arrest van het Hof van
17 februari 1969 (2) ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 21 en 24 van de wet van 17 april
1878, die gewijzigd is bij de wet van
30 mei 1961,
doordat het. bestreden vonnis verklaart
dat de tegen verweerder ingestelde strafvordering teniet gegaan is door verj~ring,
terwijl de verjaring van de strafvordering geschorst is geweest gedurende de
tijd verlopen tussen het vonnis van de
Correctionele Rechtbank te Aarlen van
24 april 1968 en het arrest van het Hof
van 17 februari 1969 :
Overwegende dat het vonnis weliswaar
verklaart dat de feiten waarvoor eiser
vervolgd is « vaststaan » en beslist dat
het wanbedrijf gecontraventionaliseerd
moet worden wegens de verzachtende
omstandigheden die het aangeeft, maar
zegt dat de tegen verweerder ingestelde

strafvordering teniet gegaan is door verjaring, aangezien meer dan twee jaar
verlopen zijn sinds het laatste strafbaar
feit dat dagtekent van 2 juni ~ 967 ;
Overwegende dat het vonnis, in hoger
beroep op 24 april 1968 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Aarlen, op
tegenspraak en bij eindbeslissing rechtdoende op de strafvordering, een einde
maakte aan deze vordering; dat derha1ve
de verjaring van de strafvordering, die,
volgens de vermeldingen van het vonnis,
begonnen is op 2 juni 1967, niet gelopen
heeft vanaf 24 april 1968 tot 17 februari
1969, op welke datum het vernietigend
arrest van het Hof waarbij de berechting
van de zaak verwezen werd naar de
Correctionele Rechtbank te Neufchateau,
zitting houdende in hoger beroep, de
strafvordering heeft doen herleven ;
Dat het vonnis, in zijn verklaring dat
de strafvordering door verjaring teniet
was gegaan op de datum van de uitspraak, nagelaten heeft rekening te houden met de schorsing van de verjaringstermijn van deze vordering tussen 24 april
1968 en 17 februari 1969 ;
Overwegende dat de verjaring van de
strafvordering nog regelmatig gestuit
werd na het vernietigingsarrest van het
Hof van 17 februari 1969 door de vordering tot dagvaarding die het openbaar
ministerie ingesteld heeft op 14 maart
1969;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van het thans
gewezen- arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de kosten ; verwijst de zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Marche-en-Famenne, zitting houdende in
hoger beroep.
1 juni 1970.- 2e kamer.- Voorzitter,
de H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggever, de H. Trousse. Gelijkluidende
conclusie, de H. Paul Mahaux_, eerste
advocaat-generaal.

Op dezelfde dag werden zes gelijkaardige arresten gewezen, il).zake de Pro' cureur des Konings te N eufchateau tegen
verschillende geneesheren, op voorzie(1) Cass., 6 december 1965 en 3 januari
ningen tegen vonnissen door dezelfde
1966 (Bull. en PAsrc., 1966, I, 462 en 573)
rechtbank op dezelfde datum uitgesproen de arresten vermeld in de voetnoot onder
ken.
deze twee arresten.
(2) Arr. cass., 1969, blz. 561.
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VOORZIENING IN CASSATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN OASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTEI.D.
STRAFZAKEN. VRIJSPRAAK.
VooRZIENING VAN DE :BEKLAAGDE.•
NIET-ONTVANKELIJKHEID.
.

2° Het Hof slaat geen acht op het verzoelcschrijt tot staving van . het door een
dienstplichtige ingesteld cassatieberoep
dat de .moeder van de dienstplichtige
aan het Hof heeft gericht (3). (Dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 april
1962, art. :51, §§ 1 en 4.)

i
(DELVAUX.)

W egens het ontbreken van beliilng is niet
ontvankeliJk de voorziening van de
belclaagde tegen een beslissing die hem
vriJspreelct ( 1).
(VIZSY.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
1 juni 1970. 2e kamer. Voorzitter en Verslaggever, de H. van Beirs,
voorzitter. GeliJkluidende conclusie,
· de H. Paul Mahaux, eerste advocaatgeneraal.
·

.'2 6
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1o

CASSATIEMIDDELEN. -DIENSTPr.roHTZAKEN. MIDDE.L DAT ALS
'GESCHONDEN WETSBEPALING EN:KEL
EEN WETSBEPALING VERMELDT DIE
VREEMD IS AAN DE AANGEVOERDE
ClRIEVEN.- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2°

VOORZIENING IN CAS SATIE. VORM. DIENSTPLIOHTZAKEN.
VERZOEKSCHRIFT DOOR DE MOEDER
VAN DE DIENSTPLICHTIGE AAN RET
HoF GEJtiCHT. HoF ROUDT E.R GEEN
REKENING MEE.

ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 30 januari 1970 door de
Hoge Militieraad gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 20, § 3, van de dienstplichtwetten gecoordineerd op 30 april
1962,
cloorclat de bestreden beslissing bevestigend beslist op die van de Militieraad
van de provincie Henegouwen die eisers
verzoek om uitstel verwerpt op grand
van a.rtikel 20, § 3, van de dienstplichtwetten,
terwiJl eiser voor de Hoge Militieraad
deed geld.en dat zijn aanwezigheid volstrekt noodzakelijk was in zijn gezin,
daar het overlevingspensioen van zijn
moeder afgeschaft was op 1 december
1969 en zij aan de N ationale Kas van
Rust- en OverleviJlgspensioenen een als
pensioen onverschuldigd getrokken bedrag van 94.000 frank moest terugbetalen, hoewel zij, weggevoerd, een oorlogsslachtoffer was geweest en deswege
geen enkele vergoeding had genoten :
Overwegende dat de enige wetsbepaling waarvan de schending door het middel wordt ingeroepen, vreemd is aan de
aangevoerde grieven ;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;

. Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het verzoekschrift dat.de moeder
van de dienstplichtige aan het Hof ge1o Niet ontvanlceliJk, in dienstplichtzaken, · richt heeft, verwerpt de voorziening.
is het middel dat als geschonden wets~
1 juni 1970.- 2 6 kamer.- Voorzitter
bepaling enlcel een aan de aangevoerde
grieve~
vreemde wetsbepaling ve1"- en Verslaggever, de H. van Beirs, vobrGeliJlcluidende conclusie, de
meldt (2). (Dienstplichtwetten, geco- zitter. ordineerd op 30 april 1962, art. 51, H. Paul Mahaux, eerste advocaat-generaaL
§§ 1 en 2.)
(1)
1968,
' (2)
1969,

Cass., 27 november 1967 (A7T. cass.,

blz. 448).
Cj1ss., 12 november 1968 (47T. cass.,
blz. 275).

(3) Vergel. cass., 18 maart 1963 (Bull. en
PASIC., 1963, I, 778) en 9 december 1968
(Arr. cass., 1969, blz, 360).

- ---::_r

:_::::

__

[

-91328 KAMER. -

1 juRi 1970.

10 DIENSTPLICHT. - ' STATUUT vAN
'DE GEWETENSBEZWAARDEN. WET
VAN g JUNI 1964 GEWIJZIGD. BIJ DE
WET VAN 22 JANUARI 1969. - WETGEVING DIE DE OPENBARE ORDE RAAXT
EN STRIKT MOET WORDEN UITGELEGD.
20 DIENSTPLICHT. - STATUUT VAN
DE GEWETENSBEZWAARDEN. - AANVRAAG OM VRIJSTELLING VAN DIENSTPLIOHT OF VAN GEWAPENDE MILITAIRE
DIENST.- AANVRAAG DIE MAAR EENMAAL KAN WORDEN GEDAAN.
go DIENSTPLICHT. - STATUUT VAN
DE GEWETENSBEZWAARDEN. - 0VERGANGSBEP~INGEN
VASTGESTELD BIJ
DE ARTIKELEN go, LID 1, VAN DE WET
VAN g JUNI 1964 EN 9, b, VAN DE WET
VAN 22 JANUARI 1969. - BEPALINGE~
NIET VAN TOEPASSING OP DE DIENSTPLIOHTIGE DIE VRIJSTELLING VAN GEWAPENDE MILITAIRE DIENST HEEFT
VERKREGEN.
1°· De wet van 3 juni 1964 houdende het

statuut van de gewetensbezwaarden, gewijzigd bij de wet van 22 januari 1969,
raakt de openbare orde en moet derhalve
strikt worden ftitgelegd.
2° De aanvraag om vrijstelling van dienstplicht of van gewapende militaire dienst
op grond van gewetensbezwaren kan
maar eenmaal worden gedaan, onder het
enkel voorbehoud dat de dienstplichtige
tot het eiride van het onderzoek ter zitting
zijn bezwaren mag beperken tot het vervullen van de gewapeilde militai1·e dienst
alleen (1). (Wet van g juni 1964
boudende bet statuut van de gewetensbezwaarden, art. 15 en 6, lid 4.)
go De overgangsbepalingen vastgesteld bij
de artikelen 30, lid 1, vi:m de wet van
3 juni 1964 en 9, b, van de wet van
22 januari 1969 betreffende het statuut
van de gewetensbezwaarden zijn niet
van toepassing op de dienstplichtige die
vrijstelling -·van gewapende militaire
dienst heejt bekomen en vrijstelling van
alle militaire dienst vraagt.

(1) De intrekking van de aanvraag om
vrijstelling en de afstand van de inschrijving
op de Iijst van de gewetensbezwaarden zijn
eveneens definitief (wet van 3 juni 1964,
art. 22).

(DUCHESNE.)
ARREST (vertaling).'
HET HOF ; _- Gelet op de bestreden
beslissing, op 11 februari 1970 gewezen
door de Raad van beroep voor gewetensbezwaren;
Over de ~wee middelen samen,
het eerste, afgeleid uit de scbending van
de artikelen 9 van de wet van 22 januari
1969 en go van de wet van g juni 1964
betreffende de gewetensbezwaarden,
doordat de beslissing eisers verzoek om
vrijstelling van alle militaire dienst
wegens gewetensbezwaren verwerpt, op
groJ]-d dat eiser bet sta~uut van gewetensbezwaarde met betrekking tot gewapende
militaire dienst aangevraagd en verkregen beeft, .dat artikel 15 van de voornoemde wet van g juni 1964 .bepaalt
dat de aanvraag om vrijstelling van
militaire dienst of aileen van gewapende
militaire dienst slecbts een enkele maal
kan. worden gedaan, dat eiser, die de
boedanigbeid van militair niet beeft verkregen, zicb niet kan beroepen op de
bepalingen van artikel 9, b, van de wet
van 22 januari 1969 die uitsluitend betrekking bebben op de aanvragen of
verzoekschriften bedoeld in de artikelen go, lid 1, en g1, li~ 2, van de wet
van g juni 1964 en waarmede de aanvraag
om vrijstelling van alle militaire dienst
« niet kan worden gelijkgesteld ,,
terwijl uit de ve:rgelijking van de artikelen, go van de voornoemde wet van
g juni 1964 en 9 vari de voornoemde
wet van 22 januari 1969 blijkt dat de
wet van 22 januari 1969, met bet doel
een regeling te treffen voor alle toestanden die ernstige sociale bezwaren meebracbten, bij artikel 9, b, aan alle dienstplicbtigen de mogelijkbeid beeft verscbaft
om gedurende een maand voor bet
statuut van gewetensbezwaarde in aanmerking te komen, zonder enig onderscbeid; de parlementaire voorbereiding
bewijst dat de wetgever, door artikel 9, b,
benevens artikel 9, a, in de wet van
22 januari 1969 op te nemen, 'zijn ~l
beeft te kennen gegeven om een algemene
maatregel te nemen en niet om bijzondere
toestanden te regelen ; artikel go van
de wet van g juni 1964 slaat op degenen
die « bij bet leger ingelijfd zijn " en niet
op degenen die << de boedanigbeid van
militair" bebben verkregen, daar bet
woord << ingelijfd" een zeer ruime bete1 kenis beeft en bet gebruik dat de wet-

-914gever ervan maakt, bewijst dat deze niet
heeft willen beslissen dat artikel 30 niet
toepasselijk is op de gewetensbezwaarde
die reeds het statuut van gewetensbezwaarde ten aanzien van de gewapende
militaire dienst heeft verkregen, en de
aanvrager trouwens aan de militaire
overheid overgegeven is krachtens de
artikelen 39, 40, 46. en 56 van de gecoordineerde dienstplichtwetten ; tenslotte
artikel 15 van de wet van 3 ]uni 1964
de toepassing van de overgangsbepalingen van de desbetreffende wetteri niet
verhindert, daar deze bepalingen uit hun
aard zelf niet tot het gemene recht
behoren;
het tweede, afgeleid uit de schending van
artikel 97 van de Grondwet,

'

woord « ingelijfd " in artikel 30 .van de
wet van 3 juni 1964, aangezien onder de
geldende dienstplichtwetten inlijving gelijkstaat met het in werkelijke dienst treden terwijl de hoedanigheid van militair
door de vervulling van de bij artikel 57
van de voornoemde wetten voorgeschreven formaliteiten verkregen wordt v66r
het in werkelijke dienst treden; ·
Dat de middelen niet gegrond zijn ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
1 jcUli 1970.- 2e kamer.- Voorzitter,
de H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggevm·, de H. Capelle. Gelijkluidende
conclusie, de H. Paul Mahaux, eerste
advocaat-generaal. - Pleiwr, de H. J. Gol
(van de balie bij het Hof van beroep te
Luik).

doordat de bestreden beslissing niet of
niet voldoende antwoordt op eisers conclusie waarin de argumenten werden
aangevoerd die in het eerste middel zijn
overgenomen, met name die welke berustten op de parlementaire voorberei"
ding en op een ruime uitlegging van de
2" KAMER. - 2 juni 1970.
wetten van 3 juni 1964 en 22 januari
1969:
1° CASSATIEMIDDELEN.- DIREOTE
Overwegende dat, nate hebben vastgeBELASTINGEN.- BETWISTING DIE NIET
steld dat 'eiser het statuut van gewetensONTVANKELIJK EN OOK NIET GE.GROND
bezwaarde ten aanzien van de gewaIS VERKLAARD. MIDDEL DAT DE
pende dienst heeft verkregen en dat hij
BESLISSING BETREFFENDE DE NIETeen nieuw verzoek heeft ingediend om
ONTVANKELIJKHEID VAN DIE BETWIShet statuut van gewetensbezwaarde ten
TING BEORITISEERT. NIET-ONTVANaanzien van elke militaire dienst te verKELIJKliEID.
krijgen, de bestreden beslissing er terecht
op wijst dat de wet van 3 juni 1964, 2° REDENEN VAN .DE VONNISSEN
gew'ijzigd bij de wet van 22 januari 1969,
EN ARRESTEN. DIRECTE BELASde openbare orde raakt en derhalve strikt
TINGEN. VERPLIOHTING MET RE.DEmoot worden uitgelegd, en dan ook eisers
NEN TE OMKLEDEN. - VORMVOORverzQek verwerpt op de gronden die in
SOHRIFT.
de middelen zijn overgenomen ; ·
3° CASSATIEMIDDELEN.- DmEOTE
Overwegende dat deze redenen passend
BELASTINGEN.
MIDDEL WAARIN
antwoorden op eisers conclusie, in zover
FElTEN EN RECHT 'VERMENGD ZIJN.
daarin middelen worden aangevoerd en
N IE_TcONTVANKELIJKHEID,
niet argumenten die geen afzonderlijke
middelen opleveren ;
Overwegende dat de raad van beroep,
1° Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken
aldus rechtdoende, de wet juist heeft
van belang, is het middel waarbij tegen
toegepast;
het best1·eden arrest als grief wordt
Dat aan de ene kant eisers verzoek
aangevoerd niet ontvankelijk te hebben
in strijd is met de beperkende bepalingen
verklaard een betwisting die het oak
van de artikelen 15 en 6, lid 4, van de
ongegrond heeft verklaard (1).
voornoemde wet van 3 juni 1964, die
2° De verplichting de vonn•:ssen en arresten
met de parlementaire voorbereiding niet
met redenen te omkleden is een vormin ·tegenspraak zijn en waarvan de wet
voorschrift; het feit dat een reden onjuist
van 22 januari 1969 niet is afgeweken;
Dat aan de andere kant de overgangsbepalingen waarop eiser zich beroept, op
heel andere toestanden betrekking hob(1) Cass;, 6 december 1960 (Bull. en PABIC.,
ben dan op de zijne ; dat eiser vruchteloos
1961, I, 373); raadpl. cass., 25 oktober 1966
een argument meerit te vinden in het (A1·r. cass., 1967, biz. 270).

' - 915is levert geen schending op van artikel 97
van de Grondwet (1);
3° Feiten en recht zijn vermengd in het
1(/'iddel, .dat. derhalve niet ontvankelijk
ts, als dtt mtddel het Hof zou verplichten
gegevens van · feitelijke aard na te
gaan (2). (Grondwet, art. 95).

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ALVINALOO ll,
T. BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN.)

ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 juni 1969 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over de' eerste twee middelen samen
afgeleid,
'

het eerste, uit de schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
272, 273, 276 en 278 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen,
doorda~, op het b~toog van eiseres bij
r~gelmatrge conclusre dat " de beslissing

met betwist dat zij verplicht is van haar
klanten het in omloop zijnde ledig goed
terug te nemen tegen de prijs die· zij
haar hebben betaald op het ogenblik
dat het werd afgehaald », " dat de beslissing, om te beweren dat deze bedragen
geen waarborg maar een verkoopprijs
· zijn, ~itsluitend hierop steunt dat er geen
termrJn wordt bepaald waarbinnen de
klanten het ledig goed moeten terugbrengen, dat deze omstandigheid verzoekste~. (thans eiseres) natuurlijk niet
kan VriJstellen van de last het ledig
goed tegen de gewaarborgde prijzen te
moeten terugnemen, dat ze derhalve
niet volstaat om de in het p·assief van
de balans vermelde overeenstemmende
schuld als niet bestaande te verwerpen "•
het bestreden arrest verklaart dat << in
zov~r verzoekst.er (thans eiseres) het
begrnsel verdedigt van de niet-belastbaarheid van de reserve waarvan het
?edrag door de beslissing op 137.927 fr.
IS vastgesteld », dit is het verschil tussen

(r) Cass., 30 januari en 6 februari 1968
(.Arr. cass., 1968, blz. 724 en 750).
(2) Cass., 6 januari 1970, supra, blz. 408.

deze_ in het passief van de balans vermelde schuld en de boekwaarde van de
in oml<;>Op zijnde vel'pakkingen die onder
d.~ actrv~bestanddelen zijn opgenomen,
ZIJ een meuwe vordering instelt die zowel
d?or haar voorwerp als ·door haar jurid~~che grortdslag verschilt. van hetgeen
biJ reclamatie werd aangevoerd of door
de directeur werd beslecht,

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar
reclamatie het beginsel van het bestaan
en derhalve van de belastbaarheid van
een volgens de controle1.U'-taxateur verbor~en res.erve (bericht van wijziging van
17 Januarr 1966) had betwist door "het
verschil .tussen het becl_rag vermeld in
het pass1ef van de balans onder rubriek
verpakkingen - klanten en de boekw:aarde van deze verpakkingen " en zij
drenaa~gaande met name. hierop steunde
dat ZIJ aan · haar ldanten wei degelijk
waarborgsommen mocht vragen die iets
ho~er waren dan de kostprijs van het
ledrg goed, dat de rekening verpakkingen - klanten betrekking heeft op
w:aarborgsommen waarvan het bedrag
mets te maken. heeft met de kostprijs
van de ve~paklungen en dat de beslissing
van ?.e. drrecteur zef uitdrukkelijk deze
betwrstmg beslecht, zowel inzake haar
voorwerp als .haar juridische grondslag,
wanneer ze hrerop steunt dat " de verpakkingen, bakken en flessen aan de
klanten worden gefactureerd met ·een
bepaling van terugneming tegen de gefactureerde prijs door de naamloze vennootschap " Alvinalco " zonder vaststelling
van enige termijn, dat het dus ten deze
om een werkelijke verkoop en niet om
een waarborgsom gaat ... dat moet
worden besloten dat de als voorzorgsfonds belas.tbare reserve ... gelijk is aan
het verschrl tussen het in het passief
voorko~end bedrag van de rekening
verpakkmgen - klanten, enerzijds en
de in het actief voorkomende l:Joekwa:arde
van de in omloop zijnde bakken en
flessen, anderzijds, dat aangezien de
bedoelde verpakkingen niet gewaarborgd
w~~en en niet binnen een bepaalde termrJn teruggegeven moesten worden, doch
verkocht werden, er geen sprake van
kan zijn het gedeelt,e van de waarborg
betreffende de verdwenen verpakkingen
te berekenen volgens een forfaitair bedrag van het saldo van de passiefrekening
waarvan vooraf de vroegere reserve
wordt afgetrokken zoals reclamante
(thans eiseres) dat vraagt "; door te
beslissen dat de aanslag van een reserve
d~e, v<:>lgens de stelling van de adminrstratre, wordt gerechtvaardigd door

'I
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-916de omstandigheid dat bet in omloop waarde van het passief van 2.446.375 fr.
zijnde ledig goed verkocht maar niet anderzijds, dat de waarde van de voorgewaarborgd werd, in beginsel niet door raad op 30 april 1965 . . . moest worden
de reclamatie werd betwist of dat deze , teruggebracht ... op 203.747 frank, dit
betwisting niet door de beslissing van de is een minderwaarde van het actief van
directeur van de belastingen werd be- 2:742.774 frank ... dat, na compensatie,
slecht, het bestreden arrest de bewijs- hieruit dus een verlies van 296.399 frank
kracht van deze akten heeft miskend zou voortvloeien n, het bestreden ~trrest
(schending van de artikelen 1319, 1320 verklaart dat het hier om een nieuwe
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en, vordering gaat, ,
bijgevolg, de artikelen 272, 276 en 278
terwijl de voormelde redenen van haar
van het W etboek van de inkomstenbelas- conclusie geen vordering waren, maar
tingen heeft geschonden ;
een verweer van eiseres tegen' de stelling,
tweede onderdeel, zolang geen beslissing van de beslissing van de directeur van
is gevallen de· belastingschuldigen hun de belastingen volgens welke de in omoorspronkelijk bezwaarschrift mogen aan- loop zijnde verpakkingen waarvan de
vullen met nieuwe, schriftelijk geformu- boekwaarde in het actief van de balans
leerde bezwarexl, zelfs als deze worden voorkomt niet meer haar eigendom zijn,
ingediend buiten de in artikel 272 ge- van wellr verweer eiseres de draagwijdte
stelde termijnen (artikel 273 vaxl het- preciseerde door' te be,sluiten dat « op
zelfde wetboek); het bestreden arrest grond van de redenen van de bestreden
deze bepalingen heeft geschoxlden of beslissing de aanvullende winst, die zij
althans niet regelmatig met redenen is op 137.927 frank vaststelt, dus niet beomkleed (schending van artikel 97 van staat (hoofdconclusie, bladzijde 4, lid 1);
de Grondwet) wanneer, om de betwis- door niet te antwoorden, wat de grond
ting door eiseres ·van het beginsel van de van de zaak betreft, op deze verweerniet-belastbaarheid van de verborgen, re, middelen die door eiseres regelmatig bij
serve die op 172.831 frank werd vastge- conclusie werden aangevoerd, of door ze
steld en door de beslissing van de direc. te verwerpen op g:r;ond aileen dat het om
teur van de belastingen tot 137.927 frank een nieuwe vordering zou gaan, het bewerd vernunderd, als een « nieuwe vor- streden arrest de ·bewijskracht ervan heeft
dering n te kwalificeren, het er enkel op miskend ; het niet regelmatig met redenen
wijst dat een dergelijke betwisting zowel is omldeed (schending van de artikeinzake haar voorwerp als haar grondslag len 1319 en 1320 van het Burgerlijk
verschilt van hetgeen werd aangevoerd W etboek en 97 van de Grondwet) :
« bij reclamatie of door de directeur werd
Overwegende dat het arrest erop wijst
beslecht n, zonc1er vast te stellen dat ze
ook verschilt van hetgeen eiseres heeft « dat de werkelijke toestand in aanmeraangevoerd in haar brieven ·die zich in king moet, worden genomen, afgezien van
het ·dossier bevinden en op 8 december de wijze waarop de belastingplichtige, ,ook
1965, 20 juni en 17 augustus 1967 aan , al is hij te goeder trouw, deze toestand
de inspecteur der belastingen werden in zijn boekhouding, zijn balansen en
gezonden om haar reclamatie aan te winst- en verliesrekening heeft uitgedrukt en van de wijze waarop de ad~
vullen;
nistratie deze toestand heeft beoordeeld
het tweecle, nit de schending van de voor vroegere dienstjaren en zal beoorartikelen 1319, 1320 en 1322 van het delen voor latere dienstjaren ; dat de
Burgerlijk W etboek, 97 van de Grand- diverse beschouwinge)l van verzoekster
wet,
(thans eiseres) in verband met een
doordat, op het betoog van eiseres bij « minderwaarde van het passief n van
conclusie dat « volgens de beslissing van 2.446.375 frank en met een « minderde directeur het in omloop zijnde ledig · waarde van het actief n van 2. 742.774 fr.
goed in· werkelijkheid geen actief van derhalve als niet ter zake dienend voorde vennootschap was vermits, in tegen- komen;
stel1ing met hetgeen ze had aangenomen,
Dat aldus het hof van beroep, hoewel
zij dit ledig goed aan haar klanten het de betwisting als nieuw en niet
had verkocht en het niet gewaarborgd ontvankelijk beschouwt, de groncislag
was, dat indien zulks het geval was ... onderzoekt van deze betwisting waarbij
hieruit zou voortvloeien, enerzijds, dat eiseres gewag maakte van een verlies van
de in het passief, vermelde post verpak- 296.399 frank; dat gelijk is aan bet verkingen - klanten had moeten te niet schil tussen voornoemde minderwaarden,
gedaan worden dit is een minder- welke betwisting zogezegd reeds in de
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tijdig aan de directeur der belastingen
werd voorgelegd ;
Dat, bijgevolg, de middelen niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan belang ;
Over het derde niiddel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat, op het betoog van eiseres bij
conclusie dat de waarde van het ledig
goed dat op rekening van haar klanten
werd geboekt voor een bedrag van
2.446.375 frank en die onder de rubriek
« verpakkingen - klanteri " in het passief
van haar balans van 30 april 1965·werd
vermeld, het bedrag vertegenwoordigde
van waarborgsommen die zij hadden
gestort om het terugzenden van dat ledig
goed te waarborgen en dat dit derhalve
aan hen niet was verkocht, dat « om te
beweren dat deze bedragen geen waarborg doch een verkoopprijs zijn, de beslissing uitsluitend hierop steunt dat
geen enkele termijn wordt bepaald waarbinnen de klanten het ledig goed moeten
teruggeven "• het bestreden arrest, na
te hebben erkend dat het inderdaad
« van weinig belang is dat er voor het
.terugzenden van het ledig goed geen
termijn werd bepaald "• niettemin beslist
day « de verpakkingen door. de eisende
vennootschap werkelijk worden verkocht " en " dat de verrichtingen inzake
de verpakkingen verl!:open zijn met eventuele terugkoop wanneer de klant ze
terugzendt "• en zulks, op grand aileen
« dat uit de tijdens de debatten voorge'
brachte gegevens blijkt dat de waarde
van het ledig goed op rekening van de
klanten wordt geboekt ·",

terwijl het bestreden arrest uit deze
omstandigheid aileen niet kon afleiden
dat genoemde bedragen een verkoopprijs
waren, zoals de administratie dat betoogde, veeleer dan een waarborg, zoals
eiseres zulks beweerde ; immers in beide
gevallen de klante:o. ervoor gedebiteerd
moesten worden op het ogenblik van de
facturering ; het arrest derhalve op geen
enkele passende reden steunt ter verwerping van de conclusie van eiseres
volgens welke het ledig goed aan. haar
klante.n was overbandigd tegen waarborg, en om te beslissen dat genoemd
ledig goed werkelijk was verkocbt :
Overwegende dat het arrest vermeldt
" dat uit de tijdens de debatten voorgebrachte gegevens blijkt dat de waarde
van het ledig goed door verzoekster
(thans eiseres) bij de facturering op

rekening van de klanten wordt geboekt;
dat aldus de verpakkingen door de vennootschap " Alvinalco " werkelijk worden
verkocht en ·dat, wanneer de klant ze
terugzendt, hij ze- weer verkoopt ; dat
het, van weinig belang is dat er voor
het terugzenden van het ledig goed geen
enkele termijn werd bepaald ; dat het
vaststaat dat de verrichtingen inzake de
verpakkingen verkopen zijn met ev·en:
tuele terugkoop . . . " ;
Dat het arrest aldus voldoet aan 'het
vormvoorschrift van artikel 97 van de
Grondwet;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 21 en 22
van bet Wetbciek van de inkomstenbe1
lastingen,
doordat het bestreden arrest verklaart
dat het verschil tussen de gefactureerde
waarde en de boekwaarde van de op
30 april 1965 in omloop zijnde verpakkingen een belastbare winst uitmaakt,
terwijl, enerzijds, niet wordt betwist
dat deze boekwaarde de prijs van aanlmop van het ledig goed bij de leveranciers. verbegenwoordigt en, anderzijds,
het arrest vas~stelt dat wauneer bij de
facturering dit ledig goed op rekening
van de klanten wordt geboekt het werkelijk door eiseres wordt verkocht en dat,
wanneer de klant het terugzendt, zij het
van hem terugkoopt ; - in zover bet op
30 april 1965 in omloop zijnde ledig
goed aldus door de vennootschap van
haar klanten was teruggekocht, aileen
het verschil tussen zijn gofactureerde
waarde en deze terugkoopprijs _:_ en
niet meer zijn boekwaarde - een belastbare winst kon zijn ; het bestreden arrest,
door deze winst te bepalen op grand van
de boekwaarde veeleer dan van de werkelijke · kostprijs, ·de in het middel
bedoelde bepalingen scbendt :
Overwegende dat uit de. vaststeilingen
van het arrest niet blijkt dat de boekwaarde van de " verpakkingen "• op
grand waarvan het belastbaar bedrag
werd berekend, niet overeenstemt met
de werkelijke kostprijs ervaJ;J. ;
Dat, derhalve, het onderzoek van het
middel het Hof zou verplichten feitelijke
elementen na te gaan ;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
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2 juni 1970. - 2e kamer.- Voorzitter
en Verslaggever, de H. de Waersegger,
raadsheer waarnemend voor7itter.
Gelijklttidende conclusie, de H. Delange,
advocaat-generaal. Pleiters, de
HH. Gothot (van de balie bij het Hof
van beroep te Luik) en Fally.
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VERWIJZJNG

2 juni 1970,

NA

CASSATIE.

DIRECTE BELASTINGEN. BELANGHEBBENDE MOET DE ZAAK AANHANGIG
MAKEN BIJ HET HOF VAN BEROEP OP
VERWIJZING DOOR EEN OP DE GRIFFIE
VAN DIT HOF NEERGE.LEGD :vERZOEKSCHRIFT. VERZENDING VAN RET
VERZOEKSCHRIFT BIJ TER POST AANGE.TEKENDE BRIEF. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

W anneer inzake directe belastingen de
vernietiging van een a1·1·est wordt uitgesproken, maakt de belanghebbende (l)
de zaak aanhangig biJ het hof van beroep
op verwijzing door een op de griffie
van rlit ho.f neergele,gd verzoekschri.ft;
de verzending van het. verzoekschrift bij
ter post aangetekende brief voldoet niet
aan de voorsch1-ijten van artilcel 292
van het W etboelc van de inlcomstenbelastingen (2).
{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « LEVENSVERZEKERINGSMAA'J'SCHAPPIJ
UTRECHT »,
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN.)

fende de fiscale aanslagen inzake directe
belastingen, welke artikelen 7, 8 en 16
Werden vervangen door artikel 1 van de
wet van 23 juli 1953 betreffende beroep
voor het hof van beroep en voorziening
voor het Hof van cassatie inzakt dincte
belastingen, zoals voormeld artikel 7
bovendien werd gewijzigd bij artikel 1
van de wet van 26 juni 1957 houdende
wijziging en aanvulling van voormelde
wet van 6 september 1895, zoals voormeJd
artikel lOb·is werrl ingelast bij artikel 2
van genoemde wet van 2.6 juni 1957,
en zoals deze vier artikelen werden overgenomen bij de artikelen 279, 280, 285
en 292 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen dat gevoegd is biJ het
koninklijk besluit van 26 februari 1964
tot coiirdinatie van de wetsbepalingen
betreffende de inkomstenbelastingen,
rloordat het besti·eden arrest beslist dat
het beroep door eiseres ingest.eld bij hetHof vfl.n beroep te Luik niet. ontvankelijk
was op grand dat, hoewel het beroep na
fJassatie binnen de wettelijke termijn
was ingestelc'!, bet aan rle griffie van het
hof van beroPp was gezoncten via• de
post en per aangetekende brief, terwijl
het beroep volgens, artikel 292 van het
W etboek van de inkomstenbelastingen,
op straffe van verval ter griflie had
moeten worden neergelegd en aan deze
formaliteit niet was voldaan,
terwijl krachtens voormelde wetsbepaIingen het beroep na cassatie, dat. wordt
ingesteld in de vormen en. binnen de
termijn zoals gepreciseerd in het bestreden arrest, ontvankelijk is :

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikeleil 7, 8, !Obis en 16
van de wet van 6 september 1895 bet.ref-

Overwegende dat artikel 2 van de wet
van 26 juni 1957 dat de bepalingen van
de wet van 6 september 1895 tot regeling
van de rechtspleging van beroep voor
het hof van beroep heeft gewijzigd door
inlasE~ing in deze laatste wet van een
artikel !Obis krachtens hetwelk processtukken bij ter post aangetekende brief
aan de griffie van genoemd hof mogen
worden gezonden, slechts uitdrukkelijk
spreekt van het beroep van de belastingplichtige tegen de beslissing van de directeur der belastingen, van het exploot
van aanzegging van dit beroep aan de
administratie en van de in de artikelen 9
en 10 van voormelde wet van 6 september 1895 vermelde docun1enten waaron-

(1) Over het begrip « beianghebbende »
raadpi. cass., 2 maart 1967 (Arr. cass., 1967,
biz. 825) en noot 2.
(2) Insgelijks zo voor de neerlegging van

een cas&atieverzoek op de griffie van het hof
van beroep : cass., 20 december 1960 (Bull.
en PASIC,, 1961, l, 450).
(3) Arr. cass., 1969, biz. 672.

ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 november 1969 gewezen
door het Hof va.n beroep te Luik, rechtdoende als rechtscollege · waarnaar de
. zaak is verwezen ;
Gelet op het arrest op 18 maart 1969
door het Hof gewezen (3);
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-919der niet het verzoekschrift voorkomt
waardoor de belanghebbende partij; wanneer er cassat1e is geschied, de zaak
aanhangig moet maken bij het hof van
beroep waarnaar deze zaak is verwezen ;
Dat artikel 285 van het Wetboek van
de inkomsten belastingen de bepalingen
van voormeld artikel !Obis heeft overgenomen;
.
Overwegende dat artikel 1 van. de wet
van 23 juli 1953, dat artikel 16 van de
wet van 6 september 1895 heeft vervangen, de wijze waarop de zaak bij ·het
hof van beroep van verwijzing aanhangig
wordt · gemaakt slechts heeft gewijzigd
met bE)trekking tot het begin en de duur
van de termijn die voor de neerlegging
van bet verzoekschrft is vastgesteld ;
Overwegende dat aldus de wetgever,
bij de twee wetten tot wijziging van de
rechtspleging voor het hof van beroep,
niets heeft veranderd aan de bepalingen
van de wet van 6 september 1895 inzake
de neerlegging van het verzoekschrift
na cassatie, Welke akte verschilt van het
beroep dat de belastingplichtige tegen de
beslissing van de directeur der directe
belastingen instelt;
W aaruit volgt dat, door de wil van de
wetgever, de opsomming in de artikelen !Obis van de wet van 6 september
1895 en 285 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen beperkend is en
dat met betrekking tot de verzoekschriften tot cassatie of na cassatie de
wet voorschrijft dat de zaak bij het Hof
van cassatie of bij het hof van beroep
van verwijzing, naar gelang van het geval,
in dezelfde vorm aanhangig wordt gemaakt, dat wil zeggen doo:r: de neerlegging
van een verzoekschrft ter griffie van het
hof van beroep ;
Overwegende dat, daar de belastingwetten de openbare orde raken, .het
arrest, na te hebben vastgesteld dat
eiseres haar verzoekschrift bij ter post
aangetekende brief aan de gi'iffie van het
hof van beroep had gezonden, terecht
beslist dat deze toezending niet vokloet
aan de vereisten van artikel '292 van het
W etboek van de inkomstenbelastingen ; .
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.

2 juni 1970. - 2e kamer. Voorzitter, de H. de Waersegger, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever;
de H. Capelle. - Gelijkluidcnde conclusie,
de H. Delange, advocaat-generaal. Pleiters, de HR. J. Maes (van de balie

bij het Hof van beroep te Brnssel) en
Fally.
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2 juni 1970.

WEGEN. VERPLICHTING VOOR DE
OPENBARE OVERHEJD DE VOOR · HET
PUBLIEK OPENGE.STE.LDE WEGEN OP
VOLDOENDE VEILIGE WJJZE TE ONDERHOUDEN. DRAAGWIJDTE VAN DEZE
VERPI.ICHTING.

2o

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). VEILIGHEIDSVERPLICHTING DIE OP DE. OPENBARE
·OVERHEID RUST. VERPLICHTING DIE,
BUITEN
HET
GEVAL
WAARIN
EEN
VREEMDE EN HAAR NIET TOEREKENJIARE OORZAAK HET HAAR VERHINDERT,
DE VERPLICHTING I;NSLUIT ELK ABNORMAAL GEVAAR BIJ HET AAN;LEGGEN
VAN DE VOOR HET OPENBAAR VERKEER
OPENGE.STELDE WE.GEN TE VERHELPEN.

3o

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). SCHADE VEROORZAAKT
DOOR DE
SCHULD
VAN·
VERSOHEIDENE PERSONEN. PERSONEN ALLE GEHOUDEN TOT VOLLEDIGE
VERGOEDING VAN HET SI.AOHTOFFER.

1 o De open bare overheid is verpl1:cht de
voor het openbaar ve·rkem· opengestelde
wegen op voldoende veilige wijze te
onrlerhouden : rlerhalve moet zij, buiten
het geval waarin een vreemde en haar.
niet toerekenbare 'oorzaak haar verhindert de op haar rustende veiUgheidsverplichting te vervutlen, elk abnm·maal
gevaar, zichtbaa·r of onzichtbaar, verhelpen door passende maatregelen (1).
2o Buiten het geval wam·in een vreemde

en aan haar niet toerekenbm·e oorzaak
haar verhindert d~ op haar. rustende
v'eiligheidsverplichting te vervullen, moet
de openbm·e overheid elk abnormaal
gevaa1· verhelpen bij het aanleggen van
de wegen die zij voor het openbaar
verkeer openiltelt (2).
(1) Vgi. cass., 9 okt'ober 1967 (4rr. cass.,,
1968, biz. 185); 5 september 1969, supra,
biz. 10 en noot 1.
(2) Cass., 7 maart 1963 (Bull. en PASIC.,
1963, I, 74:4)· en de conciu8ies van Procureurgeneraai, toen advocaat-generaa,l, Ganshofvan
der Meersch.
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3° W annee1· schade is veroorzaalot door de
schuld van verscheidene personen, is
elkeen van hen gehouden tot volledige
vm·goeding van het slachtoffer (1). (Burg.
Wetb., art. 1382.)
(RENARD EN GEMEENTE SE.RAING, T.
LAHAQUE, HORIN EN GEMEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGKAS «LA BELGIQUE
INDUSTRIELLE >>.)
ARREST

(vertaling).

RET HOl!';- Gelet op het.arrest van
het Hof van 19 oktober 1967 (2);
Gelet op het bestreden vonnis, op 2 mei
1968 in hager beroep gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Hoei, na
verwijzing rechtdoende over de burgerIijke belangen ;
·
Over het eerste rniddel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 418, 420
van het Strafwetboek, 113 van het
koninklijk besluit van 8 april 1954
houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, 1382, 1383,
1384 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de GrDndwet,
doordat het bestr'eden vonnis beslist
dat eiser, aangestelde van de gemeente
Seraing, onvoldoende waakzaamheid had
betracht door zich niet te bekommeren
om de sleuf na de eerste aanvulling van
] 5 juni 1964 en zulks niettegenstaande
het drukke rijverkeer,
terwijl de eisers bij conclusie hadden
gesteld dat de Politierechtbank te Seraing
en daarna de Oorrectionele Rechtbank te
Luik het middel hebben aangenomen
volgens hetwelk het de administratieve
praktijk van de gemeente Seraing, waaraan eiser onderworpen was, was·, ·dat na
een aailvulling het toezicht op de straat
niet :.;neer opgedragen was aan de waterleidingsdienst van de gemeente waartoe
eiser· hehoorde, zodat deze niet schuldig
is aan verzuim en geen aansprakelijkheid
draagt voor de signalis~tie van de nieuwe
hinderniR die een nieuwe inzakking kon
opleveren ; dat de gemeente slechts in
het geding was als burgerrechtelijk aansprakelijk voor eiseJ", mdat zij niet moest
instaan voor een burgerrechtelijke fout
die laatstgenoemde niet had begaan, en
de Correctionele Rechtbank te Hoei zich
niet de moeite heeft getroost op dit
b€ltoog te antwoorden ;
(1) Cass., 13 februari 1970, supra, biz. 547.
(2) Bull. en PAsrc., 1968, I, 174.

1

en iloordat de eisers in hun conclusie
voor de Oorrectionele Rechtbank te Hoei
deden gelden dat eiser geen deel uitmaakt
van de politie ; dat de Politierechtbank te
Hoei erop heeft gewezen dat eiser, een
eenvoudig conducteur van werken, niet
gebroken had met de traditie die erin
bestond geen initiatief te nemen voor de
inrichting of voor. het eisen van eEon
inrichting van een bijzondere bewakingsdienst van aangevulde sleuven; d,at zodanig initiatief buiten zijn bestuursbevoegdheden viel en de bewaking de taak
was van de politie, gespecialiseerde
openbare macht om de wegen te bewaken
en de hindernissen te signaliseren ; dat
de openbare machten. weliswaar luidens
artikel ll3 van het wegverkeersbesluit
elk abnormaal gevaar 1noeten verhelpen,
maar geen enkele tekst een gewoon
ambtenaar verplicht enig initiatief in
dezen te nemen ; dat eiser niet aangesteld
was voor de bewaking van de rijbaan ;
dat uit de gegevens van de zaak duidelijk
blijkt dat, zodra rle fout van de motorfietser Lahaque, thans eerste verweerder,
die onbedachtzaam gereden heeft op een
ri,ibaan waarmee hij goed bekend was,
goed bewezen is, het niet mogeliJk is in
feite de aansprakelijkheid te doen dragen
door eiser die niet op onbeperkte wijze
belast was met de bewaking van de tarmac die hij had doen aanbrengen op 9 en
10 juni 1964; dater sinds 15 juni 1964
geen enkele werkplaats meer best.ond op
de plaats van het ongeval en er derhalve
geen enkele signalisatie nodig was ;
terwijl het bestreden vonnis niet antwoordt op deze conclusie en derhalve
niet regelmatig en niet wettelijk met
redenen is omldeed :
Overwegende dat het vonnis erop wijst
dat de overheid verplicht is te zorgen
voor het onderhoud van de rijbanen die
onder hun toezicht staan, zodanig dat
het vertrouwen van de weggebruikers
niet beschaamd wordt ; dat, · buiten het
geval waarin een vreemqe en haar niet
toerekenbare oorzaak haar verhindert de
op haar rustende veiligheidsverplichting
te vervullen, zij elk abnormaal gevaar,
zichtbaar of onzichtbaar, moet verhelpen
door passende maatregelen ;
Overwegende dat het vo.nnis vaststelt
dat het bedoelde ongeval veroorzaakt is
door een hoogteverschil dat het gevolg
was vtJ,n de inzakking van de aanaarding
van een glffilf die de aangestelden' van
de waterleidingsdienst va.n het gemeentebestuur van Seraing hadden gegraven ;
dat het materieel bewezen is dat deze
verkeersbelemmering niet is gesignaleerd;
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deswege te worden bekritiseerd, vaststelt
dat eiser een aangestelde van de gemeente
Seraing wa.s; dat hij, als conducteur
van werken bij de waterleidingsdienst van
de gemeente, alle dienstige maatregelen
moest nemen om te vermijden dat de
sleuf waar het ongeval zich heeft voorgedaan en die hij zelf had doen aanvullen
op 9 juli en opnieuw doen aanvullen op
de 15e van dezelfde maand, geen abnormaal gevaar voor het verkeer opleverde ;
Overwegende dat het vonnis erop wijst
dat eiser zich na 15 juni 1964 volstrekt·
niet meer bekommerd heeft om deze
sleuf, ofschoon hij zeer wel bekend was
met bet bijzonder karakter van het
verkeer aldaar, waar zware vrachtwagens
aanhoudend en elke dag over deze weg ·
reden naar de Cockerillfabriek, wat
'geschikt. was om de aardebaan van de
weg te beschadigen, ·niettegenstaande de
herstellingen door de gemeentediensten ;
Dat het- vonnis aldus vaststelt dat eiser
niet heeft kunnen bewijzen dat een
vreemde oorzaak hem verhinderd heeft
de nodige maatregelen te nemen ter
verhelping van het abnormaal gevaar
opgeleverd door de sleuf en door de
aanaarding ervan ;
Overwegende dat, op grond van deze
vaststellingen, het vonnis een wettelijke
rechtvaardiging geeft voor zijn beslissing
dat eiser een fout heeft begaan in de
uitoefening van de taken die hem waren
.opgedragen door de gemeente Seraing,
dat er een oorzakelijk verband · bestaat
tussen deze fout en de schade geleden
door de verweerders, burgerlijke partijen,
en dat de gemeente Seraing burgerrechtelijk aansprak~lijk is voor de schade
die haar aangestelde heeft veroorzaakt ;
Overwegende dat de feitenrechter de
feitelijke gegevens, waarop hij zijn beslissing grondt, wei heeft omschreven, en
aldus' geantwoord heeft op de stellingen
van de conclusies der eisers welke in het
middel zijn overgenomen en deden gelden
dat eiser geen- enlmle fout had begaan
in de uitvoering van de hem opgedragen
taken;
Dat het middel niet_ kan worden aangenomen;

moest dragen; terwijl eiser aansprakelijk
was voor het overige vierde, de eisers
niettemin veroordeelt om het geheel van
de schade die de verweerder Horain
heeft geleden, te dragen, alsmede de
kost.en van diens verzekeraar-arbeidsongevallen, thans verweerster,
terwijl zodanige beslissing, in strijd is
met het beginsel " elk het zijne », en
iedereen sle'chts kan aansprakelijk gesteld worden binnen de grenzen van zijn
eventueel deel in de aansprakelijkheid :
Overwegende dat, wanneer schade is
veroorzaakt door de schuld van verscheidene personen, elk ervan krachtens arti-,
kel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
gehouden is tot volledige vergoeding van
het slachtoffer, onverminderd hun eventueel onderling verhaal; ·
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de kosten.
2 juni 1970.-:---- 2• kamer. - Voorzitter
en Verslag(/eve1·, de H. de Waersegger,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Krings,
adv 0 caat-generaal.
Pleiters,
de
HH. Faures en Fally.

1e KAMER. -

Jo OPENBARE ORDE. -

ARu:mmsONGElVAL. REOHTSVORDERING TOT
B:E\TALING VAN DE WETTELIJKE VE.R·
GOEDINGEN.- VERJARING. - GECO·
ORDINEERDE WETTEN VAN 28 SEPTEM·
BER 1931, ARTIKEL •28, 1 8 LID. BEPALING VAN OPENBARE ORDE. AFSTAND VAN DE VERKREGEN VERJA·
RING. - BEDONGEN. SOHORSING VAN
DE VERJ"ARINGSTERMIJN. ___:___ AFSTAND
EN SOHORSING ZONDER GEVOLG.

io

ARBEIDSONGEVAL. REOHTS·
VORDERING TOT BETALJNG VAN DE
WETTELIJKE VERGOEDINGEN. ERKENNING VAN HET RECHT VAN DE
GETROFFENE. STUITING VAN DE
VERJARING, KAN ZIOH SLEOHTS VOOR·
DOE_N VOOR RET VERKRIJ"GEN VAN DE
VERJ"ARING.

l

De bepaling van artikel 28, 1• lid, van
de op 28 september 1931 gecoordineerde
wetten betreffende de vergoeding der

Over het tweede middel, afgeleid uit
de sch~nding van artikel 19 van de
gecoordineerde arbeidsoilgevallenwetten;

doordat het bestreden vonnis, na te
hebben vastgesteld dat eiser definitief
vrijgesproken bleef, dat de verweerder
Lahaque definitief veroordeeld bleef en
drievierde van de aansprakelijkheid
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schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, inzake verjaring van de rechtsvordering tot betaling van de bij deze
wetten bepaalde ve1·goedingen, raakt de
openbaTe 01·de (1); een afstand van de
verkregen .veTjaring of een bedongen
scho1·sing van de verjaringstermijn heeft
geen uitwerking.

de op 31 mei 1965 ingestelde rechtsvordering tot betaling van de schadevergoeding betreffende' deze arbeidsongeschiktheid verjaard wordt verklaard,
overeenkomstig artikel 28 van de gecoordineerde wetten betreffende de vergoeding der scbade voortspruitende uit
arpeidsongevallen, op grand dat de brief
van 15 maart 1965 van verweerster, die
volgens de vaststellingen van het bestreden vonnis erkenning van de arbeidsongeschiktheid en aanbod tot schadevergoeding bevat in bet eraan toegevoegde
antwerp van procesverbaal van akkoord
en die uit dien hoofde door eiser bij
conclusie is ingeroepen, « geen invloed
kan hebben op de verjaring indien deze
reeds verkregen was», welk punt impliciet beslist was door de vaststelling dat
de termijn van rlrie jaar, bepaald bij
voor.noemd ar,tikel 28, begonnen is op
9 maart 1962 zonder geldige stuiting
of schorsing,

2° De erkenning door de werkgever of zijn
verzekeraar van het recht van de getroffene om vergoeding te bekomen van de
schade voortspruitencle uit een arbeidsongeval. kan slechts de veTjaring van de
1·echtsvordering tot betaling van de
wettelijke ve?·goeclingen stuiten indien zij
pldats heeft voorclat de verJaring verkregen is (2). (Burg. Wetb., art. 2248;
Gecoordineerde wette:n betreffende de
vergoeding der schade voortspruitende
uit arbeidsongevallen, art. 28, 1 e lid.)

(BOETS,

T.

VERZEKERINGSMAATSCHAPPI.J
«LA ZURICH».)
ARREST

terwijl, eerste onclercleel, zulke erkenning
en zulk aanbod tot vergoeding van de
blijvende ge~eeltelijke arqeidsongeschiktheid door verweerster van harentwege
een erkenning betekenen van eisers recht
op betaling van de scbadevergoeding
voor deze ongeschiktheid, of althans van
het beginsel van dit recht, erkenning die,
volgend op het verstrijken van de termijn
van de bevrijdende vernietigende verjaring van voornoemd artikel 28, welke als
zodanig valt onder bet gemeen recht, van
artikel 2220 van het Burgerlijk W etboek,
gelijkstaat met afstand doen van de
verkregen verjaring, wat dit artikel
mogelijk maakt, en derbalve het vonnis
niet ·kan verklaren dat de erkenning en
het aanbod tot vergoeding, die het vaststelt, geen invloed badden op de verkregen verjaring, zonder schending van de
in bet middel vermelde wetsbepalingen
en inzonderbeid van . de artikelen 2220,
2221, 2223, 2248 van bet Burgerlijk
Wetboek en 28 van de gecoordineerde
wetten op de vergoeding der scbade
voortspruitende uit arbeidsongevallen;
tweede onderdeel, ook al zou men de
bestreden beslissing uitleggen alsof zij

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 3 mei 1967 in boger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Charleroi ;
Over het eerste en het derde middel
samen, afgeleid,
het eerste, uit de schending van de
artikelen 2219, 2220, 2221, 2223, 2242,
2244,2248,2260,2261,2264,1317,1318,
1319, 1320, 1321, · 1322, 1323 van bet
Burgerlijk vVetboek, 2 en 28 van de
gecoordineerde wetten betreffende de
vergoeding der scbade voortspruitende
uit arbeidsongevallen en 97 van de
Grondwet,
cloordai hot bestreden vonnis, na te
bebben gezegd dat bet ·geschil beperkt
was tot de VI'aag van bet percentage
van de blijvende gedeeltelijke arbeidsongescbiktbeid, bevestigend beschikt op
de beslissing van de eerste recbter waarbij
(1) Cass., 15 oktober 1931 (Bull. en PA.SIC.,
1931, I, 253) en de conclusie van Procureur-

generaal P. Leclercq; Rep. pmt. d1·. belge,
Bijv., d. I, V 0 Accidents du travail, HORION,
nr 1045; DE~muR, Risque professionnel,
n" 3936, 3937 en 3939.
Over de herzieningstermijn van de vergoedingen : raadpl. cass., 6 · september 196~
(A1·r. cass., ·1969, blz. 17).

(2) Raadpl. cass., 25 januari 1962 (Bull.
en PAsiC., 1962, I, 610); vgL cass., 29 juni
1961 (ibid., 1961, I, 1195).

·I

Over het begrip van de erkenning die de
verjaring inzake arbeidsongevallen stuit,
raadpl. cass., 28 maart 1963 (ibid., 191J3, I,
822) en 10 november 1966 (An·. oass., 1967,
blz. 346).

-923had overwogen dat de brief van 15 maart die het vaststelde, in dit geval niet
1965 en het eraan toegevoegde ontwerp gelijkstonden met een principiele erkenvan proces-verbaal van akkoord geen . ning, dan wei zulke erkenning in feite in
zuivere -erkenning was die invloed kon het onderhavige geval niet kon gelden
hebben op de verkregen verjaring, de als afstand ; zulke redenengeving het
bestreden beslissing in die onderstelling voor het Hof niet mogelijk maakt zijn
toch aan genoemde brief en aan genoemd toezicht uit te oefenen op de wettelijkproces-verbaal een met de bewoordingen heid van de besLissing, die derhalve de
ervan · onverenigbare interpretatie zou in het middel vermelde bepalingen en
hebben gegeven, doordat de brief van inzonderheid artikel 97 van. de Grondwet
15 maart 1965 stelt dat « blijkens de geschonden heeft ; .
geneeskundige gegevens .in ons- bezit de
het derde, uit dfl schending van de artiuit uw ongeval voortspru:itende _letsels
geconsolideerd zijn en een blijvende ver- kelen 2219, 2223, 2242, 2244, 2248,
mindering van uw arbeidsgeschiktheid 2251, 2260, 2261, 2264, 1317·, 1318, 1319,
ten gevolge hebben. Wij zijn dan ook zo 1320, 1321, 1322, 1323 va,l het Burgerlijk
vrij u het bij deze brief gevoegde proces- Wetboek, 2, 28 van de gecoi:irdineerde
wetten betreffende de vergoeding der
verbaal ter goedkeuring voor te leggen "•
en doordat dit proces-verbaal namelijk schade voortspruitende uit arbeidsongevallen en 97 van de Grondwet,
vermeldt dat '' de blijvende arbeidsongeschiktheid van de g!'troffene vastgedoordat het I bestreden vonnis, na te
steld is op· t.wee ten honderd " en dat hebben gezegd dat het geschil beperkt
« op grond van genoemde blij:vende was tot de vraag van het percent-age
arbeidsongeschiktheid, de getroffene, van de blijvende gedeeltelijke arbeidskrachtens artikel 2 van de wet, op een ongeschiktheid, de beslissing van de
jaarlijkse uitkering van 2.400 frank eerste rechter bevestigt, waarbij de
recht heeft " ; zulke bewoordingen immers rechtsvordering tot betaling van de
niet anders kunnen uitgelegdworden dan schadevergoeding betreffende deze arals zuivere afstand van de voordelen van beidsongeschiktheid verjaard wordt verde verkregen verjaring en derhalve in de klaard, bevestigt op grond dat zelfs in
voormelde onderstelling het hestreden de veronderstelling dat de vjlrjaring van
vonnis de bewijskracht van de brief van 27 december 1964 tot 15 maart 1965,
15 maart 1965 en van bet era.an toege- dit is gedurende 2 maanden en 18 dagen,
voegde ontwerp van proces-verbaal zou geschorst werd, men dan ook de rechtsgeschonden hebben (schencling van de vordering verjaard zou moeten verklaren,
in het middel vermelde bepalingen en aangezien de verjaringstermijn in die
inzonclerheid van de artikelen 1317, 1318, veronderstelling verstrijkt twee maanden
1319, 1320, 1321, 1322, 1323 van het en achttien dagen na 10 maart 1965,
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond- dit is op 28 mei 1965, en de rechtsvorwet);
dering eerst op 31 mei 1965 ingesteld
derde onde1·deel, de in dit middel ver- werd, en voor het overige vaststelt dat
melde redenen op zijn minst dubbelzinnig de verzekeringsmaatschappij op Ill maart
1965 aan de get.roffene heeft Iaten weten
zijn en derhalve gelijkstaan met nietmotivering, doordat zij in het onzekere dat volgens de medische gegevens in haar
Iaten of het vonnis in rechte heeft willen bezit de uit het ongeval voortspruitende
beslissen dat een erkenning van de letsels geconsolideerd zijn en een blijarbeidsongeschiktheid en het aanbod tot vende vermindering van de arbeidsvergoeding riiet konden gelijkstaan met geschiktheid ten gevolge hebben; naar
een erkenning van het recht of van het de bewoordingen van de brief er een
beginsel van het recht van de getroffene · proces-verbaal van akkoord was aan
op betaling van de schadevergoeding toegevoegd om te worden ondertekend
wegens deze op.geschiktheid, dan wei in door de arbeider met het oog op de
rechte heeft willen beslissen dat zulke homologatie door de vrederechter ; « deze
erkenning; gedaan na het verstrijken van briefwisseling erkenning bevatte van de
de verjaringstermijn van artikel 28 van blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktde gecoi:irdineerde wetten op de vergoe- heid "• en « gedaagde in boger beroep op
ding van arbeidsongevallenschade, niet 15 maa,rt 1965 ... haar aanbod tot verkon golden als afstand van deze verjaring goeding formuleert "•
in de zin van artikel 2220 van het
terwijl, eerste onderdeel, de verjaring op
Burgerlijk Wetboek, of nog·of het vonnis geldige wijze gestuit wordt door de erkenin feite heeft willen verklaren dat de ning van de rechten van degene tegen
erkenning en het aanbod tot vergoeding, wie de verjaring verkregen is, en ook

-924slechts op het heginsel van deze rechten
kan slaan; de erkenning van deblijvende
gedeeltelijke arbeidsongeschikth«;Jid en
het aanbod tot vergoeding, uitgedrukt
in de brief van verweerster dd. 15 maart
1965 en in het eraan toegevoegde ontwerp van proces-verbaal, zoals het vonnis
vaststelt, wel zulke erkenning van de
rechten van de schuldeiser of althans
van net beginsel van deze rechten betekenen, welke erkenning -in de veronderstelling dat het vonnis moet uitgelegd
worden als een vaststelling van zulke
schorsing van de verjaring- in dit geval
noodzakelijk is geschied v66r het ve:rstrijken van de verjaringstermijn en
bijgevolg gelijkstaat met een stuiting
ervan, en het vonnis derhalve in dit geval
eisers rechtsvordering niet kon verjaard
verklaren, zonder de in het middel vermelde wetsbepalingen te schenden, inzonderheid de artikelen 2219, 2223, 2242,
2248, 2251 van het Burgerlijk Wetboek,
2 en 28 van de gecoordineerde wetten
betreffende de vergoeding der schade
voortspruitende uit arbeidsongevallen ;
tweecle onclercleel, oak al moest de
beslissing zo uitgelegd worden dat zij
de brief van 15 maart 1965 en het
eraan toegevaegd proces-verbaal van
akkoord ni.et heeft beschouwd als een
zuivere erkem1ing die de noodzakelijk
lopende verjaring kan stuiten -- in de
veronderstelling dat het vonnis moet
uitgelegd worden als een vaststelling van
de schorsing van deze verjaring ~ de
beslissing dan aan genoemde brief en aan
genoemd ontwerp ·van proces-verbaal
een interpretatie zou hebben gegeven
die onverenigbaar was met de bewaordingeli. ervan, doordat de brief van
15 maart 1965 v~rmeldt (dat) « uit de
medischo gegevens in ons .bezit voartvloeit dat de letsels vaortspruitende uit
uw ongeval geconsalideer([ zijn en een
blijvende vermindering van uw arbeidsgeschiktheid ten gevolge hebben. Wij
zijn dan ook za vrij u hot bij deze brief
gevoegde proces-verbaal_ tor goedkeuring
voor te leggen » ; dit proces-verbaal met
name vermeldt da:t « de blijvende arbeidsongeschiktheid van de getroffene vastgesteld is op 2 t. h. >> ; en « op basis van
genoemde blijvende arbeidsongeschiktheid, de getroffene krachtens artikel 2
van de wet recht heeft op eon jaarlijkse
uit.kering van 2.400 frank>>; zulke bewoordingen immers niet anders kUllilen
uitgelegd worden dan als eon stuiting
van de lopende verjaring en derhalve in
doze onderstelling de beslissing de bewijskracht ;van de brief van 15 maart 1965

en van het eraan toegevoegde ·antwerp
van proces-verbaal zau geschonden hobben (schending van de in hot middel
aangehaalde bepalingen, inzonderheid
van de artikelen 1317,1318,1319,1320,.
1321, 1322, 1323, · 2242, 2248 van hot
Burgerlijk Wetback, 2 en 28 van de
gecoordineerde wetten betreffende de
vergoeding der schade voortspruitende
uit arbeidsongevallen en 97 van de
Grondwet);
clenle onclercleel, de in hot middel overgenomen redenen van het vonnis dubbelzinnig zijn en bijgevolg gelijkstaan met
niet-motivering, doordat zij in hot onzekere laton of - in de onderstelling dat
het bestreden vonnis moot uitgelegd
worden als een vaststelling van de
schorsing van deze verjaring - het in
rechte heeft willen beslissen dat een
erkenning van de blijvende gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid en het aanbod tot
vergoeding, die in die onderstelling
noodzakelijk v66r het verstrijken van de
verjaringstermijn waren gedaan, niet
konden gelijkstaan met de erkenning
van hot recht of van het beginsel van hot
rechtvan de schuldeiser, welke erkenning
een stuiting van de verjaring, bedoeld in
artikel 2248 van het Burgerlijk W etboek,
teweegbrengt, · dan wel in feite heeft
willen vilrklaren dat de erkenning van de
arbeidsongeschiktheid en het aanbod tot
vergaeding die het vaststelde, in het
onderhavige geval niet gelijkstonden
m«;Jt een erkenning van het beginsel van
de rechtell- van de schuldeise:r en in dit
geval de verjaring niet konden stuiten,
die in voom.oemde veronderstelling noodzakelijk niet verkregen was ; aan de hand
van zulke redenen hot Hof zijn toezicht
niet kan uitoefenen op de wettelijkheid
van de bestreden beslissing, die derhalve
de in hot middel vermelde wetsbepalingen en inzonderheid artikel 97 van de
Grondwet heeft geschonden :
Overwegende dat hot karakter van
openbare orde van de forfaitaire vergoeding van a:rbeidsongevallenschade zowel
de hedongen schorsing van de verjaringstermijiJ. van de rechtsvordering tot betaling van de wettelijke vergoF<ilingen als
de afstand van de verkregen verjaring
van die rechtsvordering in de weg staat ;
Dat de middelen derhalve niet ontvankelijk zijn wegens bet ontbreken van
belang;
Over hot tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikeleE 221 9, 2220,
2221, 2223, 2242, 2244, 2248, 2251,
2264 van het Burgerlijk Wetboek, 2 en
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-92528 van de gecoordineerde wetten betreffende de vergoeding der schade voortspruitende nib arbeidsongevallen en 97
van de Grondwet,
doordat het bE·streden vonnis, ·waarin
gezeg'd wordt dat de brief van verweerster
van 15 maart 1965, waarvan het trouwens
vaststelt dat de erkenning van de blijvende arbeidsongeschiktheid een aanbod,
tot vergoeding bevat, insluit dat verweerster ongetwijfeld eiser door haar geneeskundige diensten had laten onderzoeken
tussen de waarschijnlijke datum van
ontvangst van eisers bezwaarschrift van
24 december 1964 en de datum van
de brief van 15 maart 1965, niettemin
de beslissing van de eerste rechter, die
·de rechtsvordering tot betaling van
de vergoedingen wegens deze blijvende
arbeidsongeschiktheid verjaard verklaart
bekrachtigt op grond dat, hoewel het niet
uitgesloten is dat de verjaring tussen de
twee vo()rnoemd!{ data, dit is gedurende
2 maanden en 18 dagen, geschorst is, de
rechtsvordering toch verjaard zou moeten
worden verklaard, vermits in deze onderstalling de verjaringstermijn 2 maanden
en 18 dagen na 10 maart, dit is op 28 mei
1965, verliep en vermits de rechtsvordering pas op 31 mei 1965 werd ingesteld,
~erwijl 1 eerste onderdeel, de omstandigheid dat de verzekeringsmaatschappij
de getroffene zonder voorbehoud heeft
laten onderzoeken insluit dat, indien
het bleek dat hij nog ongeschikt was voor
z~j_n arbeid_ten gevolge van het ongeval,
hiJ gerechtigd zou zijn betaling te eisen
van schadevergoeding we gens een blijvende arbeidsongeschiktheid, en derhalve
gelijkstaat met een erkenning van het ·
beginsel van het recht van de schuldeiser,
welke erkenning gegrond is op artikel 2248 van het Burgerlijk Wetboek
en de verjaring stuit, en in de onderstel~ing . ~us dat het door de beslissing
Impbmet vastgestelde geneeskundig onderzoek werkelijk bewezen is, deze beslissing, die nergens vaststelt dat bij dit
onderzoek. verweerster enig voorbehoud
heeft gemaakt, niet op geldige wijze uit
dit onderzoek kon afleiden dat de verjaring geschorst en niet gestnit was zodat
zij de in het middel vermelde bep~lingen
heeft geschonden, inzonderheid de artikelen 2219, 2242, 2248,. 2251 van het
Burgerlijk W etboek, 2 en 2.8 van de
gecoordineerde wetten betreffende de
v~rgoedi_ng der schade voortspruitende
mt arbeidsongevallen;
·

tweede onderdeel, door te verldaren dat
de brief van 15 maart 1965 '' insluit"

dat verweerster . " ongetwijfeld " de getroffene had laton onderzoeken en dat het
" niet uitgesloten " was dat verweerster
tenminste stilzwijgend was overeengekomen dat het verloop van de verjaring
geschorst was, het vonnis in het onzekere
laat of het in rechte heeft willen beslissen
dat de omstandigheid van het geneeskundig onderzoek zonder voorbehoud
van de getroffene door de verzekeraar~rbeidsongevall~n van zijn werkgever·
m elk geval_ge~IJkstaat met een schorsing
van de verJarmg van artikel 28 van de
gecoordineerde wetten betreffende de
v~rgoedi~g der schade voortspruit~nde
mt arbeidsongevallen en in rechte niet
ka~ ~eldell. ~Is een erkenning die de
verJarmg stmt, dan wei in feite heeft
willen beslissen dat uit de materiele
omstandigheden van het onderzoek noodzakelijk bleek dat partijen een overeenkomst haddon aangegaan waardoor de
verjaring was geschorst en dat er dienteng.evolge hier geen erkenning was
ge~eest waardoor de_ verjaring was gestmt;. _deze redj'mgevmg dubbelzinnig is
en gebJ!'s~aat me~ niet-motivering, zodat
de beshssmg de m bet middel vermE;Jlde
bepalingen en inzonderheid artikel 97
van de Grondwet heeft geschonden :
Over de twes onderdelen samen :
·

Overwegende dat, na te hebben verklaard dat de brief van 15 maart 1965
van verweerster " geen invloed kan
hebben op,de verjaring indien deze reeds
verkregen was "• en na te hebben overwogen ~at deze brief " insluit dat gedaagde m hoger beroep (thans verweerster) gevolg gegeven had aan het
bezwaarschrift van de getroffene van ,
24 december 1964, hem bngetwijfeld had
laten oproepen en onderzoeken door haar
geneeskundige diensten "• het vonnis
oordeelt " dat het dus niet. uitgesloten
is. dat ge?aa~?e in hoger beroep, tenmmste stilZWIJgend, overeengekomen is
dat het verstrijken van de verjaring die
op dat tijdstip nog niet verkregen ~as,
geschorst. zou worden tot wanneer zij
d~ beslmten van haar geneeskundige
dienst aan de getroffene zou mededelen >>
en ?a~ " zelfs in de onderstelling dat d~ ·
verJarmg geschorst werd va11. 27 december
1964, waarschijn~ijke. datum waarop de
aangetekende bnef. van eiser in boger
beroep ontvangen IS door gedaagde in
hoger boroep, tot 15 maart 1965, op
welke datum voornoemde gedaagde haar
~anbod tot vergoeding gedaan heeft, dit
IS gedurende 2 .maanden en 18 dagen,
de rechtsvordermg toch verjaard zou

I

-926moeten worden verklaard vermits de
verjaringstermijn in dit geval 2 maanden
en 18 dagen na 10 maart 1965, dit is op
28 mei 1965, verstreken is en de rechtsvordering eerst op 31 mei 1965 is ingesteld »;
Dat uit deze overwegingen nret met
zekerheid kan worden afgeleid dat de
verjaring gestuit is door een onderzoek
dat eiser tussen 27 december 1964 en
10 maart 1965 in de geneeskundige diensten van verweerster en zonder voorbehoud van laatstgenoemde heeft ondergaan;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en, gelet op de wet van 20 maart
1948, veroordeelt verweerster in de kosten.
·
4 juni 1970.- 1e kamer.- Voorzitter,
de H. Valentin, raadsheer waar:nemend
voorzitter.- Verslaggever, de H. Legros.
Gel?:jkluidende conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal. - Pleiters, de
HH, Simont en Van Ryn.
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1o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). VERKE:E;RSON.G:E;VAL.- AANRIJDING TUSSEN EEN
VOERTUIG DAT RIJDT IN EEN STRAA'.r
WAARVAN DE TOEGANG DOOR EEN
VERK:ElERSTE.KEN VERBODEN WAS EN
EEN VOERTUIG DAT MET EEN OVERDREVEN SNEI,REID IN D:El TEG:E;NOVERGESTEI,DE RIORTING REED·. ARREST
DAT BESLIST DAR :ElR GE.EN OORZAKELIJK
VERBAND BE.STAAT TUSSEN DE FOUT
VAN DE BESTUURDER VAN RET EERSTE
VOERTUIG E'N RE.T ONGEVAL.- ARREST
DAT NIET YASTSTELT DAT RET ONGEVAL
ZOU REBBEN PLAATSGERAD ZONDER DE
FOUT VAN DEZE
BESTUURDER.
0NWETTELIJKHEID.

(1) Cass., 5 september 1966, 25 januari en
26 juni 1967 (.Arr. cass., 1967, blz. 11, 645 en
1303) ; 6 september 1968 en 14 april 1969

2°

CASSATIE.- 0MVANG.- BURGERLIJKE ZAK:E;N. BESCRIKKEND G:ElDEELTE NIET ONDERSCREIDEN WAT DE
OMVANG VAN DE CASSATI:E; B:E;TREFT.BE GRIP.

3°

CASSATIE. OMVANG. ,-BURGERLIJKE. ZAKEN. BESLISSING W AARBIJ
DE GERELE AANSPRAKE.LIJKHEID VOOR
:E;EN ONGEVAL TEN LASTE VAN DE
BE.STUURDER
VAN
EEN
VO:E;RTUIG
WORDT G:E;LEGD. R:mCRT:E;R DIE
ONWETTELIJK BESLIST RE:E;FT DAT ER
TUSS:E;N DE FOUT VAN DE BESTUURD:E;R
VAN RET ANDERE VOE.RTUIG EN RET
ONGEVAL G:ElEN OORZAKELIJK VERBAND
B:E;STAAT. 0ASSATIE DIE ZICR NIET
UITSTREKT TOT DE BESLISSING DAT DE
EERST:E; B:E;STUURDER EEN FOUT REEFT
BEGAAN WAARVOOR RIJ AANSPRAKELIJK
IS.

1° Niet wettelijk gerechtvaardigd is de
beslissing volgens · welke er geen oo1·zakelijk verband bestaat t1~ssen de jout
die de bestuurr:ler van een voertuig heejt
begaan door een straat op te • rijden
waarvan de toegang hem door een
verkeersteken nr 21 verboden was, en
ae botsing die zich heejt voorgedaan met
een voertuig dat met een overdreven
snelheia in de tegenove1·gestelde richting
reed, terwijl uit de vaststellingen van de
rechter niet kan worden ajgeleid dat het
ongeval zelfs zonder de jou.t van deze
bestuurder zou hebben plaatsgehad (1).

2° In btwgerlijke zaken is, wat de omvang
van de cassatie betrejt, geen beschikkend
gedeelte dat onderscheiden is van het
door de voorziening best1·eden beschikkend gedeelte, datgene waartegen door
geen partij in het cassatiegeding een
ontvankelijke voorziening · kan worden
·
ingesteld ,(2).
3° TVanneer een arrest, dat be.~list dat ae ·
bestuunler van een voertuig alleen geheel
aansp1·akelijk is voor de gevolgen van
een ongeval, wordt vernietigd omdat de
1·echter onwettelijk beslist heejt dat er
geen oo1·zakelijk verband bestaat tussen
de fout van de bestuurde1· van het ander
voertuig en het ongeval, strekt ae verni.etiging zich niet uit tot de beslissing

(ibid., 1969,
1969, supra,
(2) Cass.;
1970, supra,

blz. 19 en 755) im 22 september
blz. 71.
12 december 1969 en 3 april
blz. 361 en 706.
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927, dat de eerste bestuurder een jout heejt
begaan waarvoor hij aansprakelijk is (1).
\

(NAAMLOZE

VENNOOTSCHAP
T. DESMET.)

ARREST

« ZURICH n,

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 juni 1969 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 7, inzonderheid 7/2,
97 _van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, dat als
bijlage gevoegd is bij het koninklijk
besluit van 10 december 1958, gewijzigd
bij de koninklijke besluiten van 22 december 1958, 20 juni 1959, 6 september 1961,
20 juni 1962, 28 september 1962, 16 januari, 25 maart en 30 april 1963, 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,

het teken ur 21, geplaatst aan de benedenk~nt van de « rue Joseph 'Vauters n, die
hiL volgde ; het arrest dientengevolge
niet mocht beslissen, zoals het doet, dat
deze eventuele fout geen invloed heeft
gehad op het bestaan van de schade
(schending van aile in het middel aangehaalde wettelijke bepalingen) noch om
deze reden mocht nalaten te onderzoekeri
of de verweerder Desmet al. dan niet de
fout had begaan die eiseres hem toeschreef en die erin hestand het verbod
om de« rue Joseph Wauters n in te rijden,
zoals aangegeven door het aan de benedenkant van deze straat geplaatste
teken nr 21, te hebben overtreden (scherrding van aile in het middel aangehaalde
wettelijke bepalingen en inzonderheid
van artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat het arrest beslist dat
de enige oorzaak van het ongeval te
vinden is in de schuldige gedragingen van.
de getroffene Delcroix ;
Da.t het arrest er enerzijds op wijst
dat Delcroix in voile vaart tegen verweerders wagen is komen aanbotsen
doo1·dat het arrest weigert aan te nemen: ofschoon hij over een zichtbaarheid va~
dat, zoals eiseres stelde, de verweerder ongeveer vijftig meter beschikte en hij
Desmet een fout in oorzakelijk verband « deze wagen, waarvan de aankomst hem
met bet bedoelde ongoval heeft begaan niet kon verrassen, kon en moest opmerdoor een straat in te rijden waarvan de ken ";
Dat bet arrest anderzijds tegenover
toegang verboden was door het verkeersdeze gedraging deze stelt van ver_weerder
teken nr 21, op grand dat de enige oorzaak van genoemd ongeval ligt in de die in de tegenovergestelde richting reed
fout van Delcroix die de wagen van en « volkomen rechts hield " en die, in _
Desmet niet heeft zien aankomen, of- strijd met wat eiseres bij dagvaarding
schoon hij over een zichtbaarheid van' aanvoerde, verre van artikel 27 van het
wegverkeersbesluit te overtreden doordat
ongeveer vijftig meter beschikte en hij
die wagen had kunnen en had ·moeten hij zijn snelheid niet meester was, zijn
opmerken waarvan de aankomst hein voertuig had tot stilstand gebracht op
niet kon verrassen en die geen onvoor- het ogenblik dat het aangereden werd
zienbare hindernis kon opleveren, en het door de motorfiets van Delcroix ; · ,
Dat, na vastgesteld te hebben dat de
arrest in ieder geval niet onderzocht
of de verweerder Desmet het verbod van aanwezigheid van een teken nr 21 aan
teken nr 2i, waarvan de aanwezigheid de benedenkant van de « rue ,Joseph
aan de benedenkant van de << rue Joseph Wauters n door verweerder niet- betwist
"\¥"auters n niet betwist werd, al dan niet wordt, het arrest overweegt dat « diens
eventuele overtreding van het verbod
overtreden heeft,
door dit teken aangegeven, geen invloed
terwijl uit geen enkele vas'tstelling heeft gehad op het' bestaan van de
van het arrest kan afgeleid worden dat schade, daar deze enkel aan de fout van
bedoeld ongeval zou hebben plaatsgehad Delcroix te wijten is " ;
zonder de fout die de verweerder Desmet
Overwegende dat uit deze overwegineventueel had begaan door het verbod
gen
blijkt dat het arrest van het hof van
te overtreden dat uitgedrukt was door
beroep geoordeeld heeft dat, ook al was
het bewezen dat verweerder een fout
zou begaan hebben door een straat in te
(1) Raadpl. cass., 28 september 1967 (.Arr.
rijden waarvan de toegang hem door een
cass., 1968, blz. 136); 9 september 1968
verkeersteken verboden was, deze fout
(ibid., 1969, blz. 22); 22 september 1969
in geen oorzakelijk verband stand met
en 16 februari 1970, supra, blz. 71 en 565.
het ongeval, aangezien dit niet zou
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hebben plaatsgehad zonder de onvoorVERTEGENWOORDIGE;RS. WET VAN
zichtigheid van de getroffene ;
30 JULI 1963. BEEINDIGING VAN
Overwegende dat het hof van beroep
DE OVEREENKOMST.
GESPREIDE
niet uitsluit dat verweerder artikel 7-2
LE.VERINGEN. - BEGRIP.
van het wegverkeersbesluit zou ove,rtreden hebben en derhalve een gebrek aan 2° HUUR VAN WERK.- HUUR VAN
ARBEID;- STATUUT VAN DE HANDELSvoorzichtigheid of voorzorg zou getoond
hebben, maar dat het zich over dit punt
VEETEGENWOORDIGERS. - WET VAN
niet uitspreekt zodat zijn beslissing niet
30 JULI 1963.- BE.EINDiGING VAN DE
wettelijk gerechtvaardigd is; dat immers
OVEREENKOMST. - FORFAITAIRE BE,
uit de overwegingen van het arrest, niet '
PERKING VAN ·HET RECHT OP HET
kan afgeleid worden dat het ongeval,
COMMISSIELOON OP DE DOOR DE CLrENzelfs zonder de eventueel door verweerTEEL GEGEVEN ORDERS. - BEGRIP.
der begane fout, zou hebben plaatsgehad;
Dat het middel gegrond is;
1° In artikel 8 van de wet 1.1an 30 juli 1963
Overwegende dat het beschikkende
· tot instelling van het statuut der handelsgedeelte van het arrest waarbij de door
vertegenwoordigers moet onder gespreide
verweerder betwiste ont,vankelijkheid
leveringen verstaan worden leveringen
van het hager beroep van eiseres tegen
die bepaald zijn door ove1·eenkomsten
hem, aangenomen wordt, niet het voorwaarvan de uitvoering niet onherroepeWerp kon zijn van een ontvankelijke
lijk en zeker is geregeld, dat wU zeggen
voorziening van een der partijen in het
overeenkomsten die vooraj de voorcassatiegeding en het derhalve, wat de
waarden vaststelien .van de leveringe1~
omvang van de cassatie betreft, niet
binnen een bepaalde termijn te verrichverschilt van het beschikkende gedeelte
ten overeenkomstig de eventuele aanwijdat door de voorziening wordt bestreden ;
zingen van de klant. (Wet van 30 juli
1963, art. 8.)
Om die redenen, vernietigt het arrest
in zover het uitspraak doet op de rechtsvordering van eiseres tegen verweerder, 2° De jorfaitaire beperking van het recht
op het commissieloon op de door de
in de mate dat die vordering gegrond was
clienteel gegeven 01·ders, zoali dit is
op de aan verweerder ten laste gelegde
bepaald bij artilcel 8 van de wet van
fout een straat te zijn ingereden waarvan
30 juli 1963 tot 1:nstelling van het
de toegang door een verkeersteken nr 21
statuut der handelsvertegenwoordigers,
verboden was, terwijl de beslissing valmaalct geen inbreuk op de rechte1~ die
gens Welke de getroffene Delcroix een
de vertegenwoordiger bij de beeindiging
fout begaan heeft waardoor hij aanspravan zijn overeenlcomst heeft verk1·egen
kelijk is voor het ongeval,. gehandhaafd
en die met name het gevolg zijn van
blijft ; beveelt dat van het thans gewezen
vaste orders, binnen bepaalde termijnen
arrest melding zal worden gemaakt op
uit te voeren, of van voo1·waarden door
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
de , we1lcgever aan de vertegenwoordiger
beslissing ; houdt de kosten aan, waarover
regelmatig toegestaan. (Wet van 30 juh
rle- feitenrechters uitspraak zullen moeten
1963, art. 8.)
doen ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
·4 juni 1970.- 1e kamer.- Voo1·zitter,
de H. Valentin. raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggeve1·, de H. Per~
richon. Gelijkl~ddende conclusie, de
H. Delange, advocaat-generaal.

Eerste zaalc.

<<

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
ELECTROLUX », T. VAN BEMST.)
ARREST (VB1'taling).

1e KA;MER.- 4 juni 1970.
(TWEE

AR~ESTEN.)

1o HUUR VAN WERK.- HuuR VAN
ARBEID.- STATUUT VAN DE HANDELS-

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententies, op 13 juni 1968 en 19 september 1968 gewezen door de Werkrechtersraad van beroep te Brussel, kamer voor
bedienden ;
·
Over het middal afgeleid uit de scherrding van de artikelen, 4, eerste lid, 5, 6
7, 8, 13 van rle wet van 30juli 1963 tot

-929instelling van het statuut der handelsvertegenwoordigers en 97 van de Grandwet,

doorrlat, kennis nemende van verweerders eis : 1o tot betaling van een geldsom
van 119.875 fmnk, dit is het verschil
tussen enerzijds het commissieloon wan,rop hij recht beweerde te hebben voor
orders die eiseres had aanvaard v66r het
einde va:n zijn bediendencontract als
handelsvertegenwoordiger en die betrekking hadden op koelkasten te leveren
naar mate van de behoeften van de
kopers, en aJJ.derzijds het commissieloon,
hem door eiseres uitbetaald op de leveringen die zij gedaa.I_J. ~a?- binnen .~e
zes maanden na beemd1grng van ZlJn
bediendencontract, 2° tot betaling, als
aanvullend vakantiegeld, van een geldsam waarvan het bedrag in verhouding
was tot de eerste, en uitspraak doende
over de vraag of de bedoelde orders
moeten worden geacht te slaan op
gespreide leveringen in de zin van artikel 8 van de wet van 30 juli 1963 tot
instelling van het statuut der handelsvertegenwoordigers, de rechter in hager
beroep, bij de eerste bestreden beslissing,
die de beslissing van de eerste rechter
verandert, eiseres veroordeelt om aan
verweerder voornoemd bedrag van
119.875 frank als commissiesaldo en
dientengevolge 11.987 frank als aanvullend vakantiegeld te betalen en, om aldus
te beslissen, zich hierop grondt dat
zowel uit de parlementaire voorbereiding
als uit de opzet van de wet zou voortvloeien dat in artikel 8 van de wet van
30 juli 1963 tot instelling van het statuut
der handelsvertegenwoordigers, de uitdrukking « wanneer de aanvaarde orders
betrekking hebben op gespreide leveringen ... » wer,kelijk bedoelt « de orders
door de clienteel gegeven krachtens
contractuele verplichtingen aangegaan
door tussenkomst van de vertegenwoordiger tijdens zijn werkzaamheirl in dienst
van de werkgever ... >>, en niet (zoals
gedaagde irr hager beroep, hier eiseres,
beweerde) « de vaste orders die de werkgever heeft aa'.lvaard ... n,
terwijl uit de parlementaire voorbEreiding duidelijk blijkt dat artike~ 8 van de
wet van 30 juli 1963 niet uitsluitend het
door de rechter in hager beroep aangehaalde geval betreft - met name het
geval waarin v66r de beiiindiging van
het bediendencontract van handelsvertegenwoordiger een overeenkornst is ~an
gegaan waardoor de klant, zonder biJ de
werkgever een order do'or te geven, zich
CASSATIE,

1970. -
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aileen verbindt om er in de toekornst
door te geven - en deze wetsbepaling
van toepassing is op de orders die, zoals
de hedoelde, vaste orders zijn, door de
werkgever aanvaard, v66r het einde van
de arbeidsovereenkomst van de handelsvertegenwoordiger, maar waarvan de
uitvoering voortgezet wordt na dit tijdstip, omdat zij · betrekking hebben op
gespreide leveringen, met name op leveringen bij opeenvolgende gedeelten te
verrichten :
Overwegende dat in artikel 8 van de
wet van 30 juli 1963 onder gespreide
leveringen moet worden verstaan leveringen die bepaald zijn dom overeenkomsten waarvan de uitvoering niet
onherroepelijk en zeker is geregeld, dat
wil zeggen overeenkomsten die vooraf de
voorwaarden vaststcllen van de leveringen, binnen een bepaalde termijn te
verrichten overeenkomstig de eventuele
aanwijzingen van de klant ;
Overwegende dat de in genoemd artikel bepaalde forfaitaire beperking dientengevolge geen inbrenk maakt op de
rechten die de vertegenwoordiger bij de
beeindiging van zijn overeenkomst heeft
verkregen en die met name het gevolg
zijn van vaste orders, binnen bepaalde
· termijnen uit te voeren, of van voorwaarden door de werkgever aan de vertegenwoordiger regelmatig toegestaan ;
Overwegende dat de bestreden sententie vaststelt dat de bedoelde overeenkomsten vaste verkopen zijn betreffende
welbepaalde tijdens ht:t seizoen te leveren hoeveelheden, zonder dat de koper
het recht heeft de leveringen af te zeggen ;
Overwegende dat de rechter uit deze
vaststellingen wettelijk heeft, kunnen
afleiden dat het hie1' niet gaat om overeenkomsten met gespreide leveringen in
de zin van artikel 8 van de wet van
30 juli 1963 ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
4 jnni 1970.- 1e kamer.- Voorzitter,
de H. Valentin, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggever, de H. Busin.
- Gelijlcluidende conclu.sie, de H. Krings,
advocaat-generaaL
Pleiters,
de
HH. Faures en Philips.

930Tweede zaak.
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
"PIL-NEON "• T. VAN DEN STEENE.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 25 februari 1969 gewezen
door de Werkrechtersraad van beroep
te Brussel, kamer voor bedienden,
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1134 van het
Burgerlijk Wetboek, 1, 4, eerste lid,
5, 6, 7, 8, 13, 14, 23 van de wet van
30 juli 1963 tot instelling van het statuut
der handelsvertegenwoordigers en 97 van
de Grondwet ;
doordat, na te hebben vastgesteld dat
wijlen Arnold J amart, als handelsvertegenwoordiger in dienst van verweerster, door de clienteel die hij opspoorde
werkelijk twee soorten overeenkomsten
liet ondertekenen : een overeenkomst tot
onderhoud van neonreclmne, een overeenkomst tot huur van reclameplaatsen,
beide voor een duur van vijf jaar, dat
eiseres, na het beeindigen van het bedimldencontract ten gevolge van het overlijden van de vertegenwoordiger op 21 december 1963, aan verweerster, in haar
hoedanighcid van erfgename en opvolgster onder algemenc titel van wijlen
J amart, de commi'3sielonen had betaaJd
op de leveringen gedaan ter uitvoering
van genoemde onderhouds- en huurovcreenkomsten binnen een termijn van zes
maanden na die beeindiging, en dat de
betwisting aileen nog een commissiesaldo
van 112.140 frank. betrof, met het
desbetreffend vakantiegeld, de bestreden
sententie kritiek heeft geoefend cip de
eerste rechter om te hebben gezegd dat
eiseres dit saldo niet verschuldigd was
daar zij zich gedragen had naar artikel 8
van de wet van 30 juli 1963 tot instelling
van het statuut · der handelsvertegenwoordigers, en, met verandering van de
beslissing, eiseres heeft veroordeeld t.ot
betaling van de betwiste som en van het
toebehoren · ervan (nalatigheidsinterest
vanaf 20 januari 1964 en vakantiegeld),
op grond dat artikel 8 hier niet in aanmerking kwam daar het slaat op het
geval waarin een order gegeven wordt
na de beeindiging van de arbeidsovereenkomst van handelsvertegenwoordiger,
krachtens een contract aangegaan door
tussenkomst van laatstgenoenide tijdens
zijn werkzaamheid in dienst van de

werkgever, en· daar het, door de forfaitaire beperking die het instelt, de rechten
wil vrijwaren van de nieuwe vertegenwoordiger die begint te werken in de
door zijn voorganger bezochte sector ; de
uitvoering van de tijdens het bediende11contract van wiilen J amart ondertekende
onderhouds- en" huurovereenkomsten inintegendeel plaatshad zonder nieuwe
tussenkomst van de klant en de nieuwe
vertegenwoordiger v66r het verstrijkeri
van de contractuele termijnen geen klanten zou moeten winnen die definitief
verbonden waren voor een m.inimumduur van vijf jaar door toedoen van
wijlen de echtgenoot van verweerster;
het opsporingswerk (en zijn gevolgen)
van de· eerste vertegenwoordiger en van
de tweede vertegenwoordiger a.ldus niet
konden samengevoegd worden, waaruit
volgde dat « de gevorderde commissielonen opeisbaar waren overeenkomstig
artikel 13 van het statuut der handelsvertegenwoordigers " ;
terwijl, weliswaar, 1net toepassing van
de algemene regel van artikel 4, lid 1,
zoals deze is aangepast bij de artikelen 5,
6 en 7, en binnen de termijnen en op de
sancties onderscheidenlijk gesteld bij de
artikelen 13 en 14 van de wet van
30 juli 1963, de eommissielonen aan de
handelsvertegenwoordiger verschuldigd
zijn op elke aanvaarde order, maar dit
recht op commissieloon bij artikel 8
beperkt wordt wanneer de aanvaarde
order betrekking heeft. op gespreide
leveringen en deze geheel of gedeeltelijk
uitgevoerd worden na het einde van de
overeenkomst tussen vertegenwoordiger
en werkgever; de vertegenwoordiger in
dit geval slechts recht heeft op de commissielonen op leveringen uitgevoerd
bim1en een termijn van zes maanden na
dit einde ; deze regel telkens toegepast
wordt wanneer de order betrekking heeft
op leveringEn die kunnen gedaan worden
na de beeindiging van de overeenkomst
en de bestreden sententie, die deze regel
verbindt aan het bestaan van << een
order gegeven na de beeindiging van de
overeenkomst van de handelsvertegenwoordiger "• artikel 8 verkeerd heeft
uitgelegd en deze wettekst gescho:nden
heeft: door eiseres te veroordelen tot
betaling van commissielonen (en van
hun toebehoren) hoven die welke door
haar reeds aan verweerster qualitate qua
gestort waren voor de termijn van
zes maanden na beeindiging van de
overeenkomst, en door deze veroordeling
te rechtvaardigen door de in de redenen
overgenomen overwegingen, dig strijdig

[_
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zijn met de wil van de wetgever van
30 juli 1963, de sententie bovendien de in
het middel aangehaalde artikelen 4 tot 7
en 13 en 14 heeft geschonden; door niet
vast te stellen dat het bediendencontract
van wijlen J amart ten voordele van de
vertegenwoordiger afgeweken is van de
wettelijke regeling die van openbare orde
is, de sententie ook nog de artikelen 1 en
23 van de wet van 30 juli 1963, 1134
van het Burgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet heeft geschonden :
Overwegende dat in artikel 8 van de
wet van 30 juli 1963 onder gespreide
leveringen 1noeten worden verstaan leveringen die bepaald zijn in overeenkomsten waarvan de uitvoering niet onherroepelijk en zeker is geregeld, dat wil
zeggen overeenkomsten die vooraf de
voorwaarden vaststellen van de leveringen binnen een bepaalde tcrmijn te verrichten overeenkomstig de eventuele aanwijzingen van de klant ;
Overwegende dat de in genoemd
artikel bepaalde forfaitaire beperking
dientengevolge geen inbreuk IIJ.aakt op
de rechten die · de vertegenwoordiger
. bij de beeindiging van zijn overeenkomst
heeft verkregen en die met name het
gevolg zijn van vaste orders, binnen
bepaalde termijnen uit te voeren, of
van voorwaarden door de werkgever aan
de vertegenwoordiger regelmatig toegestaan;
Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt d1.1t de bEdoelcle overeenkomsten werden ondertekend tijdens een
. bediendencontract en dat hun uitvoering
verloopt zonder nieuwe tussenkomst van
de klant ; dat zij eveneens vaststelt dat
de nieuwe vertegenwoordiger v66r het
verstrijken van de contractuele termijnen
gren klanten zal moeten wirinen die voor
een termijn van vijf jaar « definitief
verbonden waren " door toedoen van
wijlen de echtgenootvan verweerster, dat
zij duidelijk zegt dat zijn opvolger dit
werk bij genoemde ldanten pas bij het
einde van de lopende overeenkomsten
zal mogen voort.zetten ;
Overwegende dat de rechter uit de..:e
vastst.ellingen wettelijk heeft kunnen
afleiden dat .het hier niet gaat om overeenkomsten met gespreide leveringen in
de zin van artikel 8 van de wet van
30 juli 1963 ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.

4 juni l!J70.- .}e kamer.- Voo1·zitter,
de H. Valentin, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggeum·, de H. Busin·.
- Gelijkluidende conclusie, de H. Krings,
advocaat-generaal.
Pleiters,
de
HH. Dassesse en Philips.

}e KAMER.----'-

5 juni 1970,

1°

VOORRECHTEN EN HYPOTHEK E N . - VooRRECRTEN EN RYPOTEEKEN OP ZEESCREPEN. VOORRECRP
OP RET SCRIP, OP DE VRACRT EN OP
RET TOEBEBOREN. SCRULDVORDERINGEN
VOORTSPRUITENDE
UIT
DE
ARBEIDSOVEREENKOMS'l' VAN DE KAPITEIN, RET SCREEPSVOLK EN DE OVERIGE
PERSONEN WELKE ZICR IN DIENST VAN
RET SCRIP AAN BOORD BEVINDE.N, WETBOEK VAN KOOPHANDEL, BOEK II,
TITEL I, ARTIKEL 23, § 1, 2°. MORATOIRE INTERESTEN OP DE.ZE
SCHULDVORDE.RINGEN. INTERESTEN
WAAROP DIT VOORRE.CRT BETRE.KKING
HEEFT.

2°

SCRIP. ScREEPVAART. VooRRECRTEN EN RYPOTHEKEN OP ZEESCREPEN.- VOORRECRT OP RE.T SCRIP_
OP DE VRACHT EN OP RET TOEBEROREN.
SCRULDVORDERINGEN VOORTSPRUITENDE UIT DE ARBEIDSOVEREENKOMST
VA:N DE KAPITEIN, HET SCREEPSVOLK
EN DE OVERIGE PERSONEN WELKE ZICH
IN DIE.NST VAN RET SCRIP AAN BOORD
BEVINDEN. WETBOEK VAN KOOPRANDEL HOEK II, TITEL l, ARTIKE.L 23,
§ l, 2°. MORATOIRE INTERESTEN
OP
DEZE
SCRULDVORDE.RINCEN.
INTERESTEN WAAROP DIT VOORRE.CRT
BE.TREKKING HE EFT.

3°

VOORRECHTEN EN HYPOTHEK E N . - VOORRECHTEN EN HYP,OTREKEN OP ZEESCREPEN. VOORRECRT
OP RET SCRIP, OP DE VRACHT E.N OP
RET TOEBEROREN. WETBOEK VAN
KOOPHANDEL, HOEK II, TITEL I, ARTIKEL 23, § l, 1°. BEVOORRECHTE
GERECRTSKOSTE.N. BEGRIP.

4o

SCRIP. ScREEPVAART. VoonRECRTEN EN RYPOTRE.KEN OP ZE.ESCREPEN.- VOORRECRT OP RET SCRIP,
OP DE VRACRT EN OP HET T'1EBEROREN.
WETBOEK
VAN
KOOPRANDEL,
BOEK II, TITEI, I, ARTIKEL 23, § 1, l 0 •
BEVOORRE.CHTE GERECRTSKOSTEN.
BEGRIP.
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1o en 2o Artikel. 23, § 1, 2°, van boek II,
titel I, van het Wetboek van koophanael
- gecoordineerde wetten op de zee- en
binnenvaart bepaalt in algemene
bewoordingen dat op het sch•:p, -op de
vracht verdiend gedur·ende de reis, tijdens
welke de schuldvonlering ontstaan is,
en op het toebehor·en dat het nader omschrijjt, bevoor1·echt zijn de schuldvorderingen voortspruitende uit de m·beictsovereenkomst van de kapitein, het
scheepsvolk en de ove1·ige personen
wellce zich in dienst van het schip aan
board bevinden, zodat de moratoire
inte1·esten verschulaigd op het bedrag
van deze schuldvorde1·ingen begrepen
zijn onaer genoemd V001'1'6Cht (1),
3o en 40 Artikel 23, § 1, 1°, van boek II,
titel I, van het W etboek van lcoophandel
- gecoordinee1·de wetten op de zee- en
(1) en (2) Geen enkele wettelijke bepaling
beslist op algemene wijze dat de moratoire
interesten verschuldigd op het bedrag van
een bevoorrechte schuldvordering of de
gerechtskosten gemaakt om de veroordeling
van de schuldenaar te bekomen tot betaling
van deze schuldvordering, bevoorrecht zijn
zeals de schuldvordering zelve.
De artikelen 8 en 9 van de wet van 16 december 1851 luiden resp. als volgt : «De gcederen
van de schuldenaar strekken tot gemeenschappelijke waarborg voor zijn schuldeise.rs,
en de prijs ervan wordt onder hen naar
evenredigheid van hun vordering verdeeld,
tenzij er tussen de schuldeisers wettige redenen
van voorrang bestaan >> en « De wettige redenen van voorrang zijn. de voorrechten en
hypotheken "·
Uit deze teksten en uit artikel 12 van dezelfde wet val£ af te leiden dat alleen de wet
voorrechten instelt en dat deze strikt moeten
worden uitgelegd, omdat zij een uitzondering
vormen op de algemene regel van de gelijkheid tussen de schuldeisers, welke uitzondering haar grond vindt in een· gunst ten
behoeve van een schuldeiser. (Raadpl. onder
meer DE PAGE, Tmite, d. VII, blz. 19 en 20,
nrs 14, 15 en 16.)
Volgens PLANIOL en RIPER'!' (Tmite pmtique de droit civil f?·anrais, d. XII, nr 16bis),
die afwijken van het beginsel dat de wet
strikt moet worden uitgelegd, komen de
gerechtskosten en de interesten in aanmerking voor het voorrecht door de wet V'erleend
aan de schuldV"ordering waarop zij betrekking
hebben, omdat zij het toebehoren ervan zijn.
BAUDRY·LACANTINERIE (Traite them·ique et
p1•atique de d1·oit civil, d. XXV, n' 314, blz. 316)
scbrijft voorzichtiger, zonder echter zijn
opvatting breedvoeriger te verantwoorden :

binnenvaart
bepaalt dat op het
schip, op de vracht verdiend gedurende
de reis, tijdens wellce de bevoorrechte
schuldvo1·dering ontstaan is, en op het
toebeh01·en dat het nade1· omschriift,
alleen bevoorrecht zijn de aan de Staat
verschuldigde ge1·echtslcosten en de uitgaven in het gemeenschappelijk belang
van de schuldeise1·s gedaan tot het behoud
van het schip of ten einde te lcunnen
geraken tot de verkoop en de verdeling
van de opbrengst, zodat een dergelijk
voo1'1'echt niet geldt voor de gerechtskosten in hun eigen belang gedaan door
de lcapitein, een lid van het scheepsvolk
of een ande1·e pe1'soon die zich in dienst
van het schip aan bo01·d bevindt, teneinde de betaling te belcomen van hun
schuldvo1'de1'ingen voortsp1'uitende ·u.it de
m·beidsove1·eenlcomst aan bom·d (2).
<< N ous serious disposes a les faire beneficier
des avantages attaches a la creance dont ils
sont l'accessoire "· « Qu'ils scient privilegies
au meme rang que la creance, si celle-ci est
privilegiee, rien de n1ieux ... ,,, kan men
lezen in Repertoi1·e Dalloz Jurisprudence

genemle - , v 0

Privileges

et hypotheqttes,.

nr 140.
.Artikel 318e va.n het Nederlands vVetboek
van koophandol bepaalt uitdrukkelijk dat op
het schip, de vracht en het toebehoren bevoorrecht zijn niet alleen de schuldvorderingen
van de kapitein en de schepelingen voortspruitende uit de arbeidsovereenkomst aan
boord van het schip, maar ook de gerechtskosten en interesten.
Geen enkele Belgische wettelijke bepaling
verleent aldus uitdrukkelijk een voorrecht
met betrekking tot de interesten verschuldigd
op de-schuldvordering van de kapitein en
de schepelingen, alsmede tot de gerechtskosten door hen gemaakt om een vonnis te
bekomen tot betaling van zulke schuldvorde·
ring.

Gm·echtslcosten.
Artikel 17 van de wet van 16 december
1851 bepaalt dat « de gerechtskosten bevoorrecht zijn op de roerende en de onroerende
goederen, ten aanzien van alle schuldeisers
in wim· belang zii ziin gernaalct >>, Artikel 19
van dezelfde wet, dat de rang vaststelt van
het algemeen voorrecht van de gerechtskosten
op de roerende goederen, preciseert nog eens
dat het enkel gaat om gerechtskosten « ge·
maakt in het gemeenschappelijk belang van
de schuldeisers "·
.Artikel 23, § 1, 1°, van hoek II, titel I,
van het vVetboek van koophandel bepaalt dat
« op het schip, op de vracht ... alleen bevoor-

'':J -
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(G.
FRANCK q.q.,
OLYBOUW q.q.
EN
N AAMLOZE VENNOOTSOHAP « ARMEME.NT
L. HERMANS "• T. DAENENS.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 april 1969 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
recht zijn de aan de Staat verschuldigde
gerechtskosten en uitgaven in het gemeenschappelijk belang ·van de schuldeisers "·
Uit deze teksten leidt een overwegende
rechtsleer af dat de wet- behalve in het geval
waarin zij het uitdrukkelijk anders zou
beslist hebben (zoals voor de aan de Staat
verschuldigde gerechtskosten waarvan sprake
in artikel 23) - uit het voorrecht de kosten
heeft uitgesloten die niet in het gemeenschappelijk belang van de schuldeism·s, maar
wel in het belang van een enkele schuldeiser
gemaakt werden, namelijk die welke door een
schuldeiser werden voorgeschoten om een
uitvoerbare titel te bekomen of zijn schuldvordering te doen erkennen. Omdat deze
kosten het toebehoren zijn van een bevoorrechte schuldvordering, komen ze bierdoor
niet in aanmerlting voor de uitzonderlijke
regeling der voorrechten.
Het voorrecht bedoeld in de vorerivermelde
wettelijke bepalingen geldt vanzelfsprekend
Dok voor de gerechtskosten die, hoewel zij
gemaakt zijn met het oog op de vrijwaring
van de belangen van een enkele schuldeiser,
niettemin tot voordeel strekken van de
.andere schuldeisers (raadpl. cass., 30 december 1875, Bull. en PASIC., 1876, I, 47).
Het geannoteerd arrest bevestigt de zoeven
samengevatte leer en beslist dat de door de
kapitein gemaakte gerechtskosten niet bevoorrecht zijn.

I ntm·esten.
Het Hof heeft weliswaar de 9e december
1892 beslist (Bull. en PASIC., 1893, I, 51)
.dat « krachtens het beginsel dat de interesten
.als toebehoren onderworpen zijn aan alle
rechten van het kapitaal, alle interesten die
verlopen zijn sinds het voorrangsrecht de.
prijs bezwaart, dezelfde rang innemen als het
kapitaal "·
Dit arrest heeft echter uitsluitend betrekking op artikel 87 van de wet van 16 december 1851 waarin uitdrukkelijk een voorrecht
wordt erkend aan de erin omschreven interesten of rentetermijnen.
Andere wettelijke bepalingen stellen uitdrukkelijk vast dat het voorrecht verbonden
.aan een bepaalde schuldvordering ook de
interesten omvat. Dit doen namelijk de arti-

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 8, 9, ll van de
wet van 16 december 1851 op de voorrechten en hypotheken, 19, 23, § 1, van
boek II, titel I, van het Wetboek van
koophandel, 88, 98 en 99 van de wet van
5 juni 1928 houdende regding van de
arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst,

kelen 71 van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 313 van het
Wetboek van de inkomstenbe1astingen, 84,
lid 3, van het Wetboek der successierechten ...
De besluitwet van 6 september 1946 had
in de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de sociale zekerheid van de
arbeiders een artikel 12bis ingelast. teneinde
« de betaling van de onder artikel 3, lid 6,
voorziene bijdragen, van de bijdragevermeer~
deringen en de interesten van verwijl met
een voorrecht te waarborgen ... ».
«De uitoefening van dat voorrecht aanleiding gevende tot bezwaren, omdat het niet
aileen de bijdragen, maar tevens de opslag en
de vm·wijlinteresten waarborgt ... » (Kamer,
zitting 1958-1959, Parl. st., nr 327, 1, blz. 2),
werd dit artikel 12bis dan ook gewijzigd bij
artikel 4 van de wet van 14 juli 1961.
Ret nieuw artikel luidt als volgt : « De
betaling van de bijdragen aan de Rijksdienst
voor Maatschappelijke Zekerheid is gewaarborgd door een algemeen voorrecht op de
roerende goederen van de schuldenaar ».
Opdat.de interesten niet onder de toepassing
van dit voorrecht zouden vallen, heeft de
wetgever zich derhalve ertoe beperkt ze niet
te vermelden.
De wetgever heeft aldu.S noodzakelijk beschouwd dat, indien hij uitdrukkelijk een
voorrecht instelt vom· .een schuldvordering
en niet voor de eraan verbonden interesten,
deze interesten niet onder dat voorrecht
vallen, alhoewel zij als een toebehoren van
de schuldvordering kunnen worden aangemerkt. (Artikel 6 van de wet van 18 december
1968, dat thans artikel 4 van de wet van
14 juli 1961 vervangt - zie artikel 4ter dat
in artikel19 van de wet van 16 december 1851
is ingelast - vermeldt ook aileen de bijdragen en niet de interes ten.)
Krachtens artikel 1254 van het Burgerlijk
Wetboek doet hij die een schuldvordering
heeft, waaraan een waarborg en namelijk
een voorrecht is verbonden, eerst op de
interesten verlopen sinds het vonnis van
faillietverklaring, waarop hij volgens artikel 451 van het Wetboek van koophandel
(boek III : Faillissement, bankbreuk en
uitstel van betaling) recht heeft, de toerekening van de betaling die hem verschuldigd
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doordat het bestreden arrest, na de
en terwijl op grond van die bepalingen,
"twee eisers qualitate qua en eiseres te ook al waren voormelde drie scbuldhebben veroordeeld tot het betalen aan vorderingen in boofdsom bevoorrecbt, de
verweerder van 500.000 frank wegens ene op bet scbip " Marguerite " en de
niet-gerechtvaardigde doorzending, andere op bet schip " Rene "• de met die
84.380 frank wegens achterstailige gages schuldvorderingen gepaard gaande geen vergoedingen, en 30.000 frank voor rechtelijke interesten en kosten geenszins
vernielde plunje, sonnnen vermeerderd bevoorrecht zijn :
met de gerecbtelijke interesten en de
Wat de grond van niet-ontvankelijkkosten, beslist dat, overeenkomstig de
boger aangeduide bepalingen van bet heid betreft door verweerder tegen·geW etboek van koopbandel en van de wet worpen en afgeleid uit de nieuwheid van
van 5 jmil1928, de eerste twee voormelde · het m.iddel :
scbuldvorderingen bevoorrecbt zijn op
Overwegende dat de eisers, in hun
bet scbip " Marguerite " en de derde conclusie voor het hof van beroep,
scbuldvordering op bet scbip " Rene "• aanvoerden dat de gerechtskosten niet
zulks niet aileen wat de boofdsom Inaar bevoorrecht waren ; dat zij tevens staanook wat de gerechtelijke interesten en de de hielden dater geen interesten verschulkosten betreft,
digd waren;
Dat mitsdien de grond van ~liet
terwijl op grond van de aangeduide
bepalingen van de wet van 16 december ontvankelijkheid niet kan aangenomen
1851 genoemde twee scbepen tot bet worden;
gemeenscbappelijk pand van aile scbuldW at het middel betreft :
eisers beboren, tenzij er een wettige
reden van voorrang, namelijk een voorOverwegende dat, wat de interesten
recbt of een bypotbeek, bestaat, zulks betreft, artikel 23, § 1, 2°, van de gecoi:irovereenkomstig gezegde bepalingen van dineerde zee- en binnenvaartwetten bebet W etboek van koopbandel en van de paalt dat de schuldvorderingen voortwet van 5 j1.mi 1928,
spruitende nit de arbeidsovereenkomst
is op de bedragen voortkomend van het goed
waarop het voorrecht is gevestigd (cass.,
26 oktober 1939, Bull. en PAsrc., 1939, I,
438).
Volgt aldus uit de bepalingen van de
artikelen 1254 van het Burgerlijk Wetboek
juncto 451 van het Wetboek van koophandel
niet dat de wetgever de int.eresten van de
bevoorrechte schuldvorderingen heeft willen
waarborgen zoals de schuldvorderingen?
(Raadpl. Les Novelles, Droit commercial,
d. IV, nrs 1338 en 1338bis.)
Men kan zich evenwel afvragen of er een
algemene regel kan worden afgeleid uit een
bepaling die eigen is aan het stelsel inzake
het faillissement en die overigens alleen
betrekking heeft op bepaalde interesten.
_Zonder te beweren dat de interesten van
alle bevoorrechte schuldvorderingen, ais toebehoren of wegens het bestaan van een
aigemene regei, ook worden gewaarborgd,
breiden sommige auteurs het voorrecht uit
tot de interesten van bepaalde bevoorrechte
schuldvorderingen, nu eens op grand van het
feit dat ze een toebehoren zijn, d~n weer op
grand viLn de bedoeling van de wetgever. Zo
steit LAURENT (P.rincipes de droit civil,
d. XXIX, n' 369}, blijkbaar aan de hand
van deze hoedanigheid, dat de interesten van
schuldvorderingen van de dienstboden bevoorrecht zijn zoais de hoofdschuldvordering

zeive, bedoeld bij artikei 19, 4°, van de wet
van 16 december 1851, beschikking opgeheven
door art. 49, 2°, van de wet van 12 april 1965
im vervangen door het 3° van art. 19 van
voornoemde wet van 16 december 1851. Deze
mening wordt gedceid door DE PAGE (Traite,
d. VII, nr 91, biz. 84). DE PAGE breidt het
voorrecht van de verkoper van niet betaaide
roerende goederen aidus ook uit tot de intereEten (artikei20, 5°, van de.wet van 16 decenlber 1851}, evenwei niet mndat zij een toebehoren van de schuidvordering zijn, maar omdat zij « het genot van de verkochte zaak
vertegenwoordigen en dus deei uitmaken van
de verrijking van de koper " (T1·J.ite, d. VII,
n' 213, biz. 177). Op grond van de algemene
bewoordingen van artikei 20, 1°, lid 5, van
de wet van 16 december 1851, Iuidens hetweik
« hetzeifde geidt voor alles wat de uitvoering
van de huur betreft "• steit DE PAGE dat de
moratoire interesten door dit voorrecht zijn
gewaarborgd (op. cit., biz. 124, n' 148).
HElt arrest heeft ook aan de hand van de
aigemene bewoordingen van artikel 23, § 1,
2°, van boek II, titel I, van het Wetboek
van koophandei beslist dat de wetgever
aldus het voorrecht dat de kapitein en de
andere in deze wettelijke bepaling bedoeide
personen genieten, heeft willen uitbreiden tot
de moratoire interesten.

F. D.
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van de kapitein bevoorrecht zijn ; dat
deze bepaling in algemene termen is
gest.eld en derhalve ook de aan deze
schuldvorderingen verbonden m.oratoire
interesten omvat ;
Dat dienaangaande het middel naar
recht faalt ;
Overwegende dat, wat de gerechtskosten betreft, gemeld artikel 23, § I,
1°, van de zee- en binnenvaartwet aileen
bevoorrecht verklaart de aan de Staat
verschuldigde gerechtskosten en de uitgave;l in het gemeenschappelijk belang
van de schuldeisers gedaan tot het
behoud van het schip of ten einde te
kunnen geraken tot de verkoop en de
verdeling van de opbrengst; dat hieruit
volgt dat de door de kapitein in zijn
eigen belang gedane uitgaven geen voorrecht genieten ;
Dat dienaangaande het middel gegrond
is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zover het de opneming
van de gerechtskosten in het bevoorrecht
passief van het gerechtelijk akkoord op
het schip « Marguerite » · beveelt; verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de helft van de
kosten ; laat de andere helft ten laste
van de eisers ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Gent.
5 juni 1970. '--- 1e kamer.- Voo1·zitter,
de H. Belpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter. Vm·slaggevef, de H. Naulaerts. Gelijkluidende conclusie, de
H. Duman, advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. Bayart en Dassesse.

1e

KAMER. -

5 juni 1970.

FouT vAN
HET OND:E;RNEMINGSHOOFD EN FOUT
VAN EEN DERDE DIE BIJG:E;DRAGE.N
H:E;BBEN TOT H:E;T ONGEVAL.- BIJDRAGE IN DE VERGOEDINGSSCHULD. B:mGRIP.

ARBEIDSONGEVAL.

goeding der schade vvm·tsp1'Uitende uit
arbeidsongevallen de schade ten laste
van het ondm·nemingshoojd enkel en
alleen recht geejt op de bij deze wetten
vastgestelde vm·goedingen, aan deze derde
niet het recht te eisen dat het ondernemingshoojcl in de schadevergoeding
zou bijdmgen ; deze bijdrage wordt evenwel vastgesteld binne11 de g1·enzen van
artikel 19 van deze wetten (1).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « COMPAGNIE
BELGE D 'ASSURANCES GENERALES SUR
LA VIE, L:E;S FONDS DOTAUX ET LES
SURVIVANCES »,
T.
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ROYALE BELGE »EN NAAM·
LOZE
VENNOOTSCE:AP
« COMPAGNIE
BELGE POUR L'EXPLOITATION DU GAZ
ET DE L'J<JLECTRICITE ».)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 mei I969 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 19, inzonderheid
leden I, 2, 3, 5 en 6, van de op 28 september 1931 geco6rdineerde wetten betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen (zoals
gewijzigd door de wetten van 10 juli
1951, 16 maart 1954 en ll juni 1964),
12I4, 1250, 1251, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 22 van de wet van
11 jtmi 1874 op de verzekeringen en 97
van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest voor recht
zegt dat de eerste verweerster, als getreden in de rechten van haar verzekerden
Bertrand en « Association des industriels de Belgique », voor de helft de
rechtsvordering mag uitoefenen die de
getroffene Van Hoo had kunnen uitoefenen, om. de redenen dat de werkgever
van de getroffene zijn aansprakelijkheid
ter zake van arbeidsongevallen verzekerd
heeft bij eiseres, die de enige en werkelijke schuldenaar wordt, dat deze enige
schuldenaar partij was toen door het
arrest, op 24 november 1958 gewezen
door het Hof van beroep te GeJlt, werd
uitgemaakt dat de "Compagnie belge
pour }'exploitation du gaz et de l'electri-

Ingeval de fout van een de1·de en die
van het ondernemingshoofd van de
get1·ofjene samen een arbeidsongeval _ (1) Cass., 14 juli 1937 (Bull. en PAsiC.,
hebben veroorzaakt, ontneemt de omstan- 1937, I, 227). Raadpl. S. DAviD, Responsadigheid, t.!at met toepassing van de bilite civile et risque p1·ofessionnel, nrs 257 en
gecoordineerde wetten betrefjende de vm·- volg., blz. 321 en volg.
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cite» een daad van wanbeheer had gesteld. en " deze nalatigheid evenzeer tot
het ontstaan van het ongeval heeft
bijgedragen als die van Bertrand die bij
het uitoefenen van het toezicht ter plaats
de ontoereikendheid van de nitvoering
niet opmerkte ; dat . . . aan de naamloze
vennootschap « Belgische Maatschappij
van algemene verzekeringen » enkel de
helft van hogervermeld bedrag, hetzij
90.347,50 frank in hoofdsmn, te goed
komt ... », en dat de eerste verweerster
zich dus terecht beroept op het gezag
dat de wet aan het rechterlijk gewijsde
toekent,

· tm·wijl het. arrest uitdrukkelijk vaststelt dat het ongeval waardoor Van Roo
is getroffen, toen hij in dienst van de
tweede verweerster, was, een arbeidsongeval was dat was voortgevloeid uit
het samenlopen van de fouten van deze
verweerster, zijn werkgeefster, en van
derden (de «Compagnie beige pour !'exploitation du gaz et de l 'electricite » en
Bertrand}, terwijl, in zulk geval, de werkgever of zijn verzekeraar tegen arbei.dsongevall'.ln jegens de getroffene slechts
verschuldigd is de vaste vergoedingen
waarin de geco6rdineerde wetten betreffende de vergoeding der schade voortspruitende nit arbeidsongevallen voorzien, en terwijl derhalve noch de derde
die met bedoelde werkgever de aansprakelijkheid voor het ongeval deelt, noch
de in de rechten van die derde getreden
persoon, ontvankelijk is om ten opzichte
van de werkgever terugbetaling te vorderen van de geme:mrechtelijke vergoedingen of van een gedeelte daarvan, welke
zij aan de getrofiene zouden betaald
hebben:
Overwegende dat wanneer, zoals door
het arrest wordt vastgesteld, de fout
van het ondernemingshoofd met die van
een derde heeft bijgedragen tot het ontstaan van een arbeidsongeval, de beperking, ten voordele van het ondernemingshoofd, van de vergoeding van de door
de getroffene geleden schade, aan de
derde het recht niet ontneemt om te
eisen dat het ondernemingshoofd in de
betaling van die vergoeding zou bijdragen;
Overwegende, nochtans, dat in geval
van gedeeltelijke aansprakelijkheid van
een derde, die bijdrage client te worden
vastgesteld, zoals door het arrest gedaan
werd, op de wijze bepaald door artikel I9
van de gecoordineerde wetten hetreffende
de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen ;

Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat, nu de voorziening wordt verworpen, de oproeping tot
bindendverklaring van het arrest zonder
voorwerp wordt ; ·
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de oproeping tot bindendverklaring; veroordeelt' eiseres in de kosten.
5 juni I970.- Ie kamer.- Voorzitte1·,
de H. Belpaire, raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggeve1·, de H. De
Bersaques. - Gelijkluidende conclus·ie, de
H. F. Dumon, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Faures en Struye.
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GERECHTSKOSTEN.
STRAFZAKEN. 0NDERZOEK DAT TEN LASTE
VAN EEN BEPAALDE PERSOON IS GE·
OPEND TEN GEVOLGE VAN EEN BURGER·
LIJKEPARTIJSTELLING
TEGEN
EEN
ONBEPAALDE PERSOON. BURGERLIJKE PARTIJ DIE IN HET ONGELIJK
WORDT GESTELD. VEROORDELING
VAN DEZE PARTIJ IN DE KOSTEN VAN
DE STRAFVORDERING. WETTELIJKHEI:O.

2°

HOGER BEROEP.
STRAFZAKEN. BURGERLIJKE PARTIJ DIE
DE STRAFVORDERING HEE.FT DOEN IN·
STELLEN EN IN HET ONGELIJK WORDT
GESTELD. VONNIS WAARBIJ DE
KOSTEN VAN DE STRAFVORDERHIG TEN
LASTE VAN DE STAAT WORDEN GELEGD.
-HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE TEGE.N DE BE;SLISSING OP
DE STRAFVORDERING. ARREST IN
HOGER BEROEP WAARBIJ DE BURGER·
LIJKE PARTIJ VAN AMBTSWEGE IN DE.
KOSTEN
V.~
DE
STRAFVORDERING
WORDT VEROORDEELD.- WETTELIJKHEID.

I 0 W anneer een onderzoek is geopend ten

laste van een bepaalde persoon ten
gevolge van zijn optreden als burgerlijke
pa1·tij voor de onde1·zoeksrechter tegen
een onbepaalde persoon, is wettelijk
de veroordeling van de in het ongelijk·
gestelde btwgerli,jke partiJ in de koste1t
van de stmjvordering (I). (Wetb. van
strafv., art. I62, I94 en 2Il.)
(1) Raadpl. Rep. pmt. dr. belge, v 0 Actio?>
civile, nrs 118 en 119.

-
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-9372° Daar het hoger beroep de kennisneming
van de strajvordering in haar gehee!
aan de rechter in hoger beroep opdraagt (1), is det•halve wettelijk de
beslissing van de rechter in hoger beroep
die van ambtswege het vonnis wijzigt,
dat de kosten van de strafvordering ten
laste van de Staat legt, hoewel de burger·
lijke partij, die de strafvorder!:ng heeft
doen instellen, in het ongelijk wordt
gesteld, en deze partij in de lcosten van
cle stmfvordering veroordeelt (2),
(BAUWENS, T, VAN OOPPENOLL-E.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
ar-rest, op 9 oktober 1969 gewezen
door het Hof van beroep te Gent :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de' Grandwet en 162 vail het WAtboek van strafvordering,

tweede onderdeel, doordat het arrest eiser
in de lwsten heeft veroordeeld op grond
van artikel 162 van het Wetboek van
strafvordering,
terwijl eiser klacht had ingediend tegen
onbekenden en de Procureur des Konings
de opening van het onderzoek heeft
gevorderd, zodat eiser zich bier slechts
heeft aangesloten bij een vordering :ingesteld door bet openbaar ministerie tegen
een bepaald persoon, en terwijl het hof
van beroep bier ult1·a petita heeft gevonnist, daar de wijziging desbetreffend niet
was aangevraagd van de beslissing van
de eerste rechter, die de kosten van de
strafvordering ten laste van de staat had
gelegd:
vVat. het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, luidens artikel 162
van het vVetboek van strafvordering, de
in bet ongelijk gestelde burgerlijke partij
veroordeeld wordt in aile kosten door de
staat en door de beklaagde gemaakt,
wanneer een onderzoek is geopend ten

(1) Raadpl. cass., 22 september 1952 (Bttll.
en PASIO., 1953, I, 3); 3 juni 1957 (ibid.,
1957, I, 1200).
(2) Raadpl. cass., 11 mei 1964 (Bull. en
PAEHC., 1964, I, 961).

gevolge van haar stalling als burgerlijke partij ;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
blijkt dat eiser zich op 12 september
1967 tegen onbekenden burgerlijke partij
stelde voor de onderzoeksrechter, en dat
na mededeling daarvan door de onderzoeksrechter aan de Procureur des Konings, deze laatste op 16 september 1967
het instellen van een onderzoek ten laste
van de beklaagde vorderde ;
Dat bet onderzoek dienvolgens wel
geopend werd ten gevolge van het optreden van eiser als burgerlijke partij en
het hof van beroep dan ook eiser terecht
in de kosten van de strafvordering veroordeeld heeft ingevolge het voorschrift
van boyenvermeld artikel ] 62; dat deze
wetsbepaling niet vereist dat bet onderzoek tegen een bepaalde persoon zou
geopend zijn geworden ;
Overwegende dat bet door het openbaar ministerie tegen de beslissing van
de eerste rechter ingestelcl hoger beroep
de strafzaak in haar geheel bij het hof
van beroep aanhangig heeft gemaakt,
en dit hof dienvolgens geenszins ultra
petita uitspraak gedaan heeft ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eil:'cr in de kosten.
8 juni 1970.- 2e kamer.- Voorzitter,
de H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggever, de H. Rutsaert. - Gelijlcl·uidende
conclusie, de ·H. Charles, advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. Demeester en
Storme (van de balie bij bet Hof van
beroep te Gent).

2e
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8 juni 1970.

1o TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDERLANDSE EN FRANSE). STRAF·
ZAKEN. VONNIS VAN DE POLITIEREOHTBA'NK OF DE OORREOTIONELE
REOHTBANK WAARBIJ WORDT VERWORPEN EEN EIS TOT VERWIJZING NAAR
EEN ANDER REOHTSOOLLEGE MET ALS
VOERTAAL DIE WELKE DOOR DE VERDACHTE WERD GEVRAAGD. IN EERSTE AANLEG GEWEZEN VONNIS.

2o VOORZIENING IN CASSATIE. BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN

CAS-

:

"'Cl

--'- 938 SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTE.LD. conolu.9ie, de H. Charles, advocaat-geneSTRAFZAKEN. - VoNNrs vAN DE ·raal.
POLITIE.REOHTBANK OF DE. OORREOTIONELE REOHTBANK WAARBIJ WORDT
VERWORPEN EEN EIS TOT VE_RWIJZING
NA._<\.R EEN ANDER REOHTSOOLLEGE MET
ALB VOERTAAL DIE WELKE DOOR DE
VERDAOHTE. WERD GEVRAAGD. IN
EERSTE AANLEG GEvVEZEN VON,NIS. 28 KAMER. 8 juni 1970,
NIET ONTVANKEI,IJKE VOORZIENING.

I o en 2° T'Vannee1· het vonnis van de
politie1·echtbank of de coTTectionele Techtbanlc, waaTbij wor·dt venvoTpen de eis
van een venlachte, die ter·echtstaat voor·
een Techtscollege met N edeTlandse voe1'taul, dat hij zou venvezen woTden naaT
een Techtscollege van dezeljde Tang met
FTanse voeTtaal, in eeTste aanleg is
gewezen (I), is de •JooTziening tegen dit
vonnis niet ontvanlcelijlc (2). (Wet van
I5 juni I935, art. 23; Wetb. van
strafv., art. 407 en 4I3; wet van
4 augustus I832, art. I5, I 0 .)
(DEI,OOURT.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 april I970 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Leuven ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
geen beslissing is die in laatste aanleg
gewezen werd; dat de voorziening dienvolgens niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; stelt vast dat de procedure vrijgesteld is van kosten.
8 jtmi I970.- 2e kamer.- VooTz?:tteT,
de H. van Beirs, voorzitter. - VeTsla.ggeveT, de H. Rutsaert. - GeldjJcluidende

(1) De bestreden beslissing is een vonnis
van de Cor.rectionele Rechtbank van Leuven
dat wegens de omstandigheden van de zaak
de eis verwe.rpt van een verdachte die voor
haar terechtstaat en, omdat hij enkel en
aileen Frans kent of zich gemakkelijker in
deze taal uitdrukt, met toepassing van artikel 23 van de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik ter talen in gerechtszaken, vraagt
dat hij zou verwezen worden naar een rechtscollege van dezelfde rang met het Frans als
voertaal. Deze beslissing kan bestreden worden .bij wege van een hoger beroep ; zie
hieromtrent eensdeels de arresten van het

WEGVERKEER.
WEGVERKEERSREGLEMENT VAN I4 MAART 1968. VERKEERSTEKEN Nr 35 DAT GEEN
ANDERE AANWIJZING DRAAGT DAN
C< SOHIJF VERPLIOHT "· DRAAGWIJDTE.

T'VanneeT over·eenlcomstig de bepaling van
artilcel 34bis, 4·, van het wegveTlceeTsr·eglement van 14 mam·t 1968, het i-n,
bijlage 2 van dit wegverlceM'S1'eglemcnt
veTmelde telcen nr 35 geen ander·e aantvijzing dmagt dan " schijj ver·plicht "•
verbiedt het te sta#oneTen aan de zijde
van het cijjer· .I op oneven dagen en
aan cle ziJde van het cijjer· .l.l op e1•en
dagen, en aan de zijde door het telcen
toegelaten, geduTende een, lange1·e tijd
dan de stationeTingsdu1.tT dooT de contr·oleschijj aangegeven.
{VAN DOOREN.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 sept.ember I969 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen ;
Over het middel afgeleid nit de scherrding van de artikelen 7, 9 en 97 van de
Grondwet, 29 van de wet betreffende de
politic over het wegverkeer en 34bis,
I en 4, van de wegcode ;
Hof van 27 september en 27 oktober 1936
(Bull. en PASIC., 1936, I, 319 en 361), 28 juli
1953 (ibid., 1953, I, 951) en 29 maart 1966
(ibid., 1966, I, 990) die het impliciet aangenomen hebben en anderdeels in de rechtsleer :
VAN HoREBEKE, L'emploi des langues en
justice, uitg. 1936, blz. 146, VAN DuRME,
Langues en matiih·e c1·iminelle in Les Novelles,
Procedure penale, ·b. II/2, blz. 320, nr 44,
en J. VAN EECKE, ((Nouveau regime linguistique en matiere judiciaire », in J. J. P.,
1935, blz. 299-319.
(2) Cass., 9 maart 1970, supra, blz ..642.

-939doordat het bestreden vonnis eiser veroordeelt om geen controleschijf op het
voorste gedeelte van zijn vcertuig te
hebben aangebracht om de redenen dat
de heklaagde tevergeefs, in zijn conclusie,
tracht te argumentercn dat de aanwijzing « schijf verplicht " bij het verkeersteken nr 35 slechts kan betekenen dat
men aan de verboden zijde mag stationeren tijdens de beperkte duur door de
controleschijf aan te duiden, zodat vermelde schijf slechts zou dienen aa.ngebracht. bij stationeren aan de verboden
zijde van de rijbaan, en niet aan de
toegelaten zijde van de rijbaan ; dat
echter de eenvoudige lezing van de nota
onder de verkeerstekens 36 (lees 35) en
36 in bijlage 2, gevoegd bij het koninklijk
besluit van 14 maart 1968, houdende het
algemeen reglement op hot wegverkeer,
volstaat om vast te stollen dat bet aanbrengen van een aanwijzing " schijf verplicht " onder verkeersteken 35 client ter
a<~.nduiding van de beperking van het
stationeren aan de zijde waar het tek0n
zulks toelaat ;
te?"wijl artikel 34bis, 4, enkel stelt :
« de bepalingen van dit artikel zijn ook
van tcepassing buiten blauwe zones, op
de plaatsen voorzien van een token nr 33
of 35, dat geen andere aanwijzing draagt
dan « schijf verplicht " ; deze aanwijzing
is aangebracht in het wit op een onder
bet teken te bevestigen rechthcekig bord
met blauwe achtergrond " ;
terwijl de wet in strafzaken niet bij
analogie mag gelnterpreteerd worden,
ZJdat de nota onder de verkeerstekens 35
en 36 in bijlage 2 gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 maart 1968, geen
aanduiding kan verstrekken nopens de
draagwijdte van artikel 34bis, 4, van
het kc ninldijk besluit van 14 maart 1968 ;
terwijl de bedcelde nota enkel betrekking heeft op de verkeerstekens 35 en 36,
en artikel 34bis, 4, de mogelijkheid stelt
de aanwijzing « schijf verplicht " aan te
brengen bij de verkeerstekens 33 en 35 ;
terwijl de bedoelde nota onder de
verkeerstekens 35 en 36 luidt : « Een
opschrift mag ag,ngebracht worden in de
rode boord van het teken of op een
speciaal bord onderaan het token aangebracht ter aanduiding van
de
beperking van de duur van het stationeren aan de zijcle waar het teken bet
toelaat (vb. 30 min. maximum) " ;
terwijl anderzijds artikel 34bis, 4, de
mogelijkheid stelt bij de verkeerstekens 33 of 35 een rechthoekig bord aan
te brengen waarop in het wit de aanwij-

zing « schijf verplicht "• en artikef 34bis,
4, nergens verwiJst naar de nota onder
de verkeerstekens 35 en 36;
terwijl aldus de wetgever door het
rechthoekig bord met aanwijzing " schijf
verplicht " een bijzonder token heeft
willen invoeren dat los staat van en
een andere draagwijdte heeft dan het
speciaal bord vermeld in de nota onder
de verkeerstekens 35 en 36; terwijl
zulks des te meer het geval blijkt te zijn,
daar de wetgever anders bij de coiirdinatie van de verkeerswetgeving het voorbeeld bij de nota onder de tekens 35
en 36 had kunnen aanvullen met de
woorden " schijf verplicht " :
Overwegende dat volgens de vaststellingen van het bestreden vonnis eiser
vcroordeeld werd om verzuimd te hebben
de omslag met controleschijf op het
voorste gedeelte van zijn wagon r.an te
brengen, bij het stationeren op een plaats
waar het teken nr 35 van het wegverkeersreglement (beurtelings stationeerverbod) is aangebracht met 'op een
speciaal bord onderaan de aanwijzing
" schijf verplicht " ;
Overwegende dat hot teken nr 35,
vermeld in bijlage 2 van het koninklijk
besluit van 14 maart 1968 houdende
algemeen reglement op de politic over
het wcgverkeer, een stationeerverbod
aanduidt aan de zijde van het cijfer I
op oncven dagen en aan de zijde van het
cijfer II op even dagen ;
Overwegende dat wanneer, overeenkomstig de bepaling van artikel 34bis,
4, van het koninklijk besluit van 14 maart
1968, een plaats voorzien is van een
teken nr 35, dat geen andere aanwijzing
draagt dan " schijf verplicht "• daaruit
ePn dub bel stationeerverbod volgt, namelijk 1° het verbod te stationeren aan de
zijde van het cijfer I op oneven dagen
en aan de zijde van het cijfer II op even
dagen, 2° het verbod to stationeren, aan
de zijde door het teken nr 35 toegelaten,
gedurende een langere tijd dan de stationeringsduur door de controleschijf
aangegeven ;
Dat het middcl naar recht faalt;
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
8 juni 1970.- 2e kamer.- Vootzitter,.
de H. van Beirs, voorzitter. - Vetslag-

-940gever, de H. Rutsaert. - Gelijkluidende
conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal.
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8 juni 1970.

DEELNEMING AAN MISDRIJVEN.
EXPLOITATIE VAN KANSSPELEN. ARREST DA'l' EROP WIJST DAT DE
BEKLAAGDE EEN B;EM TOEBEB;OREND
KANSSPEL BIJ EEN ME.DEBEKLAAGDE
HEEFT GEPLAATST EN DAT HIJ WIST
DAT DE EXPLOITATIE. VAN DIT TOESTEL,
WAARVAN HIJ MET DE. EXPLOITANT DE
WINSTEN DE.E.LT, STRIJDIG WAS MET
DE WET. ARREST DAT AI,DUS DE
DEELNE.MING VAN DE BEKLAAGDE AAN
HET WANBEDRIJF VAN EXPLOITATIE
VAN KANSSPELEN V ASTSTELT.

Door erop te wijzen dat de beklaagde een
kansspel, dat hem toebehoort, bij een
medebeklaagde heeft geplaatst en clat
hij wist dat de exploitatie van dit
toestel, waarvan hij met de exploitant
,de winsten deelde, strijd_ig was met de
wet, stelt het arrest het bestaan vast
van de bestanddelen die de deelneming van de beklaagde aan het wanbed1·ijj van exploitatie van kansspelen
insluiten (I). (Strafwetb., art. 66;
wet van 24 oktober I902, art. I, aangevuld bij bet enig artikel van de wet
van I9 april I963, en 5.)
(BASTENIE.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op I4 oktober I969 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 66 van het Strafwetboek, I, 4, 5 en 6 van de wet van
24 oktober I902, gewijzigd door de wet
van I9 april I963, 97 van de Grondwet,

do01·dat het bestreden arrest eiser op
grond van artikel 66 van het Strafwetboek veroordeelt als medeschuldige aan
het wanbedrijf begaan door een andere
(1) Cass., 21 april 1969 (Arr. cass., 1969,
blz. 780).

beldaagde, die het kansspel « Bell Fruit »
in strijd met de wet in zijn herberg had
geexploiteerd, en deze veroordeling staaft
op de overweging dat « eiser, eigenaar
van een « Bell Fruit » apparaat, als
medeschuldig dient aangezien te worden,
in de zin van voormeld artikel 66, daar
hij enerzijds geen enkel toezicht houdt
op de al dan niet wettelijke wijze waarop
zijn apparaat wordt geexploiteerd en
anderzijds met de cafeuitbater deelt in
de voordelen door de onregelmatige
exploitatie van het speeltoestel opgeleverd »,
te1·wijl de door artikel 66 bedoelde
strafbare deelneming een positieve daad
vereist die een onontbeerlijke deelneming
aan het wanbedrijf uitmaakt,
terwijl noch nit het feit dat eiser geen
toezicht zou gehouden hebben over de
exploitatie van het kwestieus apparaat
door de cafehouder, die het wanbedrijf
begaan heeft, noch uit het feit dat, na
het begaan van het misdrijf door gezegde
cafehouder, eiser in de voordelen van
deze strafbare exploitatie heeft gedeeld,
wettelijk kon worden afgeleid dat hij
aan het wanbedrijf deelgenomen had in
de zin van artikel 66 van het Strafwetboek,
terwijl een gebrek aan toezicht geen
« daad " is waarbij « zodanig hulp verleend wordt dat zonder deze bijstand
het misdrijf niet kon gepleegd worden»,
terwijl het delen in de winsten van de
exploitatie zich uiteraard voordoet na het
plegen van het wanbedrijf van strafbare
exploitatie en bijgevolg geen onontbeerlijke hulp kan uitmaken in de zin van
voormeld artikel 66 :
Overwegende dat het bestreden arrest,
na te hebben vastgesteld dat de wijze
van exploitatie van de kwestieuze toestellen door de houder van het lokaal
waar ze zich bevonden, in strijd was met
de wet, de veroordeling van eiser,
eigenaar welke de toestellen plaatste,
niet slechts steunt op de in het middel
aangehaalde redenen, maar ook overweegt dat eiser « op de hoogte was van
de « geplogenheden " ter zake in strijd
met de wet "• regelmatig deel heeft in de
winst van de uitbating en de uitbating
" nauwkeurig volgt » ;
Overwegende dat het arrest aldus vaststelt dat eiser wist dat de toestellen die
hij geplaatst en verdcr ter beschikking
gesteld had, op onwettelijke wijze werden
geexploiteerd en dat hij in de onwettelijk
verwezenlijkte winst een aandeel had ;

-941Overwegende dat het arrest uit deze
vaststellingen wettelijk heeft kunnen
afleiden dat eiser aan de uitvoering van
de onwettelijke exploitatie rechtstreeks
heeft medegewerkt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgesclu:even rechtsvormen werden nageleefd en
~at de beslissing overeenkomstig de wet
IS;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
8 juni 1970.- 2e kamer.- Vooi·zitter,
de H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggever, de H. de Vreese.- GeUjlcluidende
conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Struye.

2e KAMER. -

8 juni 1970.

HOGER BEROEP.
STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERI;NG. VRIJSPRE.KEND VONNIS VAN DE. CORRECTIONE_LE RECHTBANK. ENKEL
HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ. - WIJZIGING EN TOEKENNING
VAN SCHADEVERGOEDING. EENPARIGHE.ID VAN STEMMEN VEREIST.

H et arrest van het hoj van beroep dat, op
het enkel hager beroep van de burgerlijke
partij tegen een vrijsprekend vonnis,
schadevergoeding toekent, moet met eenparigheid van stemmen gewezen wm·den
in zover dit hoj het misdrijj bewezen
verklaart (1). (Wetb. van burgeri.
rechtsv., wet van 18 juni 1863,
art. 140; wet van 4 september 1891,
art. 2.)
(CLAEYS, T. DE MEESTER.)
ARREST.
RET HOF; -

Gelet op het bestreden

(1) Cass., 14 oktober 1940 (Bull. en PASIC.,
1940, I, 249) en noot 1; 29 september 1952
(ibid., 1953, I, 18); raadpl. cass., 12 mei 1958
(ibid., 1958, I, 1004) en noot 1, biz. 1005,
22 juni 1959 (ibid., 1959, I, 1090) en 2 maart
1964 (ibid., 1964, I, 695).

arrest, op 7 oktober 1969 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 140 van de wet van
18 juni 1869,

doordat het bestreden arrest eiser tot
schadevergoeding jegens de burgerlijke
pa1tij veroordeeld heeft nadat hij door
de eerste rechter was vrijgesproken,
zonder met eenparigheid van stemmen
uitspraak te doen,
tm·wijl die eenparigheid vereist is voor
de veroordeling van een beklaagde die
door de correctionele rechtbank werd
vrijgesproken :
Overwegende dat eiser door de correctionele rechtbank werd vrijgesproken ;
dat het hof van beroep, op het enkel
beroep van de burgerlijke partij met de
zaak in kennis gesteld, hoewel eiser
definitief was vrijgesproken, deze laatste
op burgerlijk gebied verantwoordelijk
heeft verldaard wegens de feiten die het
voorwerp uitmaakten van de telastlegging;
Overwegende dat het hof van beroep
niet kon vaststellen dat de feiten van de
telastlegging bewezen waren en eiser
op grond ervan niet tot schadevergoeding
kon veroordelen zonder uitspraak te doen
met eenparigheid van stemmen ;
Dat het arrest dienvolgens artikel 140
van de wet van 18 juni 1869 (arbilwl 2
van de wet van 4 september 1891)
geschond('>n heeft ;
Om die redenen, vcrnietigt het bestreden arrest in zover het eiser tot schadevergoeding heeft veroordeeld en in de
kosten ; beveelt dat melding van het
thans gewezen arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
8 juni 1970.- 2e kamer.- Voorzitter,
de H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggeve1·, de H. Rutsaert. - GelijkTuiilende
conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Mertens (van de
balie bij het Hof van beroep te Gent).
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VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- VEROORDELING BIJ VERSTEK. VONNIS IN
HOGER BE.ROEP WAARBIJ HET VERZET
ONGE.DAAN WORDT VERKLAARD.
VoORZIENING VAN DE VEROORDEE.LDE.
INGESTELD NA hET VERSTRIJKEN VAN
DE TERMIJN BEPAALD BIJ ARTIKEL 373
VAN EET WETBOEK VAN S'I'RAFVORDERING EN DIE BEGINT TE. LOPEN DE DAG
NA DE BE.TEKE.NING VAN DIT VONNIS.
- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIE~aNG.

Niet ontvankelijlc is de voo1·zien·ing van de
belclaagde tegen het in hoge1· beroep
gewezen vonnis waarbij ongedaan wonlt
veTklaanl het vm·zet dat hij heejt acmgetelcend tegen een vonnis in hoge1· beroep
dat hem bij verstelc ve1·ooTdeelt, na het
ve1·st1'ijlcen van de termijn bepaald bij
a1·tilcel 373 van het TYetboelc van stmjvO?·deTing, die begint te lopen de dag
na de betekeni11g van het best1·eden
vonm:s (1).
(GHOOS.)
ARREST.
HET HOF ; __:_ Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 september 1969 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Veurne;
Overwegende dat de voorzienitig gericht is tegen een in hoger beroep g·ewezen vonnis waarbij ongedaan w'ordt verklaard het verzet door eiser aangetekend
tegen een vorig vonnis dat hem bij
verstek had veroordeeld ;
·
Overwegende dat het bestreden vonnis,
da.t hem betekend werd op 1 oktoher
1969, niet vathaar we,s voor verzet zodat
de termijn om cassatievoorziening in te
dienen op deze datum een aanvang
heeft genomen ;
Dat de verklaring tot cassatieberoep
gedaan op 15 oktober 1969 laattijdig is
en derhalve onontvankelijk ; ·
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
8 juni 1970.- 2e kamer.- Voorzitter,
de H. van Beirs, voorzitter. - Vfwslaggeve1', de H. Rutsaert. - Gelijlcl~tidende
conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal.

(1) Cass., 11 mei 1970, sup1·a, biz. 843.

2e KAMER. -

8 juni 1970.

STEDEBOUW.
UrTVOERING VAN
WERKEN ZONDER BOUWVERGUNNING.
BOUWVERGUNNING LATER VERLEEND. - HERSTEI, VA..l\f DE. PLAATS
IN DE VORIGE STAAT KAN NIET 1\ill.ER
\VORDEN BEVOLEN.

Indien we1'lcen wor·den uitgevoerd zoncler
de bouwvergunning vm·wist bij de wet
van 29 maar·t 1962 houclencle or·ganisatie
van de ntimtelijlce onlening en van de
steclebo-uw, tvaar·voor· later deze bo-uwver·g~tnning wor·dt vedeend, lean het
herstel van de plaats in de vorige staat,
zoals clit is bepaald bij artikel 65 van
deze wet, en rlerhalve de afbmalc van de
werlcen niet meeT worden bevolen (2).
(PROCURE.UR·GENERAAL BIJ HET HOF
VAN CASSATIE, INZAKE. DEGROODT.)
ARREST.
HET HOF ; Gelet op de hierna
volgende vordering van de Heer Procureur-generaal hij het Hof van cassatie :
« Aan de tweede kamer van het Hof
van cassatie,
» De Procureur-generaal heeft de eer
ter kennis te brengen dat de Minister
van justitie hen"l bij brief van 30 avril
1970, Bestmu der Wetgeving, nr 130.836/
149/AP/Div., overeenkomstig artikel 441
van het W ethoek van strafvordering
gelast heeft bij het Hof aangifte te doen .
van het arrest door het Hof van beroep
te Brussel op 1 april 1967 gewezen, en
door arrest van hetzelfde Hof van
12 december 1969, in kracht van gewijsde
gegaan, verbeterd, in zover het eerstgenoemd arrest, na Frans,J ozef Degroodt,
handelaar geboren te Bunsbeek op 22 juli
1925, wonende te Leuven, Tiensestraat 274, tot een geldboete veroordeeld
te hebben wegens overtreding van de
artikelen l, 44 en 64 van de wet van
2!l maart 1962 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, feit gepleegd te LN1Ven tussen
l maart en 18 juni 1965, bij bevestiging
van het beroepen vonnis, en op grand
van artikel 65 van bovengemelde wet,

(2) Cass., 7 december 1964 (Bull. en PAsiC.,
1965, I, 346).
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binnen drie maanden te herstellen, aldus
de afbraak bevelend van het onroerend
goed gelegen te Leuven, Windmolenveldstraat nr 1, ingeschreven op het
kadaster wijk C, nr 285 Q 5, en beslist
dat de burgemeester of de gemachtigde
ambtenaar daarin op kosten van de
veroordeelde zal kunnen voorzien ingeval
de beslissing niet wordt ten uitvoer
gelegd.
" Beide arresten werden op het hypotheekkantoor te Leuven ingeschreven.
" De vereiste bouwvergunning werd
aan Frans Degroodt verleend bij besluit
van 15 december 1966 van de bestendige
deputatie van de provinciale raad van
Brabant, derwijze dat de afbraak onwettelijk bevolen w'erd. ·
" Om die redenen, vordert de Procureur-generaal dat het aan het Hof moge
behagen het genoemde verbeterd arrest
van het Hof van· beroep te Brussel van
1 april· 1967 te vernietigen in zover het
beveelt de plaats binnen ·drie maanden
in de vorige staat te herstellen, aldus de
afbraak bevelend van het onroerend
goed gelegen te Leuven, Windmolenveldstraat, nr 1, ingeschreven op het
kadaster wijk C, nr 285 Q 5, en in zover
het beslist dat de burgemeester of de
gemachtigde ambtenaar daarin op kosten
van Frans Degroodt zal kunnen voorzien
ingeval de beslissing niet wordt ten uitvoer gelegd ; te bevelen dat melding van
zijn arrest za1 gemaakt worden op de
kant van het gedeeltelijk vernietigd
arrest ; te zeggen dat er geen grond
bestaat tot verwijzing.
" Brussel, 5 mei 1970.
" Vom· de Procureur-goneraal,
" De Advop,aat-generaal,
" (get.) Depelchin ";
Gelet op artikel 441 van het. Wetboek
van strafvordering, met aanneming van
de gronden van deze vordering, vernietigt
voormeld verbeterd arrest van 1 april
1967 in zover het beveelt de plaats
binnen drie maanden in de vorige staat
te heratellen, aldus de afbraak bevelend
van het onroerend goed gelegen te Leuven,
Windn1.olenveldstraat n' 1, ingeschreven
op het kadaster wijk C n' 285 Q 5, en
in zover het beslist. dat de burgemeester
of de gemachtigde ambtenaar daarin op
kosten van FranR Degroodt zal kunnen
voorzien ingeval de beslissing niet. wordt
ten nitvoer gelegd; beveelt dat melding
van het thans gewezen arrest zal gemaakt
worden op de kant van het gedeelteliJk

vernietigd arrest ; zegt dat er geen grand
bestaat tot verwijzing.
8 juni 1970.- 2° kamer.- Voorzitter,
de H. van Beirs, voorzitter. - Verslaggever, de H. Rutsaert.. - Gelijkluidenrle
conclusie, de H. Depelchin, advocaat.generaal.

2e
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WEGVERKEER.
VOORRANG.
WEGVERKEERSREGLEMENT VAN
14 MAART 1968, ARTIKEL 16 EN 17.REOHTER DIE BESLIST DAT DE.ZE BESTUURDER OP E.EN KRUISPUNT DE
VOORRANG
NIET HEEFT VERLOREN,
HOEWEL HIJ GESTOPT B:E.EFT EN VERVOLGE.NS ZIJN VOERTUIG OPNIE;UW IN
BEWEGING HEEFT GEBRAOHT, OMDAT
DIT MANEUVER OP EEN ZODANIGE AFSTAND VAN HET KRUISPUNT WERD UITGEVOERD, DAT HET VOERTUIG VAN
DE_ZE BESTUURDER, BIJ HET NADEREN
VAN DIT KRUISPUNT, OPNIE.UW NORMAAI, IN BEWEGING WAS. BEOORDELING VAN DEZE AFSTAND. BOEVEREINE BEOORDEI.ING.

De jeitenrechter beoordeelt soeverein of een
bestuu1·der die gestopt heejt en vervolgens
zijn voertuig opnieuw in beweging he~ft
gebracht, dit maneuve1· heejt uitgevoerd
op een voldoende ajstanrl van een
k1·uispunt opdat hij de voorrang van
do01·gang op dit b·uispunt niet zou
ve1·liezen ( 1).
(SUTTELS,

T.

SCHIPPER EN BRUYNEEL.}
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 7 november 1969 in hager
beroep gewezen door de Correct.ionele
Rechtbank te Gent ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld tegen :
(1) Cass., 9 mei 1960 (Bull. en PAsrc,,
1960, I, 1038) ; raadpl. cass., 10 februari 1963
(ibid., 1963, I, 661).

944a) verweerster :

Overwcgende dat eiser niet bevoegd
is om voorziening in te stellen tegen een
beslissing die een medebeklaagde vrijspreekt;
b) eiser :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 16-1, 17, 27-1 van
het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer, 1382 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,

do01·dat bet bestreden vonnis, na vastgesteld te hebben dat verweerster haar
voertuig tot stilstand heeft gebracht
aan bet kruispunt en impliciet erkend te
hebben dat eiser die stilstand heeft opgemerkt, enerzijds, verweerster vrijspreekt van de overtreding van het
artikel 17 van voormeld reglement en,
anderzijds, eiser veroordeelt, wegens
overtreding van artikel 16-1 van gezegd
reglement, tot een geldboete van 25 frank
en tot de betaling van schadevergoeding
aan verweerder,
terwijl het vonnis aldus ten onrechte
het aanzetten na stilstand van verweerster niet als een maneuver in de· zin van
artikel 17 van bedoeld reglement beschouwt (schending van die wetsbepaling), het onwettelijk en tegenstrijdig is
eiser, bij toepassing van artikel 16-1 van
gezegd reglement, te veroordelen wegens
het niet naleven van een prioriteit die
niet bestaan heeft (schending van die
wetsbepaling), bij gebreke van enige fout
in hoofde van eiser, het vonnis eiser ten
onrechte tot schadevergoeding veroordeelt en de burgerlijke vordering van deze
laatste niet toewijst (schending van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wethoek) :
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat verweerster die het kruispunt naderde, als derde of minstens als twe( de
bestuurster in een file, haar voertuig tot
stilstand heeft moeten brengen op I 0
a 15 meter van het kruispunt omdat
haar voorligger stopte, l:'ll dat zij haar
weg heE ft voortgezet van zodra deze
voorligger weer aanzette en zodoende de
Blaizantvest is opgereden zonder op het
kruispunt of onmiddellijk daarvoor te
stoppen;
Dat het vonnis door die vaststellingen,
en zonder in tegenspraak te vervallen,
zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt
waarbij het bepaalt dat er geen sprake
kan zijn van een overtreding door verweerster van artikel 17 en dat eiser zich

schuldig heeft gemaakt aan een overtreding van artikel 16-1, en dienvolgens de
correctionele rechtbank onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de burgerlijke vordering van eiser, en deze laatste
veroordeelt tot betaling van schadevergoeding aan verweerder ;
Overwegende dat de vraag of de afstand tussen de plaats waar het voertuig
tot stilstand werd gebracht en het kruispunt voldoende is om te kurinen aannemen dat dit voertuig weer normaal in
beweging was bij het naderen van dit
kruispunt, een feitelijke vraag is die door
de rechter soeverein wordt beoordeeld ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
~at de beslissing overeenkomstig de wet
18;

II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvorderingen :
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel inroept ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
9 juni 1970.- 2e kamer.- Voorzitter,
de H. van Beirs, voorzitter .. - Ver·slaggever, de H. Gerniers. - Gelijkluidende
conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal.

2e
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1 o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). BESLISSING
WAARBIJ WORDT VASTGESTELD DAT DE
AANWEZIGHEID OP DE RIJBAAN VAN
TWEE BESTUURDERS, DIE MET OVER·
TREDING VAN ARTIKEL 33-5° VAN RET
WEGVERKEERSREGLEMENT HUN VOER·
TUIG IN DE TOESTAND VAN STILSTAAND
VOERTUIG HEBBE.N GEBRACHT, KON
WORDEN VOORZIEN DOOR DE BESTUURDER VAN EEN MOTORRIJTUIG. - VAST·
STELLING DIE NIET NOODZAKELIJK
INSLUIT DAT ER GEEN OORZAKELIJK
VERBAND BESTAAT TUSSE.N DE FOUT
VAN DEZE TWEE BESTUURDERS EN DE
SCHADE ZOALS ZIJ ZICH HEEFT VOORGEDAAN.
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CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVOR·
DERINGEN. BESLISSJNG DIE ALLE
AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ONGEVAL TEN LASTE VAN EEN EERSTE BEKLAAGDE LEGT, MET UITSLUJTJNG VAN
TWEE ANDERE. 0ASSATIE VAN DE
BESCHIKKINGEN WAARBIJ DEZE BEKLAAGDE VEROORDEELD WERD TOT
VOLLEDIGE
VERGOEDING
VAN
EEN
SLACHTOFFER EN WAARBIJ DE E_IS VAN
EEN BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN TWE.E.
ANDERE BEKLAAGDEN WERD AFGEWEZEN. 0ASSATIE DIE ZICH NJET
UITSTREKT TOT DE BESCHIKKING WAARBIJ WORDT BESLIST DAT DE EERSTE
BEKLAAGDE EEN FOUT HEEFT BEGAAN
WAARVOOR ZIJ AANSPRAKELIJK IS.

De vaststelling dom· de TechteT dat de
aanwezigheid op de rijbaan van twee
bestuurders, die met overtTeding van
artikel 33-5° van het wegverkeeTsreglement hun voeTtuig in de toestand van
stilstaand voeTtuig hebben gebracht, kon
wm·den voo1·zien dooT de bestuuTder van
een moto1Tijtuig, sluit niet noodzakelijk
in dat eT geen oorzakeUjlc verband
bestaat tussen de jout van deze twee
bestuuTders en de schade zoals zij zich
he eft vooTgedaan (1).

2o W anneeT een beslissing alle aansprakelijlcheid voor een ongeval ten laste van
een eerste beklaagde legt, met uitsluiting
van twee ande1·e beklaagden, stTekt de
ve1·nietiging van de beschilclcingen waaTbij deze eerste belclaagde ertoe ve1·oo1·deeld wonlt een slachto fje1· volledig schadeloos te stellen en de eis van een andeTe
burgerlijlce paTtij tegen de twee andeTe
belclaagden wo1·dt afgewezen, zich niet uit
tot de beschikking waa1·bij wordt beslist
dat de ee1·ste beklaagde een fout heeft
begaan waarvoo1· zij aanspmlcelijlc is (2).
(G. EN L. SWUSTEN EN LITISCONSORTEN,
T. VANDENBRUAENE EN LITISCONSORTEN.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest op 5 december 1969 gewezen
door het Hof van beroep te Gent ;

(1) en (2) Raadpl. cass., 22 september 1969,
supra, biz. 70.

I. In zover de voorziening van eiseres
gericht is tegen de beslissing over de
· strafvordering :
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing over de burgerlijke vordering van eiser tegen G. Vandenbruaene en L. VandEmbruaene:
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet
en 1382 van het Burgerlijk Wetboek,

doorclat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat verweerders G.
en L. Vandenbruaene zich schuldig
gemaakt hadden aan inbreuk op de
voorschriften van artikel 35-5 van de
W egcode om hun bromfiets en fiets
in de toestand van stilstaand voertuig te hebben gebracht buiten de
bebouwde kommen in een bocht wanneer
de zichtbaarheid onvoldoende was en
waar het duidelijk een gevaar betekende
voor de andere weggebruikers, die ze
heiden hierdoor hebben gehinderd, beslist heeft dat de door deze verweerders
begane fout in geen oorzakelijkheidsverband stond met de schadelijke gevolgen van het ongeval, dat eiseres de
ganse verantwoordelijkheid moest dragen
van deze schadelijke gevolgen, en dat
de burgerlijke vordering van eiser tegen
de verweerders niet gegrond was, en
deze beslissingen enkel en aileen gestaafd
heeft op de overwegin.g dat de foutieve
gedraging van verweerders geen onvoorzienbare hindernis voor eiseres uitgemaakt had,
terwijl, ee1·ste onderdeel, het intrinsiek
tegenstrijdig was enerzijds vast te stellen
dat de fout door verweerders begaan
duidelijk een gevaar betekende voor de
andere weggebruikers die daardoor gehinderd werden en anderzijds te beslissen
dat die zelfde fout vreemd was aan de
verwezenlijking van dit gevaar, zijnde
het kwestieus verkeersongeval, met de
schadelijke gevolgen ervan ; het eveneens
tegenstrijdig was enerzijds vast te stellen
dat de foutieve gedraging van de verweerders voor eiseres " een hindernis
veroorzaakt had" en anderzijds te beslissen dat deze foutieve gedraging tot
het ontstaan van het ongeval niet
bijgedragen had ; de tegenstrijdigheid
in de motivering met het gebrek aan de
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motivering gelijkstaat ;
tweede onderdeel, uit de bestanddelen
van de procedure, uit de over dit punt
niet betwiste conclusie van de eisers en
uit het arrest zelf duidelijk blijkt dat
het kwestieus verkeersongeval zich niet,
of alleszins zich niet op dezelfde wijze
en met dezelfde schadelijke gevolgen, zou
voorgedaan hebben indien verweerders
G. en L. Vandenbruaene hun bromfiets
en fiets niet geplaatst hadden zoals zij
het gedaan hebben, bij inbreuk op artikel 33 van de Wegcode; bijgevolg het
'bestreden arrest niet zonder artikel 1382
van het Burgerlijk W etboek te schenden
kon beslissen dat de fout door verweerders begaan de oorzaak niet was van de
door eisers geleden schade ;

schade ; de beslissingen nopens de ganse
en uitsluitelijke verantwoordelijkheid van
eiseres dus niet wettelijk gemotiveerd
voorkomen. :
Overwegende dat het bestreden arrest,
l 0 de vordering van eiser (G. Swusten)

tegen de verweerders G. en L. Vandenbruaene ongegrond verklaart bij gebrek
aan oorzakelijk verband tussen de door
laatstgenoemde begane. fout en de schade,
omdat bedoelde verweerders voor Laurette Swusten geen onvoorzienbare hindernis uitmaakten, 2° beslist dat enkel
Laurette Swusten algeheel voor de schadelijke gevolgen van het ongeval verantwoordelijk is;
Overwegende dat de omstandigheid
dat de verweerders Vandenbruaene voor
L. Swustec1. een hindernis uitmaakten die
de1·de onderdeel, nu eisers in hun con- kon voorzien worden niet noodzakelijk
clusie hadden staande gehouden dat elk oorzakelijk verband uitsluit tussen
" terzake niet kan worden betwist dat, de ontstane schade en de door die
verweerders begane fout ;
indien de fi.etser en de bromfietser Overwegende dat het arrest weliswaar
zijnde de verweerders V andenbruaene niet hadden st1lgestaan zoals zij het ge- eveneens aanstipt dat, indien Laurette
daan hadden, er geen ongeval zou gebeurd Swusten moeihjk een voldoende zijdezijn ,, het bestreden arrest in gebreke lingse afstand kon laten aan haar tegengebleven is op deze conclusie te antwoor- ligger, het slachtoffer Viellard, ter wille
den ; minstens uit_ de motivering van het van de aanwezigheid van de aan haar
bestreden arrest onmogelijk kan uitge- rechterzijde stilstaande verweerders Vanmaakt worden of de rechter in feite heeft denbruaene welke zij op een afstand van
willen beslissen dat het niet juist was 40 a 50 meter had opgemerkt, zij er
dat, indien verweerders niet hadden zich niet mede mocht vergenoegen slechts
stilgestaan zoals zij het gedaan hebben, te trompen en verder door te rijden,
er geen ongeval zou gebeurd zijn, dan doch tot verplichting had te vertragen
wel of hij in rechte heeft willen beslissen en eventueel te stoppen tot de door
dat, zelfs indien dit juist was, er geen bove11.genoemde verweerders veroorzaakoorzakelijkheidsverband bewezen was te hindernis was weggeruimd ;
Doch overwegende dat evemnin uit
tussen de fout van verwee~ers en de
schadelijke gevolgen van het ongeval, deze laatste reden voortvloeit dat elk
zulks om reden dat het ongeval ook aan oorzakelijk verband is uitgesloten tussen
een andere oorzaak, zijnde een door de schade en de door het arrest ten laste
eiseres begane fout, te wijten was ; de van de verweerders V andenbruaene geonduidelijkheid en dubbelzinnigheid van· legde fout hun voertuig in de toestand
deze motivering met het gebrek aan de van stilstaand voertuig te hebben gedoor artikel 97 van de Grondwet vereiste bracht in een bocht waar de zichtbaarheid onvoldoende 'was ;
motivering gelijkstaat ;
Overwegende dat voormelde beschouvierde onderdeel, het bestreden arrest wingen van het arrest dienvolgens geen
ten onrechte het bewijs van de afwezig- redenen uitmaken waaruit het hof van
heid van een oorzakelijkheidsverband beroep kan afleiden dat l 0 enkel Laurette
tussen de fout van verweerders en de Swusten algeheel verantwoordelijk is
schadelijke gevolgen van het ongeval voor de schadelijke gevolgen van het
meende te kunnen vinden in de overwe- ongeval, 2° de burgerlijke vordering van
ging dat verweerders voor eiseres geen Godefridus Swusten tegen de verweerders
onvoorzienbare hindernissen waren; deze G. en L. Vandenbruaene ongegrond is;
overweging de fout en de gedeeltelijke
Dat het middel gegrond is ;
verantwoordelijkheid van eiseres gebeurlijk !ZiOU kunnen bevestigen doch geen
III. In zover de voorziening gericht is
uitstaans heeft met de afwezigheid van tegen de beslissing over de door eiser
oorzakelijkheidsverband tussen de ande- tegen verweerder J. Viellard ingestelde
re, door verweerders begane fout en de 1 burgedijke vordering :

---- r
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Overwegende dat uit de aan het Hof
regelmatig overgelegde stukken niet
blijkt dat de voorziening aan verweerder
is betekend geworden ; dat zij dienvolgens
niet ontvankelijk is ;

SIE NOCH EEN UITGIFTE VAN DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUR BIJ DE VOORZIENING VOEGT. - N lET ONTVANKELIJK
MID DEL·.

IV. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering van Viellard tegen eiseres :

1° I nzalce dir·ecte belastingen moet het
cassatierniddel, dat onder·scheiden grieven t~it, voor ellce grief afzonderlijlc de
geschonden wetsbepalingen opgeven ( 1).
(\'Vetb. van de inkomstenbelastingen,
art. 289.)

Overwegende dat het arrest een provisionele vergoeding heeft toegekend en
een deskundige heeft aangesteld ; dat die
beslissing geen eindbeslissing uitmaakt
in de zin van artikel416 van het Wetboek
van strafvcrdering en geen bevoegdheidsgeschil beslecht ; dat de voorziening
dienvolgens niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, doch slechts voor zoveel het,
uitspraak doende op burgerlijk gebied
en bij bevestiging van het vonnis waartegen beroep, verklaard heeft 1° dat
enkel Laurette Swusten algeheel verantwoordelijk is voor de schadelijke gevolgen
van het ongeval ; 2° dat de door Godefridus Swusten tegen Gustaaf Vandenbruaene en Lue Vandenbruaene ingestelde
burgerlijke vordering ongegrond is ; beveelt .dat melding van het thans gewezen
arrest melding zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt de eisers in de
helft van de kosten ; veroordeelt de verweerders G. en L. Vandenbruaene in de
andere helft ; verwijst de aldus beperkte
zaak nam: het ·Hof van beroep te Brussel.

2° H'anneer· de eiser noch de conclt~sie
noch een uitgijte van de beslissing van
de dir·ectet~r· bij de aan de voorzie'ning
gehechte p1'0cesstulclcen voegt, is niet
ontvankelijlc het rniddel waar·in hij
naar· die conclusie en die beslissing verwijst (2).
(STOCKBROEKX, T. BELGISCHE STAAT,
l\HNISTER VAN FINANCIE:N.}
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest door het Hof van beroep te Brussel
op 17 november 1969 gewezen ;

1° CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE
BELASTINGEN. - MID DEL DAT ONDERSCHEIDEN GRIEVEN BEVAT. '"-- GE.SCHONDEN vVETSBEPALING DIE VOOR
ELKE GRIEF AFZONDERLIJK MOET WORDEN VERMELD.

Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, ·1319 en 1320 van het Burgerlijk
W etboek en 56 van het W etboek van
de inkomstenbelastingen,
doordat het bestreden arrest op de door
eiser voor het hof van beroep genomen
conclusie niet antwoordt tenzij met tegenstrijdige redenen, namelijk,
eer·ste onderdeel, wat betreft de stelling
dat eiser nooit een bedrag van 10.836 fr.
aan commissieloon opgetrokken heeft,
doordat de motieven van het arrest welke
deze stelling verwerpen omdat de vader
van eiser aan de taxatie,ambtenaar zou
verklaard hebben dat eiser de genieter
zou zijn van voormelde commissie, in
tegex1strijd zijn met de werkelijkheid,
daar de verklaring van de taxatie-ambtenaar op een losse bewering berust. en
tegengesproken wordt door de verklaring
van de naamloze vennootschap Esso
waarbij deze erkent desbetreffend een
vergissing te hebben begaan en deze te
hebben hersteld ;

2° CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE
BELASTINGEN.
MIDDEL WAARIN
VERWEZEN WORDT NAAR EE.N CONCL.USIE EN DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUR. - ElSER DIE NOCH DE CONCLU-

(1) Cass., .11 maart 1969 (An·. cass., 1969,
blz. 648).
(2) Cass., 13 januari 1970, supm, blz .. 430;
raadpl. cass., 9 juni 1970, in[1·a, biz. \148.

9 juni 1970.- 2e kamer.- Voor·zitter,
de H. van Beirs, voorzitter. - Ver·slaggever·, de H. Rutsaert. - Gelijlclu.idende
conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal. - Pleiter·, de H. Struye.

2e KAMER. -

9 juni 1970.
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tweede onderdeel, wat betreft de stelling
dat twee bedragen van 2.252 frank
levensverzekeringspremies voor ieder jaar
in acht moeten worden genomen, daar
elk bedrag slechts op een semester slaat
zoals blijkt uit de aan het Hof overgelegde fotocopieen, doordat, in tegenstrijd met de overwegingen op grand
waarvan het arrest het verhaal van eiser
afwijst, de voorwaarden gesteld door
artikel 56 van het W etboek van de
inkomste~1belastingen ten deze vervuld
zijn :
Overwegende dat, in zover het middel
de schending inroept van de artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk
Wetboek, het niet ontvankelijk is, daar
de beweerde verklaring van de naamloze
vennootschap Esso aan het Hof niet
wordt overgelegd en de tekst ervan door
het bestreden arrest ook niet wordt
overgenomen en daar de overgelegde
fotocopieen van de verzekeringspremies,
die betrekking hebben op het jaar 1962,
niet getekende copieen zijn en het niet
blijkt dat zij aan de feitenrechter werden
overgelegd ;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, in verband
met het commissieloon, verklaart zich
ten valle aan te sluiten bij de oordeelkundige motivering van de beslissing
van de directeur en tevens verwijst naar
de stukken 22 en 39 verso van de bundel ;
Overwegende dat noch voormelde beslissing noch voornoemde stukken aan
het Hof worden overgelegd, zodat het
eerste onderdeel van het middel niet kan
onderzocht worden en derhalve niet
ontvankelijk is ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
9 juni 1970. - 2e kamer. - Voorzitter
en Verslaggever, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal. - Pleite1•, de H. Claeys
Bouuaert (van de balie bij het Hof van
beroep te Gent).

2e

1°

KAMER. -

9 juni 1970.

CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE
BELASTINGEN. MIDDEL AFGELEID

UIT DE MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN EEN AKTE.- TEKST VAN
DE AKTE NIET VOORGELE.GD TGT STAVING VAN DE VOORZIENING, BLI.TKT
NOCH UIT DE VERMELDINGEN VAN DE
BESLISSING, NOOH UIT EE.N PROCESSTUK.- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

2°

CASSATIEMIDDELEN. DIREOTE.
BELASTINGEN.
MIDDEL
WAARIN
VERWEZEN WORDT NAAR STUKKEN EN
NAAR DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUR. ElSER DIE NOCH DE. STUKKEN
NOCJ:<: EEN UITGIFTE VAN DE BESLISSING
VAN DE DIRECTEUR BIJ DE VOORZIENING VOEGT. NIET O~TVANKELIJK
MID DEL.

I 0 Niet ontvankelijk is het middel waarbij

aan de 1·echte1· wo1·dt verweten, dat hij
de bewijskracht van een akte heejt
miskend, wanneer de telcst van deze
akte niet bij de voorziening is gevoegd
en noch de bestreden beslissing noch
enig ander processtuk de bewoordingen
ervan overnemen (1).

2° W anneer de eiser noch de ingeroepen
stukken noch een uitgijte van de beslissing van de directeur bij de aan de
voo1·ziening gehechte p·rocesstukken voegt,
is niet ontvanlcelijlc het middel waarin
hij na-ar deze stuklcen en naar die
beslissing verwijst (2).
(STOCKBROEKX, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARRE.ST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest .door het Hof van beroep te Brussel
op 17 november 1969 gewezen;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1319, 1320 en 2279 van het Burgerlijk W etboek,
doordat het hof van beroep niet is
ingegaan op de conclusie, die namelijk
steunde op artikel 2279 van het Burgerlijk W etboek, nu het bestreden arrest,
in tegenstrijd met de werkelijkheid,
steunt op inningsborderellen die niet
op naam staan van de werkelijke bezitter
van de gemde koepons, terwijl de op de
inningsborderellen voorkomende perso(1) Cass., 13 januari 1970, supra, blz. 432.
(2) Cass., 9 juni 1970, supra, blz. 947.

-949nen, hetzij eiser en/of zijn echtgenote,
in rechte de bezitters niet kunnen
zijn, eiser al de aankoopborderellen van
de wisselagenten, waarop duidelijk en
onbetwistbaar de namen van de bezitters
van de kwestieuze aandelen voorkomen,
aan het bof van beroep heeft overgelegd,
wat het bewijs is en van de bezitters, en
van de effecten, en van de hierop betrekking hebbende koepons, en doordat het
hof van beroep aan zijn eigen stelling
twijfelt door te steunen op de individuele
fiches en terzelfdertijd toe te geven dat de
titels werden aangekocht door de naamloze vennootschap " Comptoir Anversois
d'escompte "• waarvan eiser zogezegd
praktisch de enige eigenaar en leider was,
wat nochtans onjuist is zoals blijkt uit
bijgaande fotokopieen van de aanwezigheidslijst op de algemene vergadering
van 24 april 1962, in tegenstelling met
de overwegingen van het hof van beroep,
als zou eiser niet betwist hebben dat de
volledige efi'ectenportefeuille met zijn
eigen middelen en die van zijn echtgenote zou zijn aangelegd, eiser steeds heeft
volgehouden dat zijn kinderen de hen
toebehorende efi'ecten met eigen middelen hebben betaald en als bezitters van
de aandelen elk voor zich en op zijn
naam de gei:nde koepons ervan naar
behoren en volledig aan de fiscus hebben
aangegeven, wat nooit is betwist geworden, te zijnen tijde de bescheiden over
alles wat voorafgaat werden overgelegd
aan de inspecteur van de belastingen,
die na grondig onderzoek de door eiser
in zijn bezwaarschrift aangehaalde bezwaren integraal heeft aanvaard :
Over de grand van niet-ontvankelijkheid door verweerder opgeworpen en
afgeleid uit de niet-inachtneming van
artikel 289 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen :
Overwegende dat het middel, behoudens wat betreft het artikel 2279 van
het Burgerlijk W etboek, de schending
inroept van verscheidene wetsbepalingen
zonder te verduidelijken waardoor zij
geschonden zouden zijn en zonder te
preciseren op welk van de onderdelen,
die elk een verschillende grief behelzen,
deze wetsbepalingen betrekking hebben;
Dat het middel, in die mate, niet ontvankelijk is ;
W at het onderdeel betreft hetwelk de
schending van artikel 2279 van het
Burgerlijk Wetboek inroept :
Overwegende dat noch de conclusie

waarvan het middel gewag maakt noch
de beslissing van de directeur, waarvan
het arrest uitdrukkelijk verklaart de
beweegredenen te beamen en over te
nemen, aan het Hof worden overgelegd,
zodat de grief niet kan onderzocht
worden en het middel desbetrefi'ende
niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroor·deelt eiser in de kosten.
9 juni 1970.- 2e kamer.- Voorzitte1·
en Verslaggever, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Claeys
Bouimert (van de balie bij het Hof van
beroep te Gent).

2e

KAMER. -

9 juni 1970.

1 o CASSATIEMIDDELEN. -

Drn:mcTE

B:E1LASTINGEN.
BETWISTING DI1'1
NIET ONTVANK:mLIJK 1'1N OOK NIET
GEGROND WORDT V:E1RKLAARD.- MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP DE
BESLISSING TEN AANZI:E1N
VAN DE
NIET-ONTVANK:E1LIJKH:E1ID
VAN
DEZE
BETWISTING. NIET ONTVANK:mLIJKHEID.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
WETBOEK VA,.'f DE. INKOMSTENBE.LASTINGE.N. BELASTING VAN D:E1 FYSIE.KE PERSONE.N. lNKOMSTEN UIT
ROERENDE KAPITALEN. lNKOMST:E1N
UIT E.EN KREDIETOPENING. lNKOMSTEN ONDERWORPEN AAN DE BELASTI:"'!G.

1° N iet ontvankelijk bij gebreke van
belang is het middel dat kritiek oefent
op de bestreden beslissing, omdat zij
niet ontvankelijk heeft verlclaard een
betwisting die zij oak niet gegrond heeft
verlclam·d (1 ).

2° De vergoeding ter uitvoering van een
overeenlcomst van lcredietopening levert
inlcomsten op die onderworpen zijn aan
de belasting op inlcomsten uit roerende
lcapitalen (2). (Wetb. van de inkomstenbel., art. 11, 1°, en 13.)
(1) Cass., 2 juni 1970, supra, biz. 914.
(2) Raadpl. cass., 16 oktober 1937 (Bull.
en PASIC., 1937, I, 316); 7 november 1967
(.Arr. cass., 1968, biz. 352).

950(N AAMLOZE VENNOOTSCRAP « RAGROFINA ll,
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 november 1969 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1319 en .1320 van het Burgerlijk
Wetboek, 11, }a, en 164, }a, van het
W etboek van de inkomstenbelastingen,
doo?'clat het arrest, steunend op het feit
dat eiseres geld zou ontleend hP.bben, de
aanslag van a.rnbtswege gevestigd in de
roerende voorheffing ten laste van eiseres
wettelijk verklaart,
eerste ondenleel, zonder te antwoordeJ1.
op de conclusie van eiseres wa.arbij
gesteld werd dat geen geld ontleend
werd maa.r· dat het, ten deze, slechts
ging om een gewone rekening-conrant ;
tweede onde?·deel, door het middel
afgeleid uit de dubbele belasting · af te
wijzen op grond van tegenstrijdige motieven, namelijk door te overwegen clat deze
aanspraak een nieuwe eis uitmaakt terwijl deze eis inherent is aan en een
entiteit vormt met de betwisting in haa.r
geheel;
de?·de ondenleel, tenvijl een rekeningcourant geen aanleiding kan geven tot
toepassing van artikel 11, 1 a, van het
W etboek van de inkomstenbelastingen
hetwelk !outer en aileen geldleningen
beoogt
W at

het eerste onderdeel betreft :

Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eiseres aan de naamloze vennootsehap
Hamag een vergoeding uitbetaald heeft,
wegens het feit dat zij bestendig kon
beschikken over het kredietsaldo van de
rekeningtoestand tussen haar en die
vennootsehap en dat het bestuur tereeht
deze vergoeding met een interest op
geldlening heeft gelijkgesteld;
Dat het a.r·rest aldus op passende wijze
de conclusie van eiseres beantwoordt ;
dat het onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de aanspraak wegens dubbele belasting niet
aileen, als nieuw, niet ontvankelijk verldaart maar tevens beslist dat de be-

weerde dubbele belasting niet bewezen
is;
Dat het onderdeel van het middel, in
zover het ten aanzien van de nieuwheid
een strijdige motivering inroept, dienvolgens bij gebreke van belang niet
ontvankelijk is ;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de algemeenheid van
de termen die voorkomen zowel in artikel ll, 1a, als in artikel 13 van het
W etboek van de inkomstenbelastingen
de inkomsten beoogt die voortvloeien uit
een kredietopening ;
Dat dit onderdeel van het middel
naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
9 juni 1970.- 2e kamer.- Voo?·zitter
en Verslaggever, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijlcluidende conclusie, de H. Charles, advocaat- generaal. - Pleiter, de H. Claeys
Boutmert (van de balie bij het Hof van
beroep te Gent).

2e KAMER. -

9 juni 1970,

RECHTBANKEN. STRAFZAKEN.
BEVOEGDREID VAN RET VONNISGERECHT. RECHTER DIE UITSPRAAK
DOET OP DE STRAFVORDERING EN DE
BESLISSING
OP
DE
BURGERLIJKE
RECRTSVORDERiN<l UITSTELT TOT EEN
LATERE TERECRTZITTING.
GEEN
SCHENDING VAN ARTIKEL 161 VAN RET
WETBOEK VAN STRAFVORDERING.

A1·tilcel 161 van het vVetboelc van stmjvordering belet niet dat de rechter, die
tegelijlce?·tijd lcennis neemt van de strajvordering en de bu?·geTlijlce rechtsvorde1'ing, ten grande uitspraalc doet op de
strajvordering en de beslissing op de
burge1·lijlce rechtsv01·de1·ing ter verdere
behandeling tot een latere datum uitstelt (1). (Wetb. van strafv., art. 161.)

(1) Raadpl. cass., 14 september 1917 (Bull.
en PASIO,, 1918, 1, 85); SCHUIND, d. II,
blz. 46, nrs 6 en 7; COLLIGNON en 0LOSON,

-------------
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( GHEYSEN, T. HANZE
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«RANK-XEROX.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op de bestreden
op 17 september 1968, 29 oktober 1968, 17 december 1968 en ll februari 1969 in eerste aanleg gewezen door
de Politierechtbank te Gent en op dit
van 26 september 1969 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Gent;
vonnisse~<,

I. Op de voorzieni.ngen van 3 okto ber
1969 ingesteld ter griffie van de Rechtbank van eerste aanleg te Gent :

A. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de vonnissen op 17 september
1968, 29 oktober 1968, 17 december 1968
en 11 februari 1969 gewezen door de
Politierechtbank te Gent :
Overwegende dat de voorzieningen
gericht zijn tegen beslissingen die m
eerste aanleg gewezen zijn ; dat zij
derhalve niet ontvankelijk zijn ;

B. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen het vonnis op 26 september
1969 in hoger beroep gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Gent, rechtdoende over de burgerlijke belangen :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 161 van het Wetboek
van strafvordering,
doordat het bestreden vonnis stelt dat,
nu de politierechter te Gent bij vonnis
van 17 september 1968 beslist heeft over
de strafvordering, zonder terzelfdertijd
welkdanige beslissing over de vordering
van eiser te nemen, hij niet meer vermocht in het beroepen vonnis van
ll februari 1969 ke~nis te nemen. van
eisers vordering,
terwijl de politierechter, overeenkomstig artikel 161 van het Wetboek van
strafvordering, bij vonnis van 17 september 1968 de straf uitsprak en bij hetzelfde vonnis over de vordering tot
schadevergoeding van eiser besloot, door
de zaak voor uitspraak op burgerlijk
gebied naar de openbare terechtzitting
van 29 oktober 1968 te verzenden :
La citation di>·ecte de la pm·tie lesee, blz. 263 ;
RoYE, Manuel de la pa>·lie civile, blz. 328,
nr 302 ; Rep. prat. du dr. ·belge, yo Action
cit•Ue, nr 201 ; id., BijY., III, yo .Action civile,
VAN

Overwegende dat artikel 161 van het
W etboek van strafvordering bepaalt :
« Indien de beklaagde schuldig bevonden
wordt aan een overtreding, spreekt de
rechtbank de straf uit en beslist bij
hetzelfde vonnis over de vorderingen
tot teruggave en tot schadevergoeding » ;
Overwegende· dat voormelde wetsbepaling n~et tot gevolg heeft de rechtbank
het recht te ontzeggen enkel over de
strafvordering ten grande uitspraak te
doen en de beslissing over de bij haar
aanhangig gemaakte bnrgerlijke verdering tot een latere datum uit te stellen
voor verder behandeling ;
Overwegende dat daaruit volgt dat het
vonnis waarbij ten deze de politierechtbank, na uitspraak gedaan te hebben
over de strafvordering, uitdrukkelijk
beslist de zaak te verwijzen naar een
latere terechtzitting >vat betreft de
.burgerlijke vordering die bij de rechtbank samen met de strafvordering aanhangig was, niet mag gelijkgesteld worden met een vonnis dat geen enkele
beslissing uitspreekt over de burgerlijke
vordering;
Overwegende derhalve dat het vonnis,
door de rechtbank onbevoegd te verldaren om kennis te nemen van de vordering
van eiser op grond dat de eerste rechter
bij vonnis van 17 september 1968 beslist
heeft over de strafvordering zonder terzelfdertijd over de vordering van eiser
welkdanige beslissing ook te nemen en
dat de eerste rechter bijgevolg zijn
bevoegdheid op burgerlijk gebied uitgeput had en derhalve niet meer vermocht
in een later vonnis, met name dit van
ll februari 1969 waartegen beroep,
kennis te nemen van de vordering van
eiser en dat hij daartoe onbevoegd
geworden was, de in het middel aangeduide wetsbepaling schendt ;
Dat het middel gegrond is ;

II. Op de voorzieningen van 6 oktober
1969 ingesteld ter griffie van de Politierechtbank te Gent :
Overwegende dat de voorzieningen
uitsluitend gericht zijn tegen beslissingen
die in eerste aanleg gewezen zijn; dat zij
derhalve niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, vernietigt het bestreden .vonnis, op 26 september 1969 in
nr 201; Les Novelles, Procedure penale, d. I,
yol. I, blz. 160 ; cont?·a : cass. fr., 5 december
1835 (Bull. c>·im., nr 448, blz. 542); FAUS'riNHELIE, d. I, nrs 815 en 818; d. III, nr 3951.
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boger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent ; verwerpt de
voorzieningen voor het overige ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing; veroordeelt de verweerders
in de kosten van de voorzieningen van
3 oktober 1969 en de eiser in die van de
voorzieningen van 6 oktober 1969; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Dendermonde, zitting houdende in hoger beroep.
9 juni 1970.- 2e kamer.- Voorzitter,
de H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggever, de H. Gerniers.
Gelijkluidende conclusie, de
H. Krings, advocaat-generaal.

1° en 2° De verplichting die op de notaris
rust, de partijen voor te lichten wanneer
hij een gehypothekee1·d onroerend goed
voor m·ij, zuiver en onbelast verkoopt,
sluit niet uit dat, inaien de notari8 van
de koper de koopprij8 heejt ontvangen,
hem geen la8tgeving is gegeven om
geheel of ten dele te beschikken over de
gelden, die deze p1'1J8 vertegenwoordigen,
voordat de hypotheek 1:8 doorgehaald (1).
3° De teruggave van het bed1·ieglijk verduistercle neemt het bedrieglijlc karakter
van deze vm·clttistering niet weg (2).
(Strafwetb., art. 240 en 491.)
(DE MEYER, MOUTON, FIVEZ EN MULLIE,
T. VANTILBORGH EN LITISCONSORTEN.)
ARREST.

2e KAMER. -

9 juni 1970.

lO NOTARIS. TAAK. VERKOOP
VOOR \'RIJ, ZUIVER E.N ONBELAST VAN
EEN GEHYPOTHE\KEE.RD ONROERE_ND
GOE.D. - VERPLICHTING DE. PARTIJE.N
VOOR TE LICHTE.N. - VERPLICHTING
DIE DEl AAN DEl NOTARIS GE.G-EVElN
LASTGEVING NIElT UITSLUIT OM NIET TE
BESCHIKKEN OVElR HElT HEM DOOR DE
KOPER OVERHANDIGD BEDRAG VOORDAT DEl HYPOTHEEK IS DOORGEHAALD.

2° KOOP. V:mRKOOP VOOR VRIJ,
ZUIVER EN ONBE.LAST VAN EEN GElHYPOTHElKE.ERD ONROEREND GOED.- DOOR
DE KOPER AAN DE NOTARIS OVERRANDIGDE KOOPPRIJS.
BESLISSING
WAARBIJ WORDT AANGE.NOMEN DAT
DEZE OVERHANDIGING EEN AAN DE
NOTARIS GEGEVEN LASTGEVING INSLUIT
OM NIET OVE.R DE GELDE_N TE BESCHIKKEN VOORDAT DE. HYPOTHEEK IS DOORGEHAALD. - WETTELIJKHEID.
3° MISBRUIK VAN VERTROUWEN.
- TERUGGAVE VAN HET VERDUISTE.RDE.
0MSTANDIGHEID DIE HET
MISDRIJF NIET UITSLUIT.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 november 1969 door het
Hof van beroep te Gent gewezen ;

I. W at de voorziening betreft van
Orner De Meyer en Simonne Mouton :
a) In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvor<ioring:
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
b) In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering:

Overwegende dat de eisers geen middel
inroepen;
II. W at de voorziening van Louis
Mullie en Frans Fivez betreft :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 240 van het Strafwetboek,
15 en 16 van de wet van 17 april 1878,
eerste onderdeel, cloordat het bestreden
arrest artikel 240 van het Strafwetboek

(1) HARMEL en BoUR.SEAU, Source et nature
de la 1·esponsabilite des ·notaires, Luik, 1964,

en 412 ; LAURENT,

n"' 142 en voig., biz. 244 en 256; 0Al'IIBRON,

GALOPIN, Cours de droit notarial, biz. 333.

La purge hypothecaire consecutive a une
alienation, biz. 190; SCHICKS en VANISTERBEEK, Code forrnulaire de la pratique notm·iale,
d. I, biz. 652 ; PIRSON en DE VILLE, Traite
de la responsabilite civile, d. II, biz. 411

d.

XXIX, biz.

156 ;

(2) Oass., 24 september 1962 (Bull. en

PASIC., 1963, I, 115) ; raadpl. cass., 13 juni
1955 (ibid., 1955, I, 1110); 22 decembP-r HillS
(ibid., 1959, I, 421); 3 oktober 1966 (ibid.,
1967, I, 136).

...
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-953op verkeerde wijze interpreteert en derhalve ·een schending uitmaakt van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest aanneemt dat het
overhandigen van gelden door de kopers
aan een notaris een stilzwijgend mandaat
voor hem omvat om deze gelden te
storten aan de hypothecaire schuldeisers,

terwijl de eisers staande hielden dat
de precieze verhouding ontstaan door de
overhandiging van het geld geen mandaat
inhoudt, doch enkel een waarschuwingsverplichting tegenover de kopers, deze
waarschuwingsverplichting inderdaad uit
het eenvoudig principe voortspruit dat
enkel de schuldenaar voor de hypotheeklichtin.g instaat ten aanzien van de
schuldeisers ; het niet opgaat uit de
overhandiging van een koopsom aan een
tussenpersoon af te leiden dat de basisverhouding hierdoor gewijzigd wordt ;
artikel 491 van het Strafwetboek, dat
dezelfde bestanddelen bevat als artikel 240 van het Strafwetboek, bepaalt :
« •• • die hem overhandigd zijn onder
verplichting om ze terug te geven of ze
voor een bepaald doel te gebruiken ... " ;
de feitenrechter, wanneer hij over het
bestaan van de overeenkomst statueert,
zich moet gedragen naar de regelen van
het burgerlijk recht; wanneer een bepaalde rechtsleer spreekt over een zogenaamd
mandaat, zij niet de verhoudingen
bedoelt die uit dit kontrakt voortspruiten
doch die rechtsleer enkel een juridische
fundering zoekt voor de aansprakelijkheid van de notaris; een kontrakt
inderdaad niet kan tot stand komen dan
door een wilsovereenstemming van beide
partijen, zij het stilzwijgend, wat het
geval niet is, en ook door niemand
wordt aangevoerd; met name zeer duidelijk gebleken is dat bij de eisers nooit
toestemming is geweest tot een mandaat,
zoals door het arrest gesteld ; bij gebrek
aan mandaat enkel de waarschuwingsverplichting overblijft; de eventuele
niet-naleving van de waarschuwingsverplichting door eisers geen bestanddeel is
van artikel 240 van het Strafwetboek ;
de feitenrechter derhalve artikel 240
van het Strafwetboek geschonden heeft ;
tweede onderdeel, doordat het arrest
artikel 240 van het Strafwetboek op
verkeerde wijze interpreteert en dus een
schending uitmaakt van artikel 97 van
de Grondwet,
doordat het arrest aanneemt dat de
betaling in handen van de notaris niet
aileen een mandaat deed ontstaan om

deze sommen aan de hypothecaire schuldeisers uit te betalen, maar ook dat de
betaling moest gevolgd worden door een
hypotheekzuivering,

terwijl, ingeval er een mandaat zou
bestaan - quod non - , dit enkel inhoudt
dat de gelden dienen betaald te worden
aan de hypothecaire schuldeiser en een
gebrek aan specificatie of het niet
bekomen van een gunstig resultaat niet
kan ondergebracht worden onder het
begrip afwending; de uiteindelijke hypotheekzuivering geen opdracht voor de
notaris, doch enkel een zaak van de
partijen is; door het niet-bekomen van
dit resultaat in de telastlegging te includeren, het hof van beroep aan de wet zowel de strafwet als de blirgerlijke wet
inzake aansprakelijkheid van de notaris
een element heeft toegevoegd; de
verduistering enkel het materieel element
van wegmaking en het element van
toeiiigening omvat, maar niets meer, dus
niet het door het hof van beroep toege·voegd element van het niet bekomen
van de hypotheekzuivering ;
derde onde1·deel, doordat de eisers in hun
conclusie voor de eerste rechter staande
hielden dat er geen kwade trouw voorhanden was ; dat er in het eerste vonnis
een serie feiten werden aangehaald
waaruit de eerste rechter de kwade trouw
afleidde ; dat de eisers in hun conclusie
voor het hof van beroep al deze feiten
een voor een op pertinente wijze hebben
weerlegd ; dat het hof van beroep deze
argumentering van de eisers niet heeft
verworpen ; dat het hof van beroep de
eisers veroordeelt zonder dat alle bestanddelen voorhanden waren ; dat precies het
bedrieglijk opzet in dit misdrijf het
onderscheid maakt tussen de eenvoudige
niet-uitvoering van een eventuele verplichting en de verduistering zelf, zodat
uit de niet-uitvoering de kwade trouw
niet mag worden afgeleid zoals het arrest
deed;
vierde onderdeel, doordat in het arrest
een verkeerde toepassing wordt gemaakt
van artikel 240 van het Strafwetboek,
doordat het hof van beroep aanneemt
dat er mogelijke benadeling bestond ten
aanzien van de kopers, dit als bestanddeel,
tm·wijl deze redenering op een blijkbare
vergissing ste1.mt, er tussen de naamloze
vennootschap Moudexi en de naamloze
vennootschap Financia een overeenkomst
bestond waarbij deze laatste zich verbond hypotheeklichting toe te staan zo
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per vierkante meter een som van 225 fr.
zou betaald worden ; het hof van beroep
de geldigheid van deze overeenkomst
niet betwist en hieruit afleidt dat er geen
mogelijke benadeling is ten aa~'lzien van
de naamloze vennootschap Financia ; het
hof van beroep er nochtans ten onrechte
uit afleidt dat de mogelijke benadeling
blijft bestaan ten aanzien van de kopers ;
nochtans in hocifde van de eisers geen
n'logelijke benadeling bestaat ten aanzien
van de kopers, daar in geval van gebrek
aan hypotheeklichting de oorzaak hiervan uitsluitend kan te vinden zijn in de
niet-naleving van deze overeenkmnst,
vanwege de naamloze vennootschap Financia ; de hypotheeklichting overigens
geschiedde ; bij gebrek aan mogelijke
benadeling de bestanddelen van het
misdrijf niet voorhanden zijn :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestaan van een
voorlichtingsverplichting van de notaris
ten opzichte van de partijen, in geval
van verkoop van met hypotheek bezwaarde goederen, niet belet dat de
notaris tevens jegens de kopers door een
lastgeving kan verbonden worden ; dat
het hof van beroep nit de bepaling in
de alden van verkoop dat de goederen
verkocht werden « voor vrij, zuiver en
onbelast " en nit het feit dat de prijs
door de kopers aan de notaris werd toevertrouwd het bestaan heeft k"Lmnen
afleiden van een aan de notaris gegeven
mandaat om, zolang het verkochte en
gehypothekeerde goed niet gezuiverd is,
geen andere bestermning te geven aan
de hem toevertrouwde gelden, de koopprijs of een deel ervan vertegenwoordigende;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de overhandiging
van de golden aan de hypothecaire
schuldeisers niet kan gelijkgesteld worden
met het besteden ervan aan de zuivering
van het verkochte goed; dat het arrest
vaststelt dat, ten deze, de gelden, welke
tot zuivering « van het verkochte perceel
in het bijzonder " moesten dienen, door
de eisers hetzij aan de verkopers werden
afgegeven hetzij aangewend tot aanzuivering van andere schulden ;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest het bedrieglijk inzicht vaststelt door te constateren dat, in plaats van de gelden aan
te wenden tot de zuivering « van het

verkochte perceel m · het bijzonder »,
de eisers, die zeker op de hoogte ware)'l
van de ingeschreven lasten, niet alleen
een burgerlijke nalatigheid ma,ar een
strafbare handeling pleegden door de
gelden die hun door de kopers waren
toevertrouwd hetzij aan de ·verkopers
af te geven, hetzij tot aanzuivering van
andere schulden aan te ·wenden ;
W at het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat .de eisers het arrest
verwijten beslist te ,l;tilbben dat de verduistering ontstond', ten nadele van de
kopers door afwending van de geldsommen van de. hun bij mandaat gegeven
bestemming terwijl de oorzaak van het
gebrek aan hypotheeklichting uitsluitend
bij de naamloze vennootschap Financia,
de hypothecaire schuldeiser, te vinden is;
Overwegende dat, in zover het middel
staande houdt dat de eisers de gelden
tot de hun bij mandaat gegeven bestemming hebben besteed, het opkomt tegen
de feitelijke vaststelli~1gen van het
arrest;
Overwegende dat de eisers verder
aanvoeren dat hypotheeklichting geschiedde en dat bij gebrek aan mogelijke
benadeling de bestanddelen van het
misdrijf niet voorhanden zijn; dat het
arrest echter wettelijk kon beslissen dat
de latere hypothecaire aanzuivering het
misdrijf dat gepleegd werd bij de onrechtmatige aanwending van de ontvangen
gelden niet wegneemt ;
Dat geen enkel onderdeel van het
middel kan aangenomen worden ;
Over het tweede :i:niddel, afgeleid nit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
ee1·ste onderdeel, doot·dat het hof van
beroep do veroordeling op een niet
gebruikelijke wijze motiveert en niet op
voldoende wijze de conclusie van de
eisers beantwoordt,
doordat eiser Fivez en eiser Mu:llie
hun verweer op verschillende wijze hebben voorgedragen,

terwijl het arrest dit verschillend verweer in een zelfde motivering weerlegt,
waaruit reeds ·blijkt dat de eigenheid
van de argmnenten van Fivez ·enerzijds
en van Mullie anderzijds niet werd
. beantwoord ; het arrest derhalve niet
gemotiveerd is in de zin van artikel 97
van de Grondwet ;
tweede onderdeel, doordat het arrest de
conclusie van beklaagde niet beaut-
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-955woordt waar deze het bedrag van het
hem ter hand gestelde geld .betwistte,
en het hof van beroep enkel steunt op de
tabellen van de gerechtelijke politic van
Gent,
terwijl beklaagde precies deze tabellen
aanviel op grond van wel bepaalde en
precieze argumenten, met name het
onderzoek door de gerechtelijke politic
van Antwerpen gedaan, dat zich eveneens in het dossier bevindt en strijdig is
met de door het arrest beaamde tabellen
van de gerechtelijke politic van, Gent,
en het hof van beroep niet aanduidt
waarop het zijn overtuiging steunt om
de tabellen van Gent en niet die van
Antwerpen te aanvaarden:
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de eisers niet aanduiden welke verweermiddelen niet zouden beantwoord zijn geworden ; dat het
eerste onderdeel,. bij gebrek aan duidelijkheid, niet ontvankelijk is;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat dit onderdeel, hetwelk enkel door eiser Fivez opgeworpen
wordt, het arrest verwijt de conclusie
niet te hebben beantwoord met betrekking tot het bedrag van de hem ter hand
gestelde gelden ;
Overwegende dat, in strijd met de
bewering van het middel, het hof van
beroep de reden opgeeft van de keuze
van de in aanmerking genomen tabellen,
namelijk dat zij opgemaakt werden aan
de han(! van de verklaringen van de
benadeelde kopers ;
Dat het tweede onderdeel feitelijke
grondslag mist ;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat bet hof van bewep in zijn
redenen stelt : " dat de latere aanzuivering het misdrijf niet wegneemt dat
ontstaan is bij de onrechtmatige aanwending van de ontvangen gelden ; dat
zij in aanmerking kon genomen worden
bij de bepaling van de strafmaat n,
terwijl op het ogenblik dat de eerste
rechter statueerde de latere aanzuivering
nog niet geschied was, zodat hij met deze
verzachtende omstandigheid dus geen
rekening kon houden ; het arrest het
beroepen vonnis in zake strafmaat beves- ·
tigt, zodat er · een tegenstrijdigheid
bestaat tussen de overwegingen waarin

een strafverminderingselement wordt
voorgebracht en het beschikkend gedeelte waarin het arrest hiermede geen
rekening houdt; een tegenstrijdige motivering gelijkstaat met een gebrek aan
motivering :
Overwegende dater geen tegenstrijdigheid in gelegen is, enerzijds te verklaren
dat de latere zuivering van de met
hypotheek bezwaarde goederen in aanmerking kan genomen worden bij de
bepaling van de strafmaat en anderzijds,
rekening houdende, zoals het arrest vermeldt, met de on.wang van de sociale
storing door de misdrijven verwekt,
niettemin de door de eerste rechter
bepaalde strafmaat te behouden, hoewei, op het ogenblik van de uitspraak
van de eerste rechter, bedoelde zuivering
nog niet was geschied ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vierde middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet 19-32 en 188 van het koninklijk besluit nr 64 van 30 november 1939
houdende het W etboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten,
doordat het hof van beroep voorhoudt
dat de uitspraak van de Rechtbank van
koophandel van Sint-Niklaas niet dienend
is,
te1·wijl ze aantoont dat Peelman bij de
voortverkoop optrad als voortverkoper
en niet als eigenaar, de twijfel aangaande
zijn hoedanigheid in de verhouding
Peelman - naamloze vennootschap Moudexi eveneens uitlegt hoe dezelfde twijfel
bij Mullie kon bestaan, in wiens hoofde
de kwade trouw in deze verhouding niet
bewezen voorkomt, e.n terwijl de opzet
een bestanddeel is van het delict van
fiscale ontduiking :
Overwegende dat dit middel tegen de
feitelijke vaststellingen van het arrest
stuit, luidens hetwelk bedoelde uitspraak
van de rechtbank van koophandel vreemd
is aan de tussen de naamloze vennootschap Moudexi en Peelman bestaande
verbinding en de bedoeling om de registratierechten te ontduiken bewezen is;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende, wat de beslissing
over de strafvordering betreft, dat de
substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
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Om die redenen, verworpt de voorzie'ningen; veroordeelt de eisers elk in de
kosten van hun voorziening.
9 juni 1970.- 2e kamer.- Voot·zitter,
de H. Louveaux, raadsheer waarnemend
voorzitter. Verslaggever, de H. Rutsaert. Gelijkluidende conclusie, de
H. Krings, advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. de Rijke en Storme (van
de balie bij het Hof van beroep te Gent).
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11 juni 1970.

RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
VERWIJZING NA CASSATIE.. __:__ BURGERLIJKE ZAKEN.- CASSATIE EN VERWIJZING NAAR EEN ROF VAN BEROEP
UITGESPROKE.N VOOR DE INWERKINGTRE.DING VAN ARTillE.L 1110 VAN RET
GERECRTELIJK WETBOEK. SAMENSTELLING VAN RET ROF OP VERWIJZING
NA DE INWERKINGTREDING VAN DIT
ARTIKEL.

De zaak die, in een burget·lijke aangelegenheid, naar een hoj van beroep is verwezen doa1· een cassatiearrest v66r de
inwerlcingtrecling van m·t,:kel 1110 van
het Gerechtelijlc Wetboek, moet, zelfs na
cleze inwerkingtreding, door twee verenigde kamers worden beslecht. (Wet van
4 augustus 1832, art. 22; wet van
18 juni 1869, art. 85; wet van 25 oktober 1919, enig artikel, XI.)
{VENNOOTSCRAP BIJ WIJZE VAN EENVOUDIGE GELDSCHIETING « BANK LAMBE.RT »
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN VEREFFENING « BANQUE INDUSTRIELLE ET
COMJVIERCIALE DE CHARLEROI »,
T. NAAMLOZE VENNOOTSCRAP « LES ASSURANCES DU CREDIT »EN BOTTRIAUX.)

ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 maart 1969 gewezen door
het Hof van beroep te Luik, rechtdoende
met verenigde kamers als rechtscollege
waarnaar de zaak werd verwezen ;
Gelet op h!'Jt arrest door het Hof
gewezen op 6 mei 1965 (1);

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 2, 1319,
1320 en 1351 van het Burgerlijk Wethoek,
1110 van het Gerechtelijk Wetboek
(artikel 1 van de wet van 10 oktober
1967 houdende het Gerechtelijk Wet,
hoek zoals het in working is getreden
bij koninklijk besluit van 4 november
1968, artikel 1, 6°, littera d), 22 van de
organieke wet van 4 augustus 1832
betreffende de rechterlijke inrichting, 85
van de wet van 18 juni 1869 betreffende
de rechterlijke inrichting, van het enig
artikel, § XI, van de wet van 25 oktober
1919 tot tijdelijke wijziging van de
rechterlijke inrichting en van de rechtspleging voor de hoven en rechtbanken
en van de artikelen 1, § 1, 36°, 45° en
60°, van de opheffende bepalingen van
artikel 2 van de wet va,n 10 oktober 1967,
zoals het in working is getreden bij
artikel 3 van het koninklijk besluit van
4 november 1968, en 6 van de overgangsbeschikkingen van artikel 4 van
bovengenoemde wet, zoals het in working
trad bij artikel 6 van het koninklijk
besluit van 4 november 1968,

cloot·dat het bestreden arrest, na verwijzing van de zaak naar het Hof van
beroep te Luik bij arrest van cassatie
van 6 mei 1965, de dagvaarding van eiseressen van 15 november 1967 om te verschijn:en voor dit hof met verenigde
kamers zitting houdende als rechtscollege
waarnaar de zaak werd verwezen, en de
beschikking van de eerste voorzitter van
17 oktober 1968 door toevvijzing van de
zaak aan de eerste en derdo kamer samen
rechtdoende over het in limine litis door
het openbaar ministerie opgeworpen incident met betrekking tot de samenstelling
van het rechtscollege, beslist heeft dat
met toepassing van artikel 1110 van het
Gerechtelijk W etboek het hof niet met
verenigde kamers kon zetelen en de zaak
naar de rol heeft verwezen opdat later
over de zaak zelf uitspraak zou worden
gedaan zoals in gewone zaken, op grond
dat, overeenkomstig de algemene beginsolen inzake toepassing van de wet in
de tijd, waarvan de wet van 10 oktober
1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek
niet afwijkt, de nieuwe regel van de
leden 1 en 2 van artikel 1110 (aanhangig
maken bij het rechtscollege waarnaar de
zaak werd verwezen zoals in gewone
zaken) onmiddellijk van toepassing was
op aile hangende zaken en door voormelde
akten van rechtspleging niet kon belet
{1.) Bull. en PAsiC., 1965, I, 941.
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-957worden, inzonderheid door het arrest
van cassatie zelf dat « ... onder de werking
van een wet gewezen, onder het gebied
van een nieuwe wetgeving, geen andere
werking hebben kon dan degene die
.reeds verlrregen was wanneer laatstgenoemde wet in werking is getreden »,
dat het thans in lid 3 van artikel I l l 0
vermelde alternatief (het rechtscollege
waarnaar de zaak werd verwezen houdt
alleen zitting met verenigde kamers
wanneer het Hof van cassatie dit om
uitzonderlijke redenen heeft beslist)
slechts voor de toekomst bestaat, dat de
bewoordingen van het arrest van cassatie
van 6 mei 1965, « ••• overeenstemmend
=et de wet; betreffende de rechterlijke
inrichting, thans wat dit betreft opgeheven bij artikel 1110 ... », ... " - op niet
uitdrukkelijke wijze omdat het nutteloos
'Z0U geweest zijn zonder meer een
verwijzing inhoudt die overeenstemt met
de wet betreffende de rechterlijke inrich- ·
ting die toen van lrracht was ; dat deze
wet geen enkele wezenlijke of vermeende
afwijking vermeldde, en dat er bijgevolg
geen reden toe bestaat het Hof van
cassatie overwegingen en bedoelingen toe
te schrijven die het niet kon maken of
l1ebben; dat het Hof van cassatie niets
anders gedaan heeft, niets anders heeft
1cunnen doen dan ... de zaak te verwijzen
naar het Hof van beroep te Luik overeenkomstig de wet ; .. . dat derhalve,
wanneer de wet vervangen wordt ... ,
het de nieuwe wet is welke automatisch
van toepassing wordt inzake rechterlijke
inrichting en rechtspleging, dat bijgevolg,
daar het Hof van cassatie niet anders
kon beshssen, het hof waarnaar de zaak
werd verwezen, meet zitting houden
zeals in gewone zaken ... )) ;
terwijl, bij gemis door de wetgever van
10 oktober 1967 er anders over te hebben
beslist, wat tot stand is gekomen en
juridisch is uitgeput onder het gebied
van de oude wet betreffende de rechterlijke inrichting en de rechtspleging onder
de werking van die wet blijft; het arrest
van het Hof van cassatie van 6 mei 1965
waarbij de zaak naar het Hof van beroep
te Luik verwezen wordt onder de werking
van de artikelen 22 van de wet van
4 augustus 1832, 85 van de wet van
18 juni 1869 en van het enig artikel,
paragraaf XI, van de wet van 25 oktober
1919, die beslist dat dit hof er met verenigde kamers kennis meet van nemen,
een volmaakte aide is waardoor de rechter naar wie de zaak werd verwezen
wordt bepaald ; de aldus geschapen
rechtstoestand onafscheidbaar is van zijn

ontwildwling, dat wil zeggen het aanhangig maken bij dezelfde rechter door
de partij in uitvoering van genoemd
arrest; door artikel 1110 van het Gerechtelijk Wetboek toe te passen op de
handelingen die uitgevoerd waren ten
aanzien van deze nieuwe wet, het bestreden arrest· aan laatstgenoemde wet
terugwerkende lrracht heeft gegeven
(schending van de artikelen 2 van het
Burgerlijk 'IVetboek, 1 van de wet van
10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk vVetboek, zeals he!; in Werking
is getreden bij koninldijk besluit van
4 november 1968, artikel 1, 6° letter d,
1110 van het Gerechtelijk Wetboek en
6 van de overgangsbeschikkingen van
artikel 4 van de wet van 10 oktober 1967,
zeals het in werking is getreden bij
artikel 6 van genoemd koninldijk besluit); door, onder voorwendsel van
opheffing, de erkenning van de verwezenlijkte werking na 1 januari 1969 van
voormelde oude wetten betreffende de
rechterlijke inrichting te weigeren, het
arrest dnarenboven de artikelen 22 van
de wet van 4 augustus 1832 en 85
van de wet van 18 juni 1869, het
enig artikel, paragraaf XI, van de wet
van 25 oktober 1919 evenals artikel 1,
§ l, 36o, 45o en 60°, van de overgangsbeschildcingen van artikel 2 van de wet
van 10 oktober 1967, zeals het in werking
is getreden bij artikel 3 van het koninklijk besluit van 4 november 1968, heeft
geschonden ; met te ontkennen dat de
onder de werking van gencemde wetten
door het Hof van cassatie bevolen verwijzing, het h)f van verwijzing zijn
samenstelling met " verenigde kamers »
definitief heeft vasl;gesteld, het arrest
eveneens het gezag van deze beslissing
heeft miskend (schending van artikel1351
van het Bnrgerlijk Wetboek) en eveneens
zijn bewijslrracht heeft miskend (scherrding van de artikelen 1319 en 1320 van
het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat v66r de inwerkingtreding, op 1 januari 1969, van artikel 1110 van het Gerechtelijk Wetboek,
ingeval van cassatie in burgerlijke zaken
met verwijzing naar een hof van beroep,
de zaak, lrrachtens de wet zelf, namelijk
artikel 22 van de wet van 4 augustus
1832, moest worden berecht door 2 kamers samen van het hof waarnaar de
zaak werd verwezen ;
Overwegende dat krachtens artikel 1110 van het Gerechtelijk Wetboek,
ingeval cassatie wordt uitgesproken met
verwijzing, deze gebeurt naar het ge-
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recht in hoogf!te feitelijke aanleg van
dezelfde rang als datgene dat de bestreden beslissing heeft gewezen, de zaak
voor het rechtscoilege van verwijzing
aanhangig wordt gemaakt zoals een
gewone zaak, en bedoeld gerecht aileen
dan zitting houdt met verenigde kamers
wanneer het Hof van cassatie zulks om
uitzonderlijke red~;Jnen heeft voorgeschreven;
Overwegende dat de wetgever aldus
de bevoegdheden van het Hof van
cassatie heeft uitgebreid door aan dit
Hof een macht tot beslissing te verlenen
die het tot dan toe niet bezat ; dat hij,
inzake verwijzing na cassatie, een stelsel
heeft tot stand gebracht waarvan de
twee beschikkingen, de eerste dat de
zaak voor het rechtscoilege van verwijzing wordt aanhangig gemaakt zoals een
gewone zaak, de tweede dat bedoeld
gerecht aileen dan zitting houdt met
verenigde kamers wanneer het Hof van
cassatie zulks om uitzonderlijke redenen
heeft voorgeschreven, niet kunnen worden gescheiden zonder het stelsel zelf
dat bij artikel 1110 van het Wetboek
van strafvordering in werking is getreden
te schenden ;
Overwegende dat daaruit voortvloeit
dat dit stelsel niet van toepassing kan
zijn op de zaken waarvan het hof van
beroep kennis heeft als rechtscoilege van
verwijzing, na l januari 1969, ten gevolge
van een arrest van cassatie v66r deze
datum geweze!l ;
. Overwegende dat bij afwezigheid van
een wettelijke beschikking die de overgang anders zou hebben geregeld, op
deze zaken noodzakelijkerwijze aileen het
stelsel van toepassing is waardoor zij
worden geregeld, namelijk het stelsel
eigen aan · de verwijzingen die door het
Hof van cassatie werden uitgesproken
voordat artikellllO van het Gerechtelijk
Wetboek in werking is getreden;
Overwegende dat, met te beslissen dat
door deze inwerkingtreding het hof van
beroep van de bij het arrest van cassatie
van 6 mei 1965 verwezen zaak kennis
moest nemen zoals in gewone zaken, het
bestreden arrest artikel Ill 0 van het
Gerechtelijk W etboek, in het mid del
aangehaald, heeft geschonden;
Dat aldus het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van dit arre,;t
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing; houdt de
kosten aan ; zegt dat hierover door de
feitenrechter zal worden beslist ; verwijst de zaak naar het Hof van beroep

te Brussel, zitting houdende met verenigde kamers, kamers waarvan de
magistraten die het door het Hof op
6 mei 1965 vernietigde arrest gewezen
hebben geen deel zullen uitmaken.
ll juni 1970. - 1e kamer. - Voorzitte1·, de H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter. V m·slaggever, de
H. Perrichon.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Depelchin, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Dassesse, Simont en
VanRyn.
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AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE. G:ElMEENTEN.
DECREET
VAN
10
VENDEMIAIRE
JAAR IV' TITEL IV' ARTIKEL I. PROJECTI:mLEN GEWORPEN TENEINDE
PERSONE.N TE TREFFEN MAAR DIE
:ElCHTER EEN ONROEREND GOED HEBBEN
GERAAKT :ElN :ElR SCHADE HEBBEN VEROORZAAKT.
AANSPRAKELIJKHEID
VAN DE GEMEENTE.

De gemeente is aansprakelijk voor de
schade die ten gevolge van machtsvertoon
of gewelcl op haa1· grondgebied gepleegd,
aan een om·oerend goed w01·dt aangebracht doot· projectielen welke werden
gew01·pen doo1· pe1·sonen die deel uitmaken van al dan niet gewapende
samenscholingen of bijeenkomsten, ook
al lag het in de bedoeling van degenen
die de schade hebben veToorzaakt niet
het onroerend goed te 1·aken, maa1· wel
1Je1·sonen te tre tJen ( 1 ) .
(STAD BRUSSEL, T. NAAMLOZE vENNOOTSCHAP « GRANDS MAGASllTS DE LA
BOURSE n.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 april 1969 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;

(1) Cass., 7 september 1962 (Bull. en PAsrc.,
1963, I, 32) en de noten 1 tot 3, getekend
W. G ; 12 januari 1967 (ibid., 1967, I, 567).

-959Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen l van titel IV
van het decreet van l 0 vendemiaire
jaar IV betreffende de politic van de
gemeenten en 97 van de Grondwet,

doordat, nate hebben opgemerkt "dat
er elke reden toe bestaat te denken dat
de schade die de in hoger beroep eisende
vennootschap "• hier verweerster, "aanklaagt "• " veroorzaakt werd tijdens een
samentreffen " tussen twee tegenover
elkaar staande groepen, " en dat de
werptuigen die de glasramen hebben
bereikt bestemd waren voor een tegenover staande groep, en niet voor de
glasramen die gebroken of beschadigd
werden "• het bestreden arrest toch
beslist heeft dat de voorwaarden voor
toepassing van artikel l van titel IV
van het decreet van l 0 vendemiaire
jaar IV verenigd waren en de oorspronkelijke rechtsvordering van verweerster
gegrond heeft verklaa.rd op grond van
deze bepaling,
te1·wijl, naar de bewoordingen van artikel l van titel IV van het decreet van
10 vendemiaire jaar IV, de gemeenten
slechts verantwoordelijk kunnen gesteld
worden voor "de met openlijke dwanghandelingen of 1net geweld " door al of
niet gewapende samenscholingen of
bijeenkomsten . op hun grondgebied
gepleegde misdrijven ; onder met openlijke dwanghandelingen of met geweld
gepleegde misdrijven moet worden verstaan, alle opzettelijk gepleegde feitelijkheden tegen de personen of de eigendommen, met uitsluiting van de onvrijwillig
aan de personen of aan de eigendommen
toegebrachte schade ; door te zeggen dat
de werptuigen welke de glasramen van
het door verweerster uitgebate handelsbedrijf bereikt en beschadigd hebben
daartoe niet bestemd waren, het bestreden arrest impliciet maar zeker heeft
vastgesteld dat de aan verweerster toegebrachte schade niet door een met
openlijke dwanghandelingen of met geweld gepleegd misdrijf werd veroorzaakt ;
het arrest derhalve de oorspronkelijke
eis van verweerster niet gegrond kon
verklaren zonder tegenspraak en zonder
schending van artikel l van titel IV van
het decreet van 10 vend~miaire jaar IV :
Overwegende dat artikel l van titel IV
van het decreet van 10 vendemiaire
jaar IV beschikt dat elke gemeente
verantwoordelijk is voor de op haar
grondgebied door al of niet gewapende
samenscholingen of bijeenkomsten met
openlijke dwanghandelingen of met ge-

weld .gepleegde misdrijven hetzij tegen
de personen, hetzij tegen de nationale
of private eigendommen, alsook voor de
schadevergoeding waartoe zij aanleiding
geven;
Overwegende dat de door deze wettelijke schilling aan het slachtoffer van
de schade gegeven rechtsvordering op
een misdrijf gegrond is ; dat deze rechtsvordering gericht is tegen de gemeente ;
dat de wet, zonder te eisen dat de schuld
ten laste van de gemeente zou bewezen
zijn, deze burgerrechtelijk aansprakelijk
stelt voor de schade ;
Overwegende dat deze rechtsvordering
het karakter heeft van een burgerlijke
rechtsvordering voortvloeiend nit een
misdrijf;
Overwegende dat daaruit volgt dat,
opdat de gemeente overeenkomstig artikel l van voormeld decreet zou aansprakelijk zijn, het niet vereist is dat de
schade waarvan de vergoeding wordt
gevorderd een van de bestanddelen zou
zijn van het misdrijf dat met openlijke
dwanghandelingen of met geweld gepleegd misdrijf wordt genoemd, op voorwaarde dat de schade door dit misdrijf
veroorzaakt werd ;
Overwegende dat, derhalve, de omstandigheid dat de werptuigen die de glasramen van de aan verweerster toebehorende warenhuizen voor een tegenover
staande groep waren bestemd en dat de
schade aan de eigendom van laatstgenoemde niet opzettelijk door de daders
werd toegebracht, geen invloed heeft op
de vvettelijkheid van de bestreden beslissmg;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
11 jtmi 1970. 1e kamer. - Voo1·zitter, de H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Perrichon. - Gelijlcluidende conclusie,
de H. Depelchin, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HR. Philips en Fally.
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HUUR VAN GOEDEREN.- HAND:E;LSHUUR. VO;LLEDIGE OND:E;RVERHURING MET OVERDRACRT VAN DE HAN-

-960DELSZAAK.- VERLIES VOOR DE RUUR·
DER VAN EET RE.CRT OP RUURHERNIEU·
WING.

In geval van volledige onderverhuring van
het verhutwde goed met ove1·dracht van
de hanclelszaak, verliest de huu1·de1· het
1·echt op hu1whe1·nieuwing, zoals dit
wonlt gm·egeld bij de wet van 30 april
1951, gewijzigd bij die van 29 juni
1965, op de handelshuurovereenkomsten (1).
(NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
« GROTE
· BROUWERIJ ATLAS n,
T.
DE WIND,
TCRERNIN, WOLOWICZ EN GOESSENS.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 maart 1969 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel ;
Over het eerste middel, ~fgeleid uit de
schending van de artikelen 1, ll, 13,
16, IV, van de wet van 30 april 1951
op de handelshuur met het oog op de
bescherming van het handelsfonds, welke
artikelen 1 en 11 onderscheidenlijk vervangen zijn bij artikel 1, 1°, en bij artikel 1, 3°, van de wet van 29 juni 1955,

doordat het bestreden vonnis beslist
dat ten gevolge van de voiledige onderverhuring van het panel aan de overneemster van de handelszaak, eiseres het
recht verloren heeft om de hernieuwing
te vragen van de huur die de verweerders
haar hadden toegestaan, en haar veroordeelt om hun de ter uitvoering van de
beslissing van de eerste rechter ontvangen
vergoeding wegens uitzetting terug te
betalen ; volgens zijn redenen, ingeval
van overdracht van de handelszaak
samengaande met voiledige onderverhuring van het pand, er met toepassing
van artikel ll, § 1, van de wet op de
handelshuur een wettelijke indeplaatssteiling van de huurder geschiedt, en
de onderverhuurder, die de rechtstreekse
huurder van de verhuurder wordt, tegenover laatstgenoemde niet aileen aile ter
bescherming van de handelszaken bep3.alde rechten kan doen gelden, maar
tevens de enige is die zulks kan doen,
met. uitsluiting van de hoofdhuurder, die '
(1) RJ.adpl. DE PAGE, bijvoegsel van
d. IV, n" 781, B, en 790 ; cass., 20 april 1953
(Bull. en PASIC., 1953, I, 670) en 8 november
1956 (ibid., 1957, I, 244).

zich niet meer tussen de verhuurder en
de onderhuurder kan plaatsen ;

terwijl de toestand van de hoofdhuurder, die een voiledige onderverhuring
aan de overnemer van de handelszaak
heef~ toegestaan, niet dezelfde is als die·
van de huurder die al zijn rechten heeft
overgedragen; de wet van 29 juni 1956
wijzigingen in de wet op de handelshuurovereenkomsten heeft aangebracht
juist om de wettelijke bescherming van
toepassing te verklaren op de gevallen
waarin de hoofdhuurdel's eigenaars noch
huurders van de handelszaak zijn ; en,
hoewel in het onderhavige geval de
onderhuurder voortaan weliswaar beschermd wordt doordat hij zijn rechten
rechtstreeks kan doen gelden tegenover
de oorspronkelijke verhuurder, de hoofdhuurder toch ook bevoegd is om de
hernieuwing van de huur en in voorkomend geval de vergoeding wegens uitzetting aan te vragen, met inachtneming
evenwel van de eigen rechten van de
onderhuurder :
Overwegende dat, naar luid van artikel ll, I, van de wet van 30 april 1951
op de handelshuur, volledige onderverhcrring, zoals hier samengaande met
overdracht van de handelszaak, gelijkgesteld is met overdracht van de hu1.ll',
met het gevolg dat de onderhuurder de
rechtstreekse huurder van de verhuurder wordt;
Dat derhalve, in dit geval dat de wet
uitdrukkelijk onderscheidt van het in
artikel ll, II, vermelde . geval van
volledige of gedeeltelijke onderverhuring
die samen met de hu1.ll' van een handelszaak geschiedt of tot de totstandbrenging
van een handelszaak aanleiding geeft.,
aileen de onderhuurder, met uitsluiting
van de hoofdhu1.rrder, recht heeft op de.
hernieuwing van zijn huur ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
l l juni 1970. - 1e kamer. - Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Legros. Gelijkluidende conclusie,
de H. Depelchin, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Philips en Fally.
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VERDELING. VEREFFENING VAN
DE GElVIEENSORAP DI:E; TUSSEN EORTGENOTEN BESTAAN REEFT.- 0NROERENDE GOEDEREN.- VEILING.- GEVOEGLIJK TE VERDELEN GOEDEREN.
BEGRIP.

Doo1· te bepalen dat moet wo1·den overgegaan tot de veiling van de onve1'deelde goede1·en, namelijk van de onroerende goederen, « indien zij niet gevoeglijk kunnen verdeeld worden », beoogt
artikel 827 van het Burgerlijlc W etboek
met de woorden « niet gevoeglijk », zowel
de jeitelijke onmogelijkheid van dergelijke verdeling als alle andere jeitelijke
omstandigheden die kunnen bijdragen
tot het ontbreken van gevoeglijkhe•;d, in
het bijzonder de staat van onverdeeldheid
op het ogenblik van de vorming der
kavels (1).

(n'ROOGRE, T. MARTENS.)

ARREST

HET HOF ; - Gelet cip het bestreden
arrest, op 28 maart 1969 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 826, 827, 1476 van
het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet,

doordat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat partijen uit de
echt gescheiden zijn, beslist dat de drie
huizen die afhangen van de ontbonden
huwelijksgemeenschap dienen openbaar
verkocht te worden en dat het overbodig
(1) Raadpl. cass., 14 december 1967 (A1-r.

cass., 1968, b1z. 543) en de noot get. E. K.,
en cass., 5 december 1968 (ibid., 1969,
blz. 352).
Is de vraag of een goed gevoeglijk te verdelen is, een feitelijke kwestie die de rechter
beoordeelt op het ogenblik van de vorming
der kavels? Hieromtrent raadplege men :
LAUREN'£, Droit civil, d. X, n" 321; DE PAGE,
D1·oit civil, d. IX, ur 1031; KLUYSKENS,
Beginselen van bu1·gerlijk 1·echt, II, De erfenissen, n' 144, 2; BAUDRY-LACANTINERIE
CASSA'l'IE,

1970. -

31

voorkomt te onderzoeken of, zoals eiseres
in haar conclusies het staande hield, zij
in natura kunnen verdeeld worden, en
deze beslissingen steunt op de overweging dat de kwestieuze huizen bezwaard
zijn met hypothecaire inschrijvingen, dat
de huwelijksgemeenschap blijkbaar over
geen liquiditeiten beschikt en dat bijgevolg de openbare verkoping van de
huizen, tot aanzuivering van de schulden,
geboden is,

terwijl, volgens artikel 1476 van het
Burgerlijk W etboek, de verdeling van de
huwelijksgemeenschap aan alle regels die
in de titel Erfenissen bepaald zijn voor
de verdelingen tussen medeeerfgenamen
onderworpen is, volgens artikel 826 ieder
van de medeerfgenamen, en dus ieder
van de gescheiden echtgenoten, zijn
deel in de onroerende goederen der nalatenschap, of huwelijksgemeenschap, in
natura kan vragen, en volgens artikel 827
er slechts overgegaan moet worden tot de
veiling indien de onroerende goederen
niet gevoeglijk kunnen verdeeld worden,
zodat het arrest niet kon beslissen, zonder
deze artikelen te schenden, dat er overgegaan moest worden tot de veiling van
gezegde onroerende goederen waarvan
niet vastgesteld werd dat zij niet gevoeglijk konden verdeeld worden, en alleszins
·het arrest, dat niet vastgesteld heeft clat
de onroerende goederen al dan niet
gevoeglijk in natura konden verdeeld
worden, niet gemotiveerd is (schencling
van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende clat, wanneer artikel 827
van het Burgerlijk W etboek bepaalt dat
tot de veiling van de onverdeelde onroerende goederen dient te worden overgegaan indien « ze niet gevoeglijk verdeeld
kum1.en worden », het door de tennen
« niet gevoeglijk » bedoelt zowel de materiele onmogelijkheid van zTtlke verdeling
als al de andere feitelijke omstandigheden welke tot het beoordelen van znlk
ongevoeglijk lmrakter kunnen bijdragen,
en vVAHL, T1·aite pmtiqtw et them·ique de droit
civil, Des Successions, d. III, n rs 2468 en
2469 ; Rep. pmt. dr. belge, v 0 Successions,
nrs 1269 en 1281 ; cass. fr., 22 oktober 1945
(D., 1946, 5) en 14 februari 1962 (Bulletin
civil, 1962, I, 397).
Over het punt dat het bestaan van een
hypotheek een gevoeglijke verdeling in natura
kan beletten, raadpl. cass. fr., 15 juli 1908 (D.,
1909, I, 63), DE PAGE, Zoe. cit., en DALLOZ,
Repertoire de droit civil, uitg. 1955, v 0 Successsions, n" 1549.

-962in 't bijzol'tder de toestand van de
onverdeeldheid beschouwd op het ogenblik van de vorming van de kavels ;
Overwegende dat het arrest in concreto vaststelt niet aileen dat de om·oerende goederen afhangende van de onverdeeldheid met zware hypothecaire inschrijvingen bezwaard zijn, maar ook
dat de huwelijksgemeenschap blijkbaar
over· geen liquiditeiten beschikt ; dat het
eruit soeverein heeft kunnen afleiden dat
de verkoop van deze goederen " geboden
is " tot aanzuivering van de schillden,
e)l aldus te kennen geeft ia1,;18de baten
van de gemeenschap O)lvoldoe/'tde zijJl
om de schulden te vereffene1i', en de
verkoop van de onroereJlde goederen
o)lvermijdelijk is, zodat gevoeglijke verdeling ervan uitgesloten is ;
Overwegende dat het arrest aldus zijn
beslissing wettelijk rechtvaardigt en meteen de reden opgeeft waarom de rechter
het on)lodig acht te onderzoeken, of de
verdeling van die goederen, aileen op
materieel gebied beschouwd, al dan niet
mogelijk is ;
Dat het middel niet kan aa!lgenomen
worden;
Om die redeneJl, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
12 juni 1970.- 1e kamer.- Voot·zitter
en Verslaggeve1·, de H. De Bersaques,
raadsheer waarnemend voorzitter.- Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal. - Pleitet·s, de HH. Struye
en Ansiaux.

2° ARBEIDSONGEVAL. - BESTENDIGE
ARBEIDSONGESCHIKTHEID. - 0MVANG
VAN DE SCHADE. IN AANMERKING
TE NEJ\'IEN GEGEVENS.

.

1° De. uit een arbeidsongeval voot·tspt·uitencle m·beidsongeschilctheicl bestaat in
het vet·lies of de verminclm·ing van cle
economische waanle van de get1·o tfene ( 1).
(Gecoiirdineerde wetten betreffende de
schade voortspruitende nit arbeidsongevallen, art. 2, gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 10 juli 1951.)

2° Ingeval . van bestenclige at·beiclsongeschiktheicl ingevolge een arbeidsongeval
wot·dt de omvang van de schade, die
bestaat in het verlies of de vermindet·ing
van de economische waarcle van de
getTo tfene, beoot·deelcl naa1· cliens leeftijd,
bemepsbekwaamheid, aanpassingsvermogen, omscholingsmogeli,ilcheclen en
conctt?Tentievet"mogen op de algemene
arbeidsmat·lct (2). (Gecoiirdineerde wetten betre:ffende de schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, art. 2,
gewijzigd ~ij art. 1 van de wet van
10 juli 19511.)
(VAN WYII'lEERSCH, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
cc BELGISCHE
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN DE MIDDENSTAND n.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 29 april 1969 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Kortrijk ;

10 ARBEIDSONGEVAL. ARBEIDSONGESCHIKTHEID. AARD VAN DE
SCff,ADE.

Over het eerste middel, afgeleid uit de
scheJlding van de artikelen 1, 2, 28,
tweede lid, van de gecoiirdineerde wetten
van 28 september 1931 op de vergoeding
der schade voortspruitende uit de arbeidsongevailen (gezegd artikel 1, aangevuld
door de besluitwet van 9 j1.mi 1945,
artikel 1, en gezegd artikel 2, gewijzigd

(1) Cass., 13 april 1959 (Bull. en PAsrc.,
1959, I, 803) en 13 januari 1964 (ibid., 1964,
I, 495).
(2) Buiten de in noot 1 vermelde arresten,
raadpl. cass., 8 november 1957 en (l februari
1958 (Bull. en PASIC., 1958, I, 245 en 619),
19 september 1958 en 22 mei 1959 (ibid.,
1959, I, 64 en 9(31), 14 december 1961 en
22 maart 1962 (ibid., 19(32, I, 462 en 804),
22 april1963 (ibid., 19fl3, I, 883), 3 september

1964 en 10 juni 19(35 (ibid., 19(35, I, 3 en 1089),
30 september 1965 en 12 mei 1966 (ibicl.,
19(36, I, 150 en 1155), (l maart 1968 (A1T.
cass., 1968, blz. 895) en 25 september 1969,
Sti1J1'ct, b1z. 103 en de noot.
Zie ook : DE LEYE, V ergoeding van arbeidsongevallen, nrs 121 en 122 ; HoRION, « Examen
de jurisprudence ,, Rev. crit. Jti?'. beige, 1968,
blz. 519, n" 128 ; Rep. pud. du droU belge,
Bijv., V 0 Accidents du travail, nrs 384 en 385.
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en aangevuld door de wet van 10 juli
1951, artikel 1) en 97 van de Grondwet,

doordat bet bestreden vonnis, op grand
van een deskundig verslag dat de nieuwe
fysische invaliditeit op 16 t. h. vaststelt,
de blijvende arbeidsongeschiktheid van
eiser van 100 t. h. op 16 t. h. vanaf
8 juni 1964 vermindert ; dat bet vonnis
deze beslissing grondt op de navolgende
redenen : dat de vraag is te weten of
bedoelde fysische verbetering ook de
bekwaamheid van eiser tot bet verrichten van winstgevende arbeid heeft gewijzigd, in vergelijking met de graad
van bekwaamheid op nul bepaald bij
bet vorig vonnis ; dat de schaal tot vaststelling van de graad van invaliditeit
eerder abstract is en niet blindelings
moet toegepast worden op elk concreet
geval, dat er ter zake geen enkele reden
is om aan te nemen dat de blijvende
arbeidsongeschiktheid, die haar oorzaak
vindt in bet ongeval, boger ligt dan de
door de expert voorgestelde 16 t. h.;
dat een man die de middelbare leeftijd
voorbij is en ongeschoold blijft weliswaar
doorgaans minder gevraagd zal worden
dan een gespecialiseerde arbeider, maar
dat die omstandigheden, die het economisch rendement drukken, niet verward
moeten worden met de gevolgen van het
ongeval,
tenvijl, eerste onderdeel, bet tegenstrijdig is enerzijds te erkennen dat er inzake
vergoeding van de schade voortspruitende cut de arbeidsongevallen rekening
client gehouden te worden met het
« concreet geval " van het slachtoffer en
met zijn persoonlijke « bekwaamheid tot
het verrichten van winstgevende arbeid ,,
en anderzijds geen rekening te houden
met de ouderdom en ITJ.et de ongeschooldheid van het slachtoffer (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
tweede onde1·deel, de arbeidsongeschiktheid client bepaald te worden naar de
algemene sociaal-economische toestand
waarin het slachtoffer zich feitelijk bevindt en zijn persoonlijke werkmogelijkheden op de arbeidsmarkt, en die arbeidsmogelijkheden noodzakelijk verb and hebben met zijn ouderdom en zijn ongeschooldheid op het ogenblik van het
ongeval (schending van al de aangeduide
wetsbepalingen, in bet bijzonder artikel 2
van de gecoordineerde wetten) :
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de aan het Hof
regelmatig overgelegde stukken blijkt

dat, bij vonnis van 17 juni 1961, bij
eiser, slachtoffer van een arbeidsongeval,
een blijvende arbeidsongeschiktheid van
100 t. h. werd erkend, op grand van
een fysische onbekwaamheid van 25 t. h. ;
dat het bestreden vonnis, dat de vordering tot herziening door verweerster
ingediend gegrond verklaart, de volledige
arbeidsongeschiktheid van eiser ten
gevolge van dit ongeval op 16 t. h.
vermindert, schatting die door de gerechtelijke deskundige werd voorgesteld,
maar slechts ten: aanzien van de lichamelijke lets ';, .did ''eiser nog vertoont ;
Overwegende dat de bestendige ongeschiktheid tot werken, voortspnutende
uit een arbeidsongeval, bestaat in het
verlies of de vermindering van het
economisch potentieel van de getroffene ;
dat om dit potentieel te schatten in
aanmerking moeten genomen worden de
leeftijd, de vakkundigheid, het aanpassingsvermogen, de mogelijkheid van omscholing, de concurrentiele bekwaamheid
op de algemene arbeidsmarkt van 'de
getroffene ;
Overwegende dat het vonnis, dat
weigert aan te nemen dat de bestendige
arbeidsongeschiktheid ten deze volledig
is gebleven, om de enkele reden dat de
« omstandigheden van ouderdom en ongeschooldheid, die het economisch rendement drukken, niet moeten verward
worden met de gevolgen van het ongeval "• artikel 2 van de door het koninklijk .
beslcut van 28 september 1931 gecoordineerde wetten schendt ;
Dat het tweede onderdeel van het
middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt bet bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst
de zaak naar de Rechtbank van eerste
aanleg te Brugge, zetelende in hager
beroep.
12 juni 1970. - 1e kamer. - Voorzitter en V e1·slaggever, de H. De Bersaques,
raadsheer waarnemend voorzitter. · Gelijlcluidende conclusie, de H. Colard,
advocaat-generaal. Pleiters, de
HH. Philips en Bayart.
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15 juni 1970.

VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN. STRAFZAKEN. VERSTEKARREST WAARBIJ HET HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE TEGEN EEN
VEROORDELEND VONNIS NIET ONTVANKELIJK WORDT VERKLAARD. ARREST
WAARBIJ RET VERZET NIET-BES'J:AANDE
IS VERKLAARD.- VoORZIENI:!'iG TEGEN
BEIDE ARRESTEN. VOORZIENING
INGESTELD MEER DAN TIEN VRIJE
DAGEN NA DE BETEKENING VAN HET
TWEEDE ARREST. NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

Niet ontvankelijk is de voorziening van
de beklaagde tegen een ver·stelcarrest
waarbij zijn hager· beroep tegen een
ver·oor·delencl vonnis niet ontvanlcelijk
wordt ver·lclaard, en tegen het eerste
arrest waarbij het ver·zet dat hij heejt
gedaan, wegens niet-verschijning nietbestaande is verklaar·d, wanneer· de voorziening wm·dt ingesteld meer dan tien
vrije dagen na de betekening van het
arr·est waar·bij het ver·zet niet-bestaande
is verklaard (I). (Wetb. van strafv.,
art. 373.)
(ROSSCHAERT.)
ARREST

(ver·taling).

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, op 18 september en op 17 oktober 1969 door het Hof van beroep te
Luik gewezen ;
Overwegende dat het verstekarrest
van 17 oktober 1969 eisers verzet tegen
het verstekarrest van 18 september 1969
waarbij diens hager beroep tegen een
veroordelend vonnis van de correctionele
rechtbank te laat ingediend wordt verklaard, niet-bestaande verklaart wegens
niet-verschijning;
Overwegende dat het arrest van
17 oktober 1969 aan eiser betekend is op
25 oktober 1969 en de voorziening eerst
op 14 november 1969 ingesteld is, dit is
na het verstrijken van de termijn voorgeschreven bij artikel 373 van het Wethoek van strafvordering ;
Dat de voorziening tegen deze beslissing derhalve niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat de termijn waarover
(1) Vgl. cass., 13 juni 1960 (Bull. en PASIC.,
1960, I, 1174); raadpl. cass., 12 oktober 1964
(ibid., 1965 1 I, 140); 11 mei 1970, s7tpm,
biz. 844.

eiser beschikt om zich in cassatie te
voorzien tegen het verstekarrest van
18 september 1969, waartegen hij een
verzet heeft gedaan dat niet-bestaande
is verklaard, dezelfde is als die waarover
hij beschikte om cassatieberoep in te
stellen tegen het arrest waarbij het
verzet niet-bestaande is verklaard;
Dat deze termijn verstreken is, zodat
de voorziening tegen het arrest van
18 septen1ber 1969 evenmin ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
15 juni 1970. - 2e kamer. - Voorzitter· de H. van Beirs voorzitter. V erslaggever de H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, de H. Depelchin,
advocaat-generaal.
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15 juni 1970.

INTERNATIONALE
VERDRAGEN.
VE.RDRAG TOT BE.SOHERMING VAN
DE REOHTEN VAN DE MENS EN VAN DE
FUNDAME.NTELE
VRIJHEDEN,
ARTIKEL 6-3-e. DRAAGWIJDTE.

Ar·tikel 6-3-e van het Verdmg tot bescher·ming van de rechten van de mens en
van de funclamentele vrijheden, op
4 november 1950 te Rome ondertekend
en goedgekeurd bij de handeling van de
wetgevende macht van 13 mei 1955,
lcmchtens hetwelk ellce beklaagde ger·echtigd is zich te doen bijstaan door een
tolk, indien hij de taal welke ter zitting
wordt gebezigd niet verstaat of niet
spreelct, breidt deze bijstand niet ttit tot
de tussenlcomsten van de advocaat die
door de belclaagde met zijn ver·dediging
is belast.
(SIMON GONZALEZ.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 november 1969 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 6 van het
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van de mens en van de fundamentele
vrijheden en van het additioneel protocol van dit verdrag, die goedgekeurd zijn
bij handeling van de wetgevende macht
. van 13 mei 1955,
doordat eiser ter terechtzitting van
11 oktober 1969 van het hof van beroep,
waar enkel gebruik werd gemaakt van
de Franse taal, niet bijgestaan werd door
een tolk,
te1·wijl, wegens zijn gebrek aan kennis
van deze taal, het voor hem niet mogelijk
is zich voor het gerecht te verdedigen :
Overwegende dat uit de processenverbaal van de terechtzittingen blijkt
dat tijdens de zittingen van het hof van
beroep op 6 en 10 oktober 1969 een
raadsheer verslag heeft uitgebracht, eiser
ondervraagd is, de burgerlijke partij
gelmord is en het openbaar ministerie
zijn vordering heeft voorgedragen ; dat
op al deze terechtzittingen ten behoeve
van eiser die geen Frans sprak, de voorzitter overeenkomstig artikel 333 van
het W etboek van strafvordering een
tolk benoemd heeft ; dat daarna ter
terechtzitting van l l oktober 1969,
waarop het middel betrekking heeft,
het hof van beroep enkel het pleidooi
van eisers raadsman heeft gehoord zonder
enige onderzoekshandeling te verrichten ;
Overwegende dat artikel 6, 3, e, van
het V erdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij handeling
van de wetgevende macht van 13 mei
1955, de bijstand van een tolk niet verplicht stelt voor de pleitrede van de
advocaat die door de beklaagde met zijn
verdediging belast is :
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat, in zover de voorziening gericht is tegen de beslissing op
de strafvordering, de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
vormen in acht genomen zijn en dat de
bestreden beslissing geen enkele onwettelijkheid bevat die in aanmerking kan
worden genomen op de voorziening
aileen van beldaagde ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
15 juni 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, de H. Capelle. Gelijkluidende · conclusie, de H. Depelchin,

advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Van
de Put (van de balie bij het Hof van
beroep te Brussel).
·

2e

KA.MER.-

15 juni 1970.

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
8TRAFZAKEN.
MISDAAD.
BE.SCEIKKING TOT VERWIJZING NAAR
DE CORRECTIONELE RECHTBANK. NIE.T NADER OMSCHREVEN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. BESLISSING VAN ONBEVOEGDHEIDVERKLARING.
VE.RNIETIGING VAN DE BESCHIKKING
EN VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN
INBESOHULDIGINGSTELLING.

W anneet· de beschikking van de 1·aadkamer,
waarbij een van een misdaad beklaagde
pe1·soon naa1· de co1·rectionele 1·echtbank
wordt verwezen, stelt dat verzachtende
omstandigheden dienen te wo1·den aangenomen, maar ze niet aangeeft en het
vonnisge1·echt zich onbevoegd heejt ve7'klaaTd, en· beide beslissingen in kracht
van gewijsde zijn gegaan, veTnietigt het
Hoj, het rechtsgebied Tegelende, de
beschikking van de madkame1' en verwijst de zaalc naa1· de kame1· van inbeschuldigingstelling (I).
(PROCUREUR-GENERAAL TE LUIK,
INZAKE CHAMPION EN CONSORTEN.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het verzoek
tot regeling van rechtsgebied, op 21 januari 1970 ingediend door de Procureurgeneraal bij het Hof van beroep te Luik;
Overwegende dat de raadkamer van
de rechtbank van eerste aanleg te
Dinant bij beschikking van 24 mei 1968
naar de correctionele rechtbank verwezen
heeft:
l. Leon, Louis, Joseph Champion,
handelsvertegenwoordiger, geboren te
(1) Cass., 19 december 1966 (A1·r. cass.,
1967, blz. 510); verg. cass., 22 juli 1968
(ibid., 1968, blz. 1329) en 4 mei 1970, supm,
blz. 817.
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2. Nadia Piasecki, P. T. T.-bediende,
van Franse nationaliteit, geboren te
Lyon op 7 januari 1947, woonachtig te
Vrigne-aux-Bois (Ardennen, Frankrijk),
verblijvende te Lyon, rue Mortier, 9,
3. Bernard Piasecki, kernmaker, van
Franse nationaliteit, geboren te Charleville op 28 augustus 1948, woonachtig te
Vrigne-aux-Bois (Ardennen, Frankrijk),
4. Marguerite Martin, echtgenote Piasecki, zonder beroep, van. Franse nationaliteit, geboren te Vrigne-aux-Bois op
19 augustus 1919 en aldaar woonachtig,
avenue Marceau, 41,
5. Francis, Cluistian, Victor Lenain,
bediende, geboren te Bouillon op 28 maart
1929 en aldaar woonachtig, Faubourg de
France, 8,
Om, in 1967 :

A.- de eerste en de vijfde : te Chalonsur-Vesles (Frankrijk) in april of mei
met bedrieglijk opzet of met het oogmerk
om te schaden :
als daders, mededaders of medeplichtigen van de misdrijven :
Hetzij om ze te hebben uitgevoerd of
aan de uitvoering rechtstreeks te hebben
medegewerkt, hetzij door enige daad tot
de uitvoering zodanige hulp te hebben
verleend dat de misdrijven zonder hun
bijstand ~1iet hadden k1.mnen worden
gepleegd, hetzij door giften, beloften,
bedreigingen, misbruik van gezag of van
macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, de misdrijven rechtstreeks te
hebben uitgelokt ;
Hetzij om onderrichtingen te hebben
gegeven om de misdrijven te plegen,
hetzij om _wapens, werktuigen of enig
ander middel te hebben verschaft die
tot de misdrijven hebben gediend, wetende dat ze daartoe zouden dienen, hetzij,
buiten het geval van artikel 66, § 3, van
het Strafwetboek, om met hun weten de
dader of de daders te hebben geholpen
of bijgestaan in daden die de misdrijven
hebben voorbereid, vergemakkelijkt of
voltooid:
valsheid te hebben gepleegd in authentieke en openbare geschriften, in handelsof bankgeschriften of in private geschriften, hetzij door valse handtekeningen,
hetzij door namaking of vervalsing van
geschriften of handtekeningen, hetzij
door overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen valse-

lijk op te maken of achteraf in de akten
in te voegen, hetzij door toevoeging of
vervalsing van bedingen, verklaringen of
feiten die deze akten ten doel hadden op
te nemen of vast te stellen, om in het
onderhavige geval valse Moneta-zegels
te hebben vervaardigd of doen vervaardigen.

B. de eerste, tweede, derde en
vierde : te Dinant, Beauraing, Rochefort
en elders in Belgie, in juli en augustus,
met hetzelfde bedrieglijk opzet of n1.et
hetzelfde oogmerk om te schaden gebruik
te hebben gemaakt van de genoemde
valse stukken, in het onderhavige geval
van de Moneta-zegels, wetende dat zij
vals waren, alsmede de vijfde, als daders,
mededaders of 1nedeplichtigen van de
misdrijven :
Hetzij om ze te hebben uitgevoerd of
aan de uitvoering rechtstreeks te hebben
medegewerkt, hetzij door enige daad tot
de uitvoering zodanige hulp te hebben
verleend dat de misdrijven zonder hun
bijstand niet hadden kunnen worden
gepleegd, hetzij door giften, beloften,
bedreigingen, misbruik van gezag of
macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, de misdrijven rechtstreeks te
hebben uitgelokt;
Hetzij om onderrichtingen te hebben
gegeven om de misdrijven te plegen,
hetzij om wapens, werktuigen of enig
ander middel te hebben verschaft die
tot de misdrijven hebben gediend, wetende. dat ze daartoe zouden dienen, hetzij,
bmten het geval van artikel 66, § 3,
van het Strafwetboek, 1net hun weten
de dader of de daders te hebben geholpen
of bijgestaan in daden die de misdrijven
hebben voorbereid, vergemakkelijkt of
voltooid.
G. de eerste, tweede, derde en
vierde : te Dinant, Beauraing, Rochefort
en elders in Belgie, in juli-augustus,
als daders, mededaders of medeplichtigen
van de misdrijven :
Hetzij om ze te hebben uitgevoerd of
aan de uitvoering rechtstreeks te -hebben
medegevverkt, hetzij door enige daad tot
de uitvoering zodanige hulp te hebben
verleend dat de misdrijven zonder hun
bijstand niet hadden kmmen worden
gepleegd, hetzij door giften, beloften,
bedreigingen, misbruik van gezag of van
macht, misdadige kuiperijen of aro-listigheden, de misdrijven rechtstreeks te
hebben uitgelokt;
Hetzij om onderrichtingen te hebben

-

967

gegeven om de misdrijven te plegen,
hetzij om wapens, werktuigen of enig
ander middel te hebben verschaft die
tot de misdrijven hebben gediend, wetende dat ze daartoe zouden dienen ;
Hetzij, buiten het geval van artikel 66,
§ 3, van het Strafwetboek, met hun
weten de dader of de daders te hebben
geholpen of bijgestaan in daden die de
misdrijven hebben voorbereid, vergemakkelijkt of voltooid, met bet oogmerk
om zich een zaak toe te eigenen die aan
een ander toebehoort, zich gelden, roerende goederen, verbintenissen, kwijtingen, schuldbevrijdingen te hebben doen
afgeven of leveren ten nadele van tal
van personen, hetzij door bet gebruik
maken van valse nmnen of valse hoedanigheden, hetzij door bet aanwenden van
listige lmnstgrepen om te doen geloven
aan bet bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van
een denkbeeldig krediet, om een goede
afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op
andere wijze misbruik te maken van bet
vertrouwen of van de lichtgelovigheid,
met name ten nadele van de naamloze
vennootschap Courtheoux, in het onderhavige geval, koopwaren :
a) de eerst_e, tweede, en derde, te
Beauraing, tussen 7 en 13 augustus,
sigaretten ten bedrage van 300 frank ten
nadele van Auguste Crucifix ;
b) de eerste en tweede, als daders :
1) te Bouillon, in juli, voor 75 frank
ten nadele van Louise Damilot ;
2) te Bouillon, in juli, voor 500 frank
ten nadele van Marie-Fran<;oise Dabry
of van Robert Toussaint;

3) te Hotton, in juli, voor 675 frank
ten nadele van Calixte Barthelemy of
van de naamloze vennootschap Courtheoux;
4) te Thiaumont, in juli, voor 100 fr'ank
ten nadele van Lucienne Birchen of van
de naamloze vennootschap Courtheoux ;
5) te Aarlen, in juli of in juni, voor
200 frank ten nadele van Victorine
Delperdange of van de naamloze vennootschap Courtheoux ;
6) te Pin, in juni, juli of august-lis,
voor 75 frank ten nadele van de naamloze
vennootschap Courtheoux ;
7) te Virton, in juni, voor 200 frank
ten nadele van Marguerite Bosere of van
de naamloze vennootschap Com·theoux ;

8) te La Cuisine, in juni, juli of augustus, voor 50 tot 75 frank ten nadele van
Dumont of van de namnloze vennootschap Courtheoux ;
c) de eerste en vier de, als daders :
1) te Bouillon, in juli, voor 300 frank
ten nadele van Lionel Schwebach ;
2) te Villers-devant-Orval, in juli,
voor 250 frank ten nadele van MariePaule Andre ;
3) te Geronville, in jcmi, juli of augustus, voor 125 frank ten nadele van de
naamloze vennootschap Courtheoux ;
d) de eerste, als dader :
1) te Mariembourg, in augustus, voor
200 frank ten nadele van Helene Vodron
of van de naamloze vennootschap Courtheoux:
2) te Musson, in juli, voor 1.275 frank
ten nadele van Liliane Hauzen of van de
naamloze vennootschap Courtheoux ;
3) te Musson, in juli, voor 430 frank ten
nadele van Marcelle Maury of van de
naamloze vennootschap Courtheoux ;
4) te Florenville, in juli of juni, voor
200 frank ten nadele van Marie Fizaine
of van de naamloze vennootschap Courtheoux;
5) te Chiny, in augustus, voor 250 frank
ten nadele van Pierre Protin of van de
naamloze vennootschap Courtheoux ;
6) te Athus, in juli, voor 50 frank ten
nadele van Paul Grosemans ;
7) te Dampicourt-Couvreaux, in augustus, voor 50 frank ten nadele van GerInaine W arnimont of van de naamloze
vennootschap Courtheoux ;
8) te Virton, in juli, voor 250 frank
ten nadele van Marie-Jeanne Brunei of
van de naamloze vennootschap Col-irtheoux;
9) te Tournay-Petitvoir, in juli, voor
300 frank ten nadele van Annette N evramont of van de naamloze vennootschap Courtheoux ;
10) te Carlsbourg, in juni, juli of augustus, voor 200 tot 250 frank ten nadele
van Paul Caussin of van de naamloze
vennootschap Courtheoux ;
11) te Bastogne, in juni, juli of augustus
voor 250 frank ten nadele van de naamloze vennootschap Courtheoux ;
12) te Aubange, in jlmi, juli, augustus,
voor 100 frank ten nadele van Collin
of van de naamloze vennootschap CourthBoux;
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13) te Aubange, in juni, juli, augustus,
voor 250 frank ten nadele van de naamloze vennootschap Courtheoux ;
14) te Athus, in juni, juli, augustus,
voor 150 frank ten nadele van de naamloze vennootschap Co,urtheoux ;
15) te Halanzy, in juli, voor 500 frank
ten nadele van Ginette Marchal of van
de naamloze vennootschap Courtheoux ;
16) te Chenois, in juni, juli of augustus,
voor 150 frank ten nadele van Cecile
Peruzzo of van de naamloze vennootschap Courtheoux ;
17) te Ethe, in juni, juli, augustus,
voor 50 frank ten nadele van Roche of
van de naamloze vennootschap Courtheoux;
18) te Virton, in juni, juli, augustus,
voor 750 frank ten nadele van de naam.loze vennootschap Courtheoux ;
19) te Meix-devant-Virton, in juni,
juli, augustus, voor 25 of 50 frank ten
nadele van Denise Henrion of van de
naamloze vennootschap Courtheoux ;
20) te Paliseul, in juni, juli, augustus,
voor 50 tot 7 5 frank ten nadele van
Gerard Delmue of van de naa1nloze
vennootschap Courtheoux ;
21) te Olloy, in juni, juli, augustus,
voor 25 frank ten nadele van de namnloze
vennootschap Courtheoux ;

e) de tweede, als dader, in dezelfde
omstandigheden van tijd en ten nadele
van de naarnloze vennootschap Courtheoux:
1) te Bohan, voor 600 frank ten nadele
van Robert Dauby;
2) te Rochehaut, voor 100 frank ten
nadele van Gregoire Denis ;
3) 'te Beam·aing, voor 500 frank ten
nadele van Louisa Degeimbre ;
4) te Dinant, voor 1.000 frank ten
nadele van Celeste Piquin ;
5) te Rochefort, voor 550 frank ten
nadele van Raymond Michel;
6) te Rochefort, voor 100 frank ten
nadele van Alphonse Leysen ;
7) te Rochehaut, voor 100 frank ten
nadele van Gregoire Denis ;
8) te Bouillon, voor 1.100 frank ten
nadele van Colette Lafaye ;
9) te Bouillon, voor 125 frank ten
nadele van Marie Dachy ;
10) te Marche, voor 25 frank ten nadele
van Juliette Gerard ;

11) te Marche, voor 400 of 500 frank
ten nadele van de naamloze vennootschap
Courtheoux ;
12) te Marche, voor 400 frank ten nadele van Joseph Collinet ;
13) te Marche, voor 50 of 75 frank ten
nadele van de naamloze vennootschap
Courtheoux ;
14) te Noirefontaine, voor 25 frank
ten nadele van Lucienne Schmit ;
15) te Bellevaux, voor 25 frank ten
nadele van Berthe Denis ;
16) te Ucimont, voor 225 frank ten
nadele van Juliette Gregoire ;
17) te Saint-Leger, voor 150 frank ten
nadele van Juliette Decelle ;

IS) te Gerouville, voor 350 tot 375 fr.
ten nadele van Pa-ula Richard ;
19) te Mogimont-Vivy, voor 50 frank
ten nadele van Fernande Collard ;
20) te Muno, voor 50 tot 7.5 frank ten
nadele van Godfrind ;
21) te Saint-Leger, voor 250 frank
ten nadele van de naamloze vennootschap Courtheoux ;
22) te Vivy, voor 25 frank ten nadele
van de naamloze vennootschap Courtheoux;
23) te Saint-Leger, voor 300 frank ten
nadele van Rosnmn ;
24) te Aarlen, voor 300 frank ten
nadele van de naan1loze vennootschap
Com·theonx ;
25) te Athus, voor 200 frank ten nadele
van de naamloze vennootschap Courtheonx;
26) te Musson voor 250 frank ten
nadele van de naamloze vennootschap
Courtheoux ;
27) te Chenois, -voor 125 frank ten
nadele van de naamloze vennootschap
Courtheon'x: ;
28) te Chassepierre, voor 300 frank
ten nadele van Lahaye ; .
29) te Virton, railroeden voor gordijnen
ten nadele van Agnes Fontaine ;
30) te Poupohan, voor 125 frank ton
nadele van Denis ;
31) te vVavreille, voor 25 frank ten
nadele van de naamloze vennootschap
Courtheoux ;
32) te Melreux, voor 125 frank ten
nadele van de naamloze vennootschap
Courtheoux ;

f)

de derde, als dader, in dezelfde
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omstandigheden van tijd en ten nadele
van de naamloze vennootschap Courtheoux:
I) te Bohan, voor 300 frank ten nadele
van Joseph Willem ;
2) te Alle, voor 300 frank ten nadele
van Joseph Willem ;
3) te Alle, voor 300 frank ten nadele
van Jean-Joseph Antoine;
4) te Vresse, voor 350 frank ten nadele
van Jeanne Clement ;
5) te Beauraing, voor 300 frank ten
nadele van Lea Havenne;
6) te Beauraing, voor 175 frank ten
nadele van Angele Herbiet ;
7) te Beauraing, voor 425 frank ten
nadele van Marguerite Fontenelle ;
8) te Rochefort, voor 400 frank ten
nadele van Theophile Bulens ;
9) te Rochefort voor 425 frank ten
nadele van Anne-Marie Renotte;
10) te Rochefort, voor 125 frank ten
nadele van Eva Delhaize ;
II) te Noirefontaine, voor 25 frank
ten nadele van Renelle Coudrotte ;
12) te Clairiere, voor 300 frank ten
nadele van Jean-Joseph Willeme;
13) te Bouillon, voor 300 frank ten
nadele van Lionel Schwebach ;
g) de vierde, als dader, in dez<1lfde
omstandigheden van tijd en ten nadele
van de naamloze vennootschap Courtheoux:
1) te Chiny, voor 175 fraJlk ten nadele
van Alice Forget ;
2) te Chiny, voor 200 frank ten nadele
van Ernest Toussaint ;
3) te Saint-Mard, voor 125 frank ten
nadele van Fernande Collard ;
4) te Gerouville, voor 125 frank ten
nadele van een te bepalen persoon ;
5) te Messancy, voor 250 frank ten
nadele van Henicot ;
6) te Halanzy, voor 75 frank ten
nadele van een te bepalen persoon ;
7) te Chenois, voor 50 frank ten nadele van Irene Picard ;
8) te Pin, voor 7 5 frank ten nadele van
Yvonne Moreau;
9) te V:irton, voor 250 en 125 frank
ten nadele van te bepalen personen ;
10) te Saint-Mard, voor 250 frank
ten nadele van een te bepalen persoon ;
II) te Aarlen, voor 17 5 frank ten
nadele van een te bepalen persoon ;

12) te Virton, voor 500 tot 750 frank
ten nadele van Dauphin.
D. de tweede, te Saint-Mard of
elders in Belgie, in 1967, geheel of gedeeltelijk verscheidene roerende voorwerpen
te hebben geheeld, welke zaken weggenomen, verduisterd of door een misdaad
of wanbedrijf verkregen waren,

E. - de vijfde te Bouillon in 1967
ten m:inste 50 tot 60 paketten sigaretten
of een gedeelte ervan te hebben geheeld,
welke zaken weggenomen, verduisterd
of door misdaad of wanbedrijf verkregen
waren;

F. - de eerste te Halanzy en te A thus
en te ChiUon-sur-Vesles (Frankrijk) de
namen van Georges, van Gerard en van
Demarsau die hem niet toekomen, in
het openbaar te hebben aangenomen :
Overwegende dat de naamloze vennootschap Courtheoux zich ter terechtzitting van 2 december 1968 burgerlijke
partij heeft gesteld tegen de vijf beldaagden;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank te Dinant bij vonnis van
24 maart 1969 de telastleggingen bewezen
heeft verklaard en de beklaagden heeft
veroordeeld tot verscheidene straffen en
schadevergoeding heeft toegekend aan
de bmgerlijke partij ;
Overwegende dat het Hof van beroep
te Luik, rechtdoende op het hoger beroep
van de burgerlijke partijen en van het
openbaar ministerie tegen het vonnis,
zich bij arrest van 31 oktober 1969
onbevoegd heeft verldaard, op grand
enerzijds dat de raadkamer nagelaten
had de verzachtende omstandigheden
aan te nemen die de correctionalisering
van de misdaden, omschreven in de telastleggingen A en B, rechtvaardigden en
anderzijds dat de feiten 0, D, E en F,
hoewel zij onder de bevoegdheid van de
correctionele rechtbaJlk vallen, wegens
hun samenhang met de feiten A en B
moeten berecht worden samen met deze
laatste feiten ;
Overwegende dat dit arrest en de
beschikking van de raadkamer in kracht
van gewijsde zijn gegaan en hun tegenstrijdigheid een geschil over rechtsmacht
doet ontstaan waardoor de gang van het
gerecht wordt belemmerd ;
Overwegende dat de feiten vermeld
onder de telastleggingen A en B, zoals
zij worden omschreven, misdaden zijn
die strafbaar worden gesteld in de artikelen 196 en 197 van het Strafwetboek
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en dat de feiten 0, D, E en F samenhang
schijnen te vertonen 1net de feiten A
en B;
Overwegende dat de raadkamer, die
nagelaten heeft in haar beschikking, wat
de feiten A en B betreft, de verzachtende
omstandigheden aan te geven op grond
waarvan slechts correctionele straffen
moesten worden uitgesproken, de aanwezigheid van zulke omstandigheden niet
wettelijk heeft vastgesteld en derhalve
de beklaagden niet mocht verwijzen naar
de correctionele rechtbank ;
. Om die redeJJ.en, beslissende tot regehng _vaJ.l rechtsgebwd, vernietigt d<;J
besch1kkmg dw de raadkamer van de
rechtbank van eerste aanleg te Dinant
heeft gegeven op 23 februari 1968; beveelt dat van het thans gewezen arrest
melding zal worden gmnaakt op de kant
van de vernietigde beslissing; verwijst
de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep te
Luik.
15 juni 1970. - 2e kamer. Voo1·zitteT, de .H. van Beirs, voorzitter. V e1·slaggeveT, Baron Richard. Geli}kluidende conclusie, de H. Depelchin,
advocaat-generaal.

(BOVY, T. HOYOUX,
SCHOULEUR EN
GEMEENTE HERSTAL.)
ARREST

(veTtaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 november 1969 gewezen
door het Hof van beroep te Luik, kamer
van inbeschuldigingstelling ;
. Overwegende dat de burgerlijke partij
met ontvankelijk is om zich in cassatie
te voorzien tegen een arrest van buitenvetvolgingstelling dan met betrekking
tot de beschikl~ingen van het arrest
waarbij zij is veroordeeld tot schadevergoeding aan de verdachten of in de kosten
v:~n de strafvordering of van de burgerhjke rechtsvordering;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de veroordeling in de kosten van
de strafvordering :
Overwegende dat eiseres geen enkel
middel doet gelden ;
II. In zover de voorziening gericht is
de veroordeling tot schadevergoecling aan de verdachten en in de kosten
van de burgerlijke rechtsvordering :
t~gen

Overwegende dat uit de processtukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de voorziening betekend
is aan de partijen waartegen zij is gericht ;
Dat zij derhalve niet ontvankelijk is ;
. Om die redenen, verwerpt de voorziemng ; veroordeelt eiseres in de kosten.

2e

KAMER.-

VOORZIENING

15 juni 1970.

IN

CASSATIE.

PERSONEN BE.VOEGD Ol\i ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN. ARREST VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING. VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.- DRAAGWIJDTE.

De btwge?'li}kc paTtij is enlcel ontvankeli}k
om een voo1·ziening in te stellen tegen
een w·1·est van btLitenve1·volgingstelling,
in zove1· d·it aTTest haa1· veToonleelt tot
schadeveTgoeding jegens de beklaagden
en in de kosten van de stmjvo1·deTing
of van de btwgeTli}lce rechtsvo1·de1·ing (1).
(Wetb. van strafvord., art. 216 en 373.)

15 juni 1970. - 2e kamer. - Voo1·zitte1· en VeTslaggeveT, de H. van Beirs,
voorzitter. Gelijlcluidende conclusie,
de H. Depelchin, advocaat-generaal.
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15 juni 1970,

1° TAAL (GEBRUIK VAN DE DUITSE). REOHTSPLEGING VOOR HET
HoF VAN OASSATIE.- STRAFZAKEN.BESTREDEN BESLISSING EN CASSATIEVOORZIENING IN HET DUITS. BESOHIKKING VAN DE. EERSTE VOORZITTE.R WAARBIJ DE TAAL VAN DE
RECHTSPLEGING WORDT V ASTGESTELD,

(1) Cass., 4 maart Hl68 (A1·r. cass., 1968,

biz. 882).

2° REDENEN VAN DE VONNTSSEN
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EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. VE_ROORDELENDE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING. GEEN VERMELDING VAN EEN WETTELIJKE BEPALING
WAARBIJ STRAF WORDT GESTELD.
NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING.

1° l!Vannee1· de voorziening tegen een,
in het Duits gewezen stmjrechtelijke
beslissing in dezeljde taal opgemaakt is,
stelt de eerste voorzitter van het Hoj van
cassatie bij beschiklcing de taal vast
waarin de ?'echtspleging voo1· het Hof
vanaj de te1·echtzitting zal worden voortgezet (l). (Wetten van 15 juni 1935,
art. 27bis, § 2, en 20 juni 1953, art. 9.)
2° N iet wettelijlc gemotiveerd in ?'echte is
de veroordelende beslissing op de stmjvordering, die geen melding maakt van
een wettelijlce bepaling waarbij stmj
wo1·dt gesteld op het bewezen verklaa1·d
feit (2). (Grondwet, art. 97.)
(FAOK, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « LES
PATRONS REUNIS "• ROTHKRANZ, EN
PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID «HARDY ll,)

ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 oktober 1969 in het Duits
gewezen door de correctionele rechtbank
te Verviers, rechtdoende in hoger beroep,
en op de voorziening ingesteld in dezelfde
taal;
Gelet op de beschikking van de eerste
voorzitter van 9 maart 1970, luidens
welke de rechtsp1eging vanaf de terechtzitting zal worden voortgezet in het
Frans;

Dat het derhalve niet met redenen is
omkleed naar vereiste van artikel 97 van
de Grondwet ;
III. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van de verweerder Rothkranz tegen eiser :
Overwegende dat de op de niet-beperkte voorziening va_n beklaagde uitgesproken vernietiging van de beslissing
op de strafvordering de vernietiging
meebrengt van de beslissing op de tegen
hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering die het gevolg is van de eerste ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing, in zover zij, rechtdoende
op de strafvordering die tegen eiser is
ingesteld en op de burgerlijke rechtsvordering die tegen dezelfde ingesteld is
door de verweerder Rothkranz, veroordelingen uitspreekt tegen eiser, zodat de
beschikking van het vonnis waarbij de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid " Hardy "• die geen cassatieberoep heeft ingesteld, burgerlijk aansprakelijk wordt verldaard, geen bestaansreden meer heeft ; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt dat
van het thans gewezen arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veromdeelt eiser in de helft van de kosten
en laat de andere helft ten laste van de
Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtban.k te Luik,
zitting houdende in hoger beroep.

ze

15 juni 1970. kamer. - Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. Ve1·slaggever, de H. Capelle. Gelijkluidende conclusie, de H. Depelchin,
advocaat-generaal.

II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering
die tegen eiser is ingesteld :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 97 van de
Grondwet:
Overwegende dat het vonnis geen
melding maakt van een wettelijke bepaling waarbij straf wordt gesteld op het
misdrijf dat het ten laste van eiser bewezen verklaart :
(1) Cass., 2 februari 1970, supm, blz. 501.
(2) Cass., 20 oktober 1969, supra, blz. 179.
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VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN.
CoRRECTIONELE
REOHTBANK. PROOES-VE.RBAAL VAN
DE TEREOHTZITTING, TIJDENS WELKE
DE ZAAK ONDERZOCHT WERD, NIET
VOORZIEN VAN DE HANDTEKENING VAN
DE VOORZITTER OF VAN DE GRIFFIER.
VONNIS WAARIN NIET ALLE VEREISTE VASTSTELLINGEN
VOORKOMEN
OM
DE
REGELMATIGHEID
VAN
DE

RECHTSPLEGING TE BEWIJZEN. TIGHEID.
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NIE-

STRAFZA-

KEN. CASSATIE.GEDING. VooRziENING VAN DE BEKLAAGDE.- BETEKENING VAN DE VOORZIENING AAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ. -KoSTEN VAN
DEZE BETEKENING TEN LASTE VAN DE
ElSER.

1o N ietig is het vonnis van de c01'1'ectionele
Techtbanlc, wannee1' het pr-oces-ve1·baal
van cle terechtzitting, tijclens wellce cle
zaalc ondeTzocht wer·d, n·iet vooTzien is van
de handtelcening vcm de vooTzitteT of
van de g1·if{ieT, en in het vonnis niet alle
ve1·eiste vasts tellin gen vo01·lcomen, om
cle wettelijlcheicl van cle 1·echtspleging te
bewijzen ( 1).

2o W anneeT in st1·ajzalcen cle belclaagcle
zijn voo?"ziening heeft cloen betelcenen
aan cle bu1'ge1·lijke pa?"tij, moeten cle
kosten van cleze betelcening te zijnen
laste w01·clen gelaten, zelfs indien zij-11
vooTziening wo1·clt aangenomen (2).
(MACI, T. YERNAUX.)
ARREST

(Ve1'taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 december 1969 gewezen
door de correctionele rechtbank te Ch!l>rleroi, rechtdoende in hoger beroep ;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering; :
Over het middel ambtshalve afgele1d
uit de schending van de artikelen 97
van de Grondwet, 7 van de wet van
20 april 1810 op de rechterlijke
organisatie en de rechtsbedeling, 155,
I89, I90 en 2ll van het Wetboek van
strafvordering en 10 van de wet van
I mei I949 :
Overwegende dat het proces-verbaai
van de terechtzitting van 4 december
I969 van de correctionele rechtbank,
tijdens welke de zaak is behandeld,
slechts een handtekening· draagt ;
Overwegende dat luidens artikel 10
van de wet van I mei I849 de aantekeningen, voorgeschreven bij de artikelen
155, I89 en 2ll van het Wetboek van
strafvordering, ondertekend moeten worden door de voorzitter en door de griffier ;
(1) Oass., 8 september 1969, supm, blz. 21.
(2) Oass., 9 september 1968 (An·. cass.,
1969, blz. 26).

Dat deze vorm, voorgeschreven om
aan het proces-verbaal een authentiek
karakter te verlenen, een substantiele
vorm is;
Overwegende dat sommige tijdens
voornoemde terechtzitting in acht genamen vormen weliswaar uitdrukkelijk door
het vonnis zijn vastgesteld, 1naar dat het
echter niet venneldt hoe de correctionele
rechtbank ter terechtzitting van 4 december 1969 samengesteld was; dat het
aldus voor het Hof onmogelijk is zijn
toezicht te oefenen op de regelmatige
samenstelling van de rechtbank tijdens
deze terechtzitting zowel als op de
aanwezigheid, ter terechtzitting tijdens
welke de zaak is behandeld, van alle
rechters die het bestreden vonnis hebben
gewezen;
Dat het vom1.is derhalve door nietigheid
is aangetast ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de bmgerlijke
rechtsvordering :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing die op de strafvordering is
gewezen, de vernietiging meebrengt van
de beslissing op de rechtsvorderingen van
de burgerlijke partijen, die er het gevolg
van zijn;
Overwegende dat de eiser, beklaagde,
niet verplicht was de voorziening te
betekenen aan de verweerders, de echtgenoten Y ernaux ;
Om die redenen, en zonder dat er grond
is tot een onderzoek van eisers rniddelen,
die geen cassatie zonder verwijzing zouden lmnnen medebrengen, vernietigt het
bestreden vonnis, behalve in zover het
de strafvordering betreffende de feiten
van het dossier nr 5631 verjaard verklaart; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; laat de kosten
ten laste van de Staat, met inbegrip
van die van de memorie van antwoord
van de verweerders, behalve de kosten
van de betekening van de voorziening
aan de verweerders, die ten laste van
eiser zullen blijven; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Bergen, zitting houdende
in hoger beroep.
15 juni 1970 .. - 2e kamer. -- Voo1'zitte1' de H. van Beirs, voorzitter.
V m·siaggeve1·, de H. Trousse.· Gelijkluiclencle conclusie, de H. Depelchin,
advocaat-generaal.
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KAMER.- 15 juni 1970.

HERZIENING. - VEROORDELING UIT·
GESPROKEN DOOR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK. MET REDE.NE.N OM·
KLEED GUNSTIG ADVIES VAN HET F,OF
VAN BEROEP. - RECELJ\'I:ATIG ONDER·
ZOEK. - VE.RNIETIGING VAN DE VER·
OORDELING. - VERWIJZING NAAR EEN
IIOF VAN BEROEP.

Wanneer het hoj van be1·oep, belast met
het onde1·zoek van de aanvraag tot
herziening van een door een co1·rectionele
rechtbank uitgesproken ve1·oo1·deling, het
met 1·edenen omlcleed advies heejt uitgebmcht dat er grand bestaat tot he1'·
ziening, vernietigt het Hoj de veroordeling indien het vaststelt dat het onde1 zoek
van de aanV1·aag regelmatig is en verwijst het de zaak naar een hoj van
beroep (1). (Wetb. van strafv., art. 445,
lid 3 en 4.)

Overwegende dat de vormen, voorgeschreven bij artikel 445 van het W etboek
van strafvordering, zeals het is gewijzigd
bij de wet van 18 juni 1894, in acht zijn
genomen;
Om die redenen, vernietigt het vonnis,
door de Correctionele Rechtbank te Luik
op 19 n1.aart 1965 gewezen tegen Guy
Rene Jean Muyters, in zover het deze
veroordeelt wegens voormelde diefstal
onder bezwarende omstandigheden ; beveelt dat van het thans gewezen arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
laat de kosten ten laste van de Staat ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
15 juni 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggeve1·, Baron Richard. - Gelijkluidende conclusie, de H. Depelchin,
advocaat-generaal.

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN CASSATIE, INZAKE MUYTERS.)
ARREST.

2 8 KAMER.- 15 juni 1970.

HET HOF ; Gelet op het arrest,
op 19 mei 1969 door het Hof gewezen
en waarbij wordt gelast dat het Hof van
beroep te Luik een onderzoek zal instellen
over de aanvraag tot herziening van de
v13roordeling, tegen Guy Rene Jean
Muyters uitgesproken bij vonnis van
19 maart 1969 van de Correctionele
rechtbank te Luik, in zover dit vonnis
hem veroordeelt wegens diefstal onder
bezwarende omstandigheden, op 22 mei
1964 gepleegd ten nadele van de vereniging zonder winstoogmerk « Maison des
Jeunes,;
Gelet op het onderzoek dat het Hof
van beroep te Luik regelmatig heeft
gedaan overeenkomstig het bepaalde van
artikel 445 van het Wetboek van strafvordering, zoals dit artikel gewijzigd is
bij de wet van 18 juni 1894;
Gelet op het met redenen omldeed
arrest van het Hof van beroep te Luik
van 4 maart 1970 waarin het advies
wordt uitgebracht dat er in dit opzicht
grond is tot herziening ;

1o RECHTEN VAN DE VERDEDI-

(1) Cass., 2 maart 1964 (Bttll. en PASIC.,
1964, I, 708) ; vgl. cass., 13 mei 1968 (.Arr.
cass., 1968, blz. 1128),
(2) Over de bevoegdheid door art. 270 van
het Wetboek van strafvordering aan de

GING. - VooRziTTER VAN RET HOF
VAN ASSISE.N DIE DE RAADSJ\'IAN VAN DE
BESCHULDIGDE. VERZOEKT IN ZIJN PLEI·
DOOI, IN VE.RBAND MET DE TOEPASSING
VAN DE STRAF, NIET TE SPREKEN OVER
ZAKEN DIE DOOR ANDERE HOVEN VAN
ASSISEN ZIJN BERECHT DAAR RET HOF
ONBEKEND WAS MET DE FEITELIJKE
OMSTANDIGHEDEN VAN DIE ZAKEN. GEEN SCHENDING VAN DE RECHTEN
VAN DE VERDEDIGING.

zo

HOF VAN ASSISEN.
BEVOEGDREID VAN DE VOORZITTER.

1° De rechten van de verdediging worden
niet geschonden door de voorzitter van het
hoj van assisen die de raadsman van
de beschuldigde ve1·zoelct in zijn pleidooi,
in ve1·band met de toepassing van de
straj, niet te sp1·eken over zaken d•~e door
andere hoven van assisen werden berecht
daar het hoj onbelcend is met de jeitelijke
omstandigheden van die zaken (2).
(Wetb. van strafvordering, art. 270.)
voorzitter van het hof van assisen verleend,
raadplege men FAUSTIN-HELIE, Traite de
l' inst?·uction criminelle, d. VIII, §§ 608
(blz. 446) en 656 (blz. 834).
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2° De vom·zitter van het hof van assisen
gaat zijn bevoegdheid, die hij ontleent
aan artikel 270 van het W etboek van
stmjvorde1·ing, niet te buiten, wanneer
hij na de schuldigve1'1cla1·ing de madsman van de besch~ddigde verzoelct, in
zijn pleidooi ovm· de toepassing van de
stTaj niet te. spTelcen van stmfjen, die
hoven van assisen in ande1·e zalcen
hebben ~titgespTolcen, omdat zij niet
voldoende belcend zijn.
(BERTRAND.)
ARRE.ST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 1naart 1970 door het Hof
van assisen van de provincie Namen
gewezen;
Overwegende dat uit de vermeldingen
van de voorziening blijkt dat zij enkel
gericht is tegen het arrest op de strafvordering;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de rechten der verdediging en
meer in het bijzonder van de artikelen 444
en 445 van het Gerechtelijk W ctboek,
452 van het Strafwetboek, 270 en 362
van het 'Vetboek van strafvordering en
97 van de Grondwet,
doordat de voorzitter van het hof van
assisen tijdens het pleidooi van eisers
raadsman over de straftoemeting en
nadat het openbaar ministerie de doodstraf had gevorderd, aan voormelde
raadsman bevolen heeft zich niet te
.beroepen op de gevallen berecht door
andere hoven van assisen, op grond dat
de feitelijke omstandigheden van deze
zaken 011.bekend waren, en hij aldus met
misbruik van zijn gezag de uitoefening
van het recht der verdediging ten aanzien
van de straftoemeting beperkt heeft
(schending van de artikelen 452 van het
Strafwetboek en 362 van het W etboek
van strafvordering), inbreuk heeft gemaakt op het recht van de vrije ambtsuitoefening van de advocaat (schending
van de artikelen 444 en 445 van het
Gerechtelijk Wetboek) en bovendien zijn
bevoegdheden te buiten is gegaan door
vooruit te lopen op het gevoelen dat het
hof en de jury zouden kunnen hebben
over de argumenten die de verdediging,
met betrekking tot de straf gevorderd
door het openbaar ministerie, aan het
hof en de jury ter beoordeling wilde
voorleggen (schending van alle hierboven
aangehaalde wetsbepalingen),
terwijl zulke schendingen van de rechten der verdediging de nietigheid van het
arrest moeten medebrengen :

Overwegende dat volgens de vermelding van de akte die aan de raadsman
van eiser is verleend, de voorzitter van
het hof van assisen deze raadsman heeft
verzocht niet te spreken over zaken die
door andere hoven van assisen · zijn
berecht, en daaraan heeft toegevoegd
dat geen melding kon worden gemaakt
van cle straffen die terza.ke werden opgelegd, daar men volledig onbekend was
met de feitelijke omstandigheden van
de zaken waarop de raadsn1.an van de
beschuldigde zich wilde beroepen ;
Overwegencle clat weliswaar, na de
vordering van de procureur-generaal tot
toepassing van de vvet, de beschuldigde
en zijn raadsman mogen pleiten dat het
feit niet de straf verdient waarvan de
procurem·-generaal de toepassing heeft
gevorderd, en dat de raadsman gerechtigd is zijn ambt vrij nit te oefenen ;
maar dat de uitoefening van het recht
van verdediging onderworpen blijft aan
de bevoegdheid om het debat te leiden,
die aan de voorzitter van het hof van
assisen verleend is bij artikel 270 van
het vVetboel van strafvordering ;
Overwegende dat, als de voorzitter de
raadsman van de beschuldigde heeft
verzocht de straffen, die hoven van
assisen hebben uitgesproken in .andere
zaken, niet te berde te brengen, op
grond dat men niet volledig bekend was
rnet deze zaken, hij de grenzen van de
bevoegdheid die hij aan de wet ontleent,
niet is te buiten gegaan en geen enkele
van de in het middel aangehaalde wetsbepalingen heeft geschonden en evenmin
met misbruik van zijn gezag de uitoefening van de verdediging heeft beperkt ;
Dat het middel niet ka.n worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
15 juni 1970. - 2e. kamer. - Voorzitte1', de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggevm·, de H. Trousse. - Gelijlcluidende conclttsie, de H. Depelchin,
advocaat-generaal.
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KEN. MIDDE.L HIERUIT AFGELE.ID
DAT DE RECHTER GEEN RECHT HEEFT
GEDAAN OP EEN AANVRAAG OM EEN
AANVUL·LEND ONDERZOEK. AANVRAAG NIET GEDAAN AAN DE FEITENRECHTE)R. MIDDEL DAT FEITELIJKE
GRONDSLAG MIST.

Feitelijke grondslag mist het middel hieruit
afgeleid dat geen recht is gedaan op een
aanvraag om een aanvullend onae1·zoek,
wannee1· uit de pmcesstulcken niet blijkt
dat zij aan de feitenrechter werd
gedaan (1).
(STUNZ.)

ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden•
arrest, op 13 april 1970 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat de voorziening wegens het ontbreken van belang niet
ontvankelijk is, in zover zij gericht is
tegen de beschikkingen van het arrest
waarbij de strafvordering werd verworpen die tegen eiser is ingesteld
wegens overtreding van de wet betreffende de vervaardiging, de handel en het
dragen van wapens ;
Over het eerste middel, hieruit afgeleid
dat 1° eiser in vrijheid gesteld is wegens
gemis van bewijs met betrekking tot de
poging tot diefstal waarvoor het arrest
hem veroordeelt ; 2° uit het dossier
blijkt dat met een van de sleutels die
aan de medebeklaagde Lovinfosse toebehoorden, de deur van het woonhuis
van de klagers kon worden geopend en
dat eiser, die op het tijdstip van de feiten
tijdelijk verwijderd was van deze medebeklaagde, niet heeft kunnen deelnemen
aan de poging tot diefstal waarvoor hij
is veroordeeld :
Overwegende dat de omstandigheid
waarop de eerste grief berust, ook al was
zij juist, geen wettelijk gevolg heeft
kunnen uitoefenen op het verloop van
de rechtspleging en de beoordelingsbevoegdheid van de feitenrechter niet heeft
kunnen beperken betreffende de feiten
die bij hem regehnatig aanhangig zijn
gemaakt;
(1) Cass., 25 september 1967 (An· .. cass.,
1968, blz. 126) ; 13 januari 1970, sttpra,
blz. 428 ; vergel. cass., 14 april 1970, sup1·a,
blz. 745.
'

Overwegende dat voor het overige het
middel gegrond is op feitelijke beweringen die niet blijken uit de vaststellingen
van het arrest of uit die van de processtukkeJl waarop het Hof vermag acht
te slaan;
Dat het middel derhalve niet kan
worde~1 aangenomen ;
Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat de voorzitter van het hof van
beroep geweigerd heeft een tegenverhoor
te gelasten betreffende de bekentenissen
van de medebeklaagde Lovinfosse :
Overwegende dat uit de processtukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiser voor het hof van
beroep de beweerde onderzoeksmaatregel
heeft aangevraagd :
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
?-at de beslissing overeenkomstig de wet
IS;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
15 juni 1970. - 2e kamer. Voorzitte1' en Verslaggeve1·, de H. van Beirs,
voorzitter. - Gelijlcluidende conclttsie, de
H. Depelchin, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

15 juni 1970.

VOORLOPIGE HECHTENIS.
RECHTSPLEGING.- HANDHAVING VAN
DE HECH'J'ENIS
IN HET OPENBAAR
BELANG. - . KENNISGEVING VAN RET
DOSSIER AAN DE RAADSMAN VAN DE
VERDACHTE.
ZELFS INDIEN DE
VERDACHTE GEEN RAADSMAN HEEFT,
MAG HIJ GEEN KENNIS NEMEN VAN HET
DOSSIER.

I ndien de madkamer of de lcamer van
inbeschuldigingstelling te beslissen heeft
of de hechtenis moet worden gehandhaafd in het openbaar belang, dient het
dossier op de g1·i ffie ter beschilclcing te
worden gesteld van de raadsman van de
verdachte, zonder kennisgeving aan de
ve1·dachte, zelfs indien deze niet wo1·dt
bijgestaan door een raadsman. (Wet
van 20 april 1874, art. 5, al. 3.)

-976(MERRIER.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest gewezen op 14 april 1970 door het
Hof van beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling ;
Over het middel, hieruit afgeleid dat,
ondanks de brief aan de onderzoeksrechter en waarvan afschrift gezonden
was aan de voorzitter van de kamer van
inbeschuldigingstelling, waarbij hij zijn
voornemen te kennen gaf om zijn verdediging voor de kamer van inbeschuldigingstelling persoonlijk voor te dragen
en verzocht van het desbetre:ffende dossier inzage te mogen nemen, eiser geen
kennis heeft mogen nemen van voornoemd dossier en dientengevolge zijn
verdediging voor de kamer van inbeschuldigingstelling niet
doelmatig
heeft
kunnen voordragen, hetgeen ter kennis is
gebracht van deze kamer :
Overwegende dat, luid.ens artikel 5,
lid. 3, van de wet van 20 april 1874,
zoals het is gewijzigd bij artikel 1 van
de wet van 23 augustus 1919, alleen de
raad.sman van de verdachte over het
dossier kan beschikken voordat de verdachte verschijnt voor de raadkarner en
voor de kamer van inbeschuldigingstelling;
Dat de verdachte d.erhalve geen recht
heeft om rnededeling te krijgen van het
ond.erzoeksdossier, zolang het onderzoeksgerecht niet geroepen is om de
rechtspleging te regelen na de beeind.iging
van het onderzoek ;
'
Dat het middel naar recht faalt ;
Overwegende d.at het schrijven van
eiser aan het Hof geen andere grieven
bevat die als cassatiemidd.elen in aanmerking kunnen komen ;
En overwegend.e dat de substantiele
of op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd. en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
15 juni 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter ..Verslaggever, de H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, de H. Depelchin,
advocaat-generaal. -

2e

KAMER. -

16 juni 1970,

1°

VOORZIENING IN CASSATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN OASSATIEBEROEP RAN WORDEN INGESTELD.
STRAFZAKEN. BESLISSING DIE
ALLEEN DE ONBEVOEGDHEID VAN DE
EERSTE REOHTER V ASTSTELT OM KENNIS TE NE.l\IEN VAN DE STRAFVORDERING
WE.GENS E.EN GEOONTRAVENTIONALISEERD WANBE.DRI.JF EN DE ZAAK VERvVI.JST
NAAR
DE
PROOUREUR DES
KONINGS. VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE. 0NTBREKEN VAN BELANG. VOORZIENING NIET ONTVANKELI.JK.

2°

CASSATIE. BEVOEGDHEID.
STRAFZAKEN.
REGELING
VAN
REOHTSGE.BIED. BEVOEGDHEID VAN
RET HoF OM VAN AMB'I-SWEGE RET
REOHTSGEBIED TE REGELEIN, WANNEER
HET, OJVI DE VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE TE.GEN EEN BEBLISSIN(;. VAN
ONB;IJ<VOEGDHEID NIET ONTVANKELI.JK
TE VERKLAREN WEGE.NS HET ONTBREKEN VAN BELANG, DE STAND VAN DE
REOHTSPLEGING HEEFT KUNNEN
IN
AANMERKING NEMEN.

3° REGELING VAN

RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. BEVOEGDHEID VAN
HET HoF Ol\1 VAN AMBTSWEGE RET
REORTSGEBIED TE REGELEN W ANNEER
HET, OM DE VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE. TEGEN EEN BESLISSING
VAN ONBEVOEGDREID NIE.T ONTVANKELI.JK TE VERKLAREN WEGENS RET
ONTBREKEN VAN BELANG, DE STAND
VAN DE REORTSPLEGING HEEFT KUNNEN IN AANMERKING NEJ\fEN.

4°

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. BESOE:IKKING VAN
DE RAADKAMER WAARBI.J EEN WANBEDRI.JF
GEOONTRAVENTIONALISEERD
WORDT. VONNIS VAN ONBEVOEGDREID GEGROND OP HET BESTAAN VAN
EEN Ol\fSTANDIGREID GEBLEKEN NA
DE BESOHIKKING
TOT
VERWI.JZING,
WAARDOOR RET FElT MET EEN ZWAARDERE OORREOTIONELE STRAF WORDT
GESTRAFT. REGELING VAN REOHTSGEBIED . ..J_ VERNIETIGING VAN DE
BESOHIKKING. VERWI.JZING VAN DE
ZAAK NAAR DEZELFDE, ANDERS SAMENGESTELDE RAADKAMER.

5° REGELING

VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN.- BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER WAARBI.J EEN WANBEDRI.JF
GEOONTRAVENTIONALISEERD
WORDT. VONNIS VAN ONBEVOEGD-

-977EEID GEGROND OP HET BESTAAN VAN
EEN OMSTANDIGHEID GE.BLEKEN NA
DE BESCHIKKING
TOT VERWIJZING,
WAARDOOR HET FElT MET EEN ZWAARDERE OORREOTIONELE STRAF WORDT
GESTRAFT. REGELING VAN RECHTSGEBIED. VERNIETIGING VAN DE
BESCHIKKING. DRAAGWIJDTE VAN
DEZE VERNIETIGING.

6°

RECHTBANKEN. STRAFZAKEN.
BENAMING VAN DE MISDRIJVEN.FElTEN Ol\iSOHREVEN DOOR EEN BESCHIKKING TOT VERWIJZING OF DOOR
EEN RECHTSTRE.EKSE DAGVAARDING.1
VOORLOPIGE BENAMING. VERPLICHTING VAN HET VONNISGERECHT OM AAN
DE FElTEN HUN JUISTE BENAMING TE
GEVEN.

7° VERZET.

STRAFZAKEN.- VERZET
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN EEN BESLISSING BIJ VERSTEK DIE ALLEEN DE
ONBEVOEGDHEID VAN DE FEITENRECHTER VASTSTE.LT OM KENNIS TE NE.MEN
VAN DE STRAFVORDERING EN DE ZAAK
VERWIJST NAAR HET OPENBAAR MINISTERIE.- 0NTBREKEN VAN BELANG.NrET-ONTVANKELIJKHEID.

l

0

N iet ontvankelijlc bij gebrelce van
belang is de voorziening door de belclaagde ingesteld tegen het vonnis van de
correctionele r·echtbanlc dat zich ertoe
beperlct vast te stellen dat de politierechtbank onbevoegd was om kennis te
nemen van de strafvorder·ing wegens een
door de raadkamer gecontraventionaliseerd wanbedr·ijf en de zaalc naar de
Pr·ocur·eur· des Konings verwijst opdat
deze vordere zoals het behoort (1).

(1) Raadpl. cass., 17 juni 1868 (Bull. en
PAsiC., 1868, I, 1965); 6 februari en 20 maart
1967 (Arr·. cass., 1967, blz. 699 en 894);
cass., 22 maart 1968 (ibid, 1968, blz. 964).
Contm: cass., 4 maart 1889 (Bull. en PAsrc.,
1889, I, 142).
(2) Ret onderhavig arrest, waarbij het Hof
van cassatie zich bevoegd verklaart om het
rechtsgebied te regelen, wanneer het kennis
neemt van een proces, wijst op een kentering
in zijn rechtspraak.
Vroeger zette het Hof een eis tot cassatie
alleen om in eis tot regeling van rechtsgebied
wanneer het van de zaak kennis had genomen
bij een ontvankelijke voorziening : raadpl.
~ass., 16 december 1968 (Ar·r·. cass., 1969,
blz. 379 en de in noot op dezelfde bladzijde
geciteerde arresten).
Ret Hof verklaarde zich ook bevoegd om
het rechtsgebied te regelen ingeval van aanneming van een cassatieberoep tegen een

2° en 3° Het Hof vun cassatie is bevoegd
om van ambtswege het rechtsgebied te
r·egelen, wanneer het, om de voorziening
van de beklaagde tegen een beslissing
van onbevoegdheid niet ontmnlcelijlc te
verklar·en wegens het ontbreken van
belang, de stand van de r·echtspleging
heeft Jcunnen in aanmerlcing nemen (2).
4° vVanneeT, nadat de raadkamer bij
aanneming van ver·zachtende omstandigheden, de dader van een wanbedrijf naar
de politieTechtbunk heeft veTwezen, een
vonnis van onbevoegdheid wordt uitgespr·olcen, omdat na de beschilclcing tot
veTwijzing een omstandigheid is geblelcen
op gr·ond waarvan het feit door de wet
met een zwaar·dere correctionele straf
wor·dt gestmft, onderzoelct het Hof of
beide beslissingen in kracht van gewijsde
zijn gegaan en of de constatering van de
feitenrechter juist blijlct; zo ja, vemietigt
het Hof de beschilclcing en ver·wijst de
zaalc naar dezelfde, ander·s samengestelde madkamer (3).
5° H'anneer, nadat de raadlcamer bij aanneming van verzachtende omstandigheden, de dader van een wanbedrijf naar
de politierechtbanlc heeft verwezen, een
vonnis van onbevoegdheid wordt uitgespr·okan, omdat na de beschiklcing tot
ver·wijzing een omstandigheid is geblelcen
op grand waar·van het feit door de wet
met een zwaardere correctionele straf
wordt gestraft, ver·nietigt het H of de
beschilclcing ind1:en, nudat beide beslissingen in Jcmcht van gewijsde ziJn
gegaan, de constatering van de feitenrechter juist blij Jet ; deze vernietiging
heeft plaats onder voorbehoud dat de
ver·zachtende omstandigheden voor· de
onverantwoorde beslissing van bevoegdverklaring : raadpl. cass., 22 september 1941
(Bull. en PAsrc., 1941, I, 350 en noot 3,
getekend R. H.). In deze veronderstelling
strekt het Hof de vernietiging gewoonlijk
uit tot de oudste nietige handeling, dit wil
zeggen tot en met de beslissing van verwijzing
of de rechtstreekse dagvaarding ; raadpl.
onder meer cass., 8 november 1943 (Bull.
en PAsrc., 1944, I, 45 en noot 2, getekend
R, 3.), 7 november 1960 (ibid., 1961, I,
246) en 27 november 1967 (.Arr. cass.,
1968, blz. 448).
N opens de aard en de uitgestrektheid van
de bevoegdheid van het Hof van cassatie
inzake regeling van rechtsgebied, raadpl.
FAUS'J'IN HELIE, Traite d'instr·uction Criminelle, d. III, nr 5410.
(3) Cass., 22 oktober 1969 en 4 mei 1970,
supr·a, blz. 186 en 820.
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beklaagcle blijven gelden, in zover de
jeiten zomlen blijken het misd1·ijj op te
leve1·en zoals het oo?·sp?·onkelijlc in de
vernietigde beschikking was omsch?'even (1).
6o Zowel de beschikking tot verwijzing van
de ntaclkame1· als cle 1·echtst?·eelcse clagvam·ding aan de belclaagde geven aan
de jeiten, die bij het vonnisgerecht aanhangig wonlen gemaalct, slechts een
voo1·lopige · benaming; inclien volgens
cleze benaming de jeiten tot de bevoegdheid behm·en van het ge1·echt bij wie ze
aanhangig zijn, moet het de fuiste
bestandclelen van de jeiten nagaan en
in voo1·komend geval de voorlopige
benaming door een juiste en definitieve
ve1·vangen ( 2), zeljs wanneer, nadat de
strajvo1·de1·ing ve1jaanl is, bij het vonnisgerecht alleen nog aanhangig is de
burgerlijlce mchtsvonlering die te gepasten tijde wenl ingesteld (3). (Impliciete
oplossing.) (Wetb. van strafv., art. 159,
191 en 212.)
7° Het ve1·zet van de belclaagde tegen een
beslissing bij verstek die alleen de onbevoegdheid van de jeitenrechte1· vaststelt
·om kennis te nemen van de st?·afvonle?·ing
en de zctalc verwijst ?Wet?' het openbctar
ministerie, is niet ontvanlcelijlc wegens
het ontbrelcen van belang (4). (VVetb.
van strafv., art. 151 en 187.)
(LEDUC EN
GERARD,
T.
RIVERS
EN
« UNION NATIONALE DES MUTUALITES
SOOIALISTES n.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 jannari 1970 gevvezen door
de Correctionele Rechtbank te Dinant,
rechtdoende in hoger beroep ;
I. Op de voorzieningen :
Overwegende dat het bestreden vonnis
er zich toe beperkt te verklaren dat de
eerste rechter onbevoegd was en dientengevolge de zaak verwijst naar de
Procureur des Konings opdat deze
vordere zoals het behoort ;
Overwegen.de dat de eisers, beklaagden,
er geen belang bij hebben zich in cassatie
te voorzien tegen zodanige beslissing ;
Dat de voorzieningen derhalve niet
on.tvankelijk zijn;
(1) Raadpl. cass., 1 december 1969, sttpra,
blz. 324. en de arresten aangehaald in de noot.
(2) Cass., 4 januari 1965 (Bttll. on PAsrc.,
1965, I, 432); 20 december 1965 (ibid., 1966,
I, 551); 14 november 1966 (A?T. cass., 1967,

Overwegen.de dat, rechtdoende op de
hogere beroepen tegen het von.nis van de
politierechtbank die ingesteld zijn door
Georges Leduc en Aurelien Gerard tegen
de strafrechtelijke en burgerrechtelijke
beschikkingen van het vonnis, door het
openbaar ministerie tegen de drie
behlaagden en door de burgerlijke partijen tegen de drie beldaagden, het
bestreden vonnis de politierechtbank
onbevoegd verhlaard heeft om van de
zaak kennis te nemen, op grond dat uit
de besluiten van de deskundige die de
rechter in hoger beroep heeft benoemd,
blijkt dat Jules Revers ten gevolge van
de hem toegebrachte slagen door een
blijvende arbeidsongeschiktheid aangetast is en dat dientengevolge de tegen de
beklaagden bewezen geachte feiten een
overtreding van artikel 400 van het
Strafwetboek opleverden;
Overwegende dat de beschikking van
de Reehtbank van eerste aanleg te
Namen van 28 juni 1966 kracht van
gewijsde heeft verkregen en dat het
bestreden vonnis eveneens in kracht
van gewijsde is gegaan ten aax1zien van
Georges Leduc en van Aurelien Gerard
ten gevolge van de verwerping van de
voorzie:ning en ten aanzien van Em.ile
Verschueren wegens diens onbevoegdheid
om een ontvankelijk rechtsmiddel tegen
dit vonnis in te stellen; dat de tegenstrij'iiigheid van deze beslissingen een
geschil over rechtsmacht doet ontstaan
dat de loop van het gerecht belemmert,
zodat er grond is tot regeling van rechtsgebied;
Overwegende dat uit de processtuhlmn
schijnt te volgen dat de aan Jules Revers
toegebrachte slagen een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid hebben ktmnen veroorzaken, welke omstandigheid niet bekend
was aan de raadkamer, en dat deze
ongeschiktheid kan veroorzaakt zijn door
de drie beklaagden ;
II. Op de regeling van rechtsgebied :
Overwegende dat het Hof, uitspraak
doende op een voorziening die het niet
ontvankelijk verklaart wegens het ontbreken van belang, de stand van de
rechtspleging heeft kunnen in aanmerking
nemen ; dat het derhalve, na de voorzieblz. 357); 17 juni 1968 (ibid., 1968, blz. 1270);
24 november 1969, supm, blz. 290.
(3) Cass., 20 juni 1961 (Btdl. en PAsiC.,
1961, I, 1155).
(4) Cass., 7 december 1964 (Bttll. en PAsiC.;
1965, I, 354).
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-979ning te ,hebben verworpen, bevoegd is
om een beslissing te nemen tot regeling
van rechtsgebied ;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te
Dinant bij beschikking van 28 juli 1966,
de volgende personen onder aanneming
van verzachtende omstandigheden; naar
de politier!'Jchtbank verwezen heeft :
1° Emile Pierre Joseph Ghislain V erschueren, geboren te Biesme (Namen)
op 14 januari 1928, zoon van Christian
en van Spineu Marguerite, fabrieksarbeider, woonachtig te Biesme, rue
vVagnee, 11, 2° Georges Leduc, geboren
te Oret op 1 juni 1939, zoon van Marcel
en van Maria Graulus, fabrieksarbeider,
woonachtig te Oret, rue de la Citadelle, 105, 3° Aurelien Albert Adelin
Ghislain Gerard, geboren te Biesme op
14 december 1925, zoon van Augustin
en van Maria Verdicq, onderhoudswerkman, woonachtig te Oret, rue Sainte
Barbe, 115, om te Oret op 13 februari
1966 verwondingen of slagen te hebben
toegebracht aan Jules Revers, welke
slagen of verwondingen een ziekte of
blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van perso'onlijke arbeid ten gevolge
hebben gehad;
Overwegende dat de beklaagden gedagvaard werden voor de Politierechtbank te Florenries en Jules Revers en de
Landsbond van Socialistische Mutualiteiten zich tegen hen burgerlijke partij
hebben gesteld;
Overwegende dat het misdrijf van
opzettelijke slagen of verwondingen die
een blijvende ongeschiktheid tot het
verrichten van persoonlijke arbeid ten
gevolge hebben gehad, met zwaardere
straffen wordt gestraft dan het misdrijf
van opzettelijke slagen of verwondingen
die slechts een ziekte of een tijdelijke
ongeschiktheid tot het verrichten van
persoonlijke arbeid ten gevolge hebben
gehad;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen en veroordeelt de eisers in de
kosten van hun onderscheiden voorzie, ning; beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt de beschikking van
28 juni 1966 van de raadkamer van de
(1) Ret openbaar ministerie had geconcludeerd tot de ontvankelijkheid van de voorziening en tot de ongegrondheid ervan. W at
de ontvankelijkheid betreft had het openbaar
ministerie gemeend dat, aangezien de feiten
zoals ze door de beschikking tot verwijzing
naar de politierechtbank voorlopig waren
genoemd, verjaard waren, de beklaagden

Rechtbank van eerste aanleg te Dinant.
onder voorbehoud dat de verzachtende
omstandigheden voor de beklaagden
blijven gelden, in zover de feiten zouden
blijken het misdrijf op te leveren dat in
de voormelde beschikking was omschreven ; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing; verwijst de zaak naar dezelfde,
anders samengestelde, _raadkamer.
16 jtmi 1970. - 2 8 kamer. - Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. VerslaggeveT, de H. Trousse. - Ande?"sluidende conclitsie (I}, de H. Colard,
advocaat-generaal.

18 KAMER. -

18 juni 1970.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
VORJ\1. BURGERLIJKE ZAKEN.
VERl\'I:E;LDING VAN DE. WETTELIJKE
BEPALINGEN WAARVAN DE SOHENDING
WORDT AANGEVOERD. BETEKENIS
VAN DE TERME_N « WE.TTELIJKE BEPALINGE_N "·
2° VOORZIENING IN CASSATIE. VoRM. BuRGERLIJKE ZAKEN. VERMELDING VAN DE WETTELIJKE
BEPALINGEN WAARVAN DE SOHENDING
WORDT AANGEVOERD. - VERMELDING
VAN DE SOHENDING VAN KONINKLIJKE
BE.SLUITEN WAARVAN DE WE_TTELIJKHEID NIET BE_TWIST WORDT. - ,VERMELDING DIE VOLDOET AAN DE VOORSOHRIFTEN VAN ARTIKEL 1080 VAN BET
GERECHTELIJK WETBOEK.
30 AMBTENAAR.- STAATSAMBTENAAR.
- MINISTER VAN NATIONALE 0PVOEDING. - KOSTELOZE VRIJE INWONING.
- VooRWAARDEN.
1o De termen « wettelijke bepalingen " in

aTtikel 1080 van het Ge1·echtelijlc Wetboek dat bepaalt dat het cassatieve?"zoelcsch1·ijt, op stmfje van nietigheid, onder
meeT de veTmelding bevat van de wettelijke bepalingen waa?"van de schending
er belang bij hadden zich zowel op strafrechtelijk als op burgerrechtelijk gebied,
tegen de beslissing van onbevoegdheid in
cassatie te voorzien ; ten aanzien van de

gegrondheid ervan was het van oordeel dat
die beslissing van onbevoegdheid gerechtvaardigd was zowel door de besluiten van de
deskundige als door een vroeger vonnis.
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wordt aangevoe1·d, moeten in hun ntimste betekenis worden verstaan en strekken
zioh onder mee1· ~t'tt tot de voorsoh1·ijten
van algemene aard van de organen de?'
uitvoerende maoht (1).
2° De voorsoh?-ijten van w·tikel 1080 van
het Gereohtelijk VVetboek zijn in aoht
genomen door het oassatiever'zoeksoh1·ijt
dat de sohending aanvoert van lconinklijlce beslttiten waarvan de wettelijkheid
niet wo1·dt betwist, zonder vermelding
van de grondwettelijke of wettelijke
bepalingen kraohtens welke zij werden
genomen (2).

3° De staatsambtenw·en, inzonderheid die
welke ressot'teren onde'/' het M in,iste?'ie
van Nationale Opvoeding, hebben sleohts
reoht op lcosteloze vrije inwoning indien
zij ve'!'plioht Wo'/'den een « bepaalde "
waning te betreklcen, dit wil zeggen
door de administmtie vastgesteld wegens
bijzonde1·e dienstverpliohtingen clie hun
zijn opgelegcl, clat wil zeggen van cle
verplichting om blijvencl aanwezig te zijn
op de plaats van: htm werlc. (Kon. besl.
van 30 november I950, art. 2, 3 en 4;
kon. besl. van 15 februari I957,
art, 2 en 4.)

MINISTER

(BELGISCHE STAAT,
VAN NATIONALE OPVOEDING,
T. MATHIEU.)

ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 juni I969 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Gelet op het middel afgeleid nit de
schending van de artikelen 3 en 4 van het
koninklijk besluit van 30 november 1950
betreffende de huisvesting van somrnige
categorieen van het door de Staat
bezoldigd personeel, I, 2 en 4 van het
koninklijk besluit van 15 februari I957
tot vaststelling van de f"Lmcties bij het
Ministerie van Openbaar Onderwijs waaraan kosteloze vrije inwoning verbonden
is,
(1) Raadpl. SrMONT, Pou?'vois en cassation
en matiere civile, nrs 199 en 203; SCHEYVEN,
Traite des pourvois en cassation, nr 118 ;
FEYE, La CoU'I' de cassation, nrs 105 tot 107.
Raadpl. oak cass., 14 februari 1964 (Bull.
en PAsrc., 1964, I, 635) en de noten 1, 2 en 3,
blz. 636; 8 juni 1967 (ibid., 1967, I, 1193).
(2) Vgl. cass., 22 oktober 1969, twee arresten, middelen, supra, blz. 180 en 185.

cloordat het bestreden arrest, dat het
beroepen vonnis verandert, na te hebben
vastgesteld, enerzijds, dat verweerder
sinds 1 juli I962 het ambt van studieprefect uitoefent aan het atheneum te
Verviers, aan welke inrichting een pensionaat verbonden is, en anderzijds, dat
hij te Verviers in een eigen huis woont
en het bestuur nooit een woning te zijner
beschikking heeft gesteld, verklaart dat
verweerder behoort tot de categoric van
personeelsleden die niet aan dienstverplichtingen onderworpen zijn wanneer
hun bestuur ze ter plaatse niet kan
huisvesten (artikelen 3, lid 2, 2°, a, van
het koninldijk besluit van 30 november
1950 en 4 van het koninklijk besluit van
15 februari 1957) en dat die personeelsleden recht hebben op vrije woning
overeenkomstig artikel 3, lid I, van het
koninklijk besluit van 30 november 1950,
terwijl personeelsleden die, zoals verweerder, door hun bestuur niet ter
plaatse kcm)J.en worden gehuisvest en die
derhalve niet onderworpen zijn aan bijzondere dienstverplichtingen, geen recht
hebben op vrije woning noch op een
toelage in de plaats daarvan ;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid, door verweerder hieruit afgeleid
dat het middel niet de grondwettelijke
of wettelijke bepalingen aangeeft krachtens welke de koninklijke besluiten
waarvan de schending wordt aangevoerd,
genomen zijn, en het dientengevolge niet
voldoet aan het vereiste van artikel 1080
van het Gerechtelijk Wetboek :
Overwegende dat artikel 1080 van het
Gerechtelijk W etboek bepaalt dat het
verzoekschrift onder meer de vermelding
bevat van de wettelijke bepalingen
waarvan de schending wordt aangevoerd, zulks op straffe van nietigheid ;
Dat de uitdrukking « wettelijke bepalingen " in de ruimste betekenis moet
worden verstaan ; dat zij zich uitstrekt
tot de voorschriften van algemene aard
van de organen der uitvoerende macht ;
Overwegende dat het middel dat de
schending aanvoert van koninklijke besluiten waarvan de wettelijkheid niet
wordt betwist, voldoet aan het vereiste
van voornoemd artikel I080;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet gegrond is ;
Over het middel :
Overwegende dat luidens artikel 3,
lid 1, van het koninklijk besluit van
30 november 1950 "vrije inwoning genieten de personeelsleden die verplicht
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omdat zij wegens hun functie blijvend
op de plaats van het werk moeten zijn " ;
Dat uit deze bepaling volgt dat de
vrije waning zijn bestaimsreden vindt
in de verplichti,ng van het personeelslid
om « een bepaalde ,, dit wil zeggen een
door het .bestuur aangewezen waning, te
betrekken;
Overwegende dat artikel 3, lid 2, 2°,
van hetzelfde koninklijk besluit nader
bepaalt dat bij de indeling van de betrokken personeelsleden, welke indeling voor
het Ministerie van Openbaar Onderwijs
(thans Ministerie van Nationale Opvoeding) verricht is bij het koninklijk
besluit van 15 februari 1957, een onderscheid moet worden gemaakt tussen
enerzijds «de functies waarvan de titularissen onderworpen zijn aan bijzondere
dienstverplichtingen, zelfs wanneer het
voor hun bestuur materieel onmogelijk
is ze ter plaatse te huisvesten "' en
anderzijds « de functies waarvan de
titularissen niet aan die bijzondere
dienstverplichtingen onderworpen zijn,
wanneer hun bestuur ze ter plaatse niet
kan huisvesten " ;
Overwegende dat verweerder ingedeeld
is bij de tweede van de categorieen,
omschreven in artikel 3, lid 2, van het
koninklijk besluit van 30 november 1950
en aangewezen in artikel 1 van het
koninldijk besluit van 15 februari 1957;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat het bestuur nooit een waning ter
beschikking van verweerder heeft gesteld
en hem niet ter plaatse kon huisvesten ;
Overwegende da:t uit deze beschouwingen volgt dat verweerder niet onderworpen was aan de bijzondere dienstverplichtingen, dat wil zeggen aan de
verplichting om blijvend aanwez1g te
zijn op de plaats van zijn werk, en dus
niet meer verplicht was een bepaalde
waning te betrekken ;
Dat hieruit volgt dat de vrije waning
een gevolg van deze verplichting, afgeschaft was ;
.
Dat deze gevolgtrekking bevestigd
wordt bij artikel 4 van het koninklijk
besluit van 1950, volgens hetwelk aileen
de personeelsleden die « een f1.mctie
uitoefenen welke voor hen bijzondere
dienstverplichtingen medebrengt ,, zelfs
wanneer het voor hun bestuur omnogelijk
is ze ter plaatse te huisvesten, in de
plaats daarvan een toelage bekomen,
indien zij feitelijk het genot niet hebben
van vrije inwoning, en bij artikel 4 van
het koninklijk besluit van 1957, luidens
hetwelk de personeelsleden van de cate-

gorie waartoe verweerder behoort, niet
onderworpen zijn aan de bijzondere
dienstverplichtingen « die recht geven op
kosteloze vrije inwoning" wanneer hun
bestuur ze ter plaatse niet kan huisvesten;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van het thans
gewezen arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing ; houdt de kosten .aan opdat
daarover zal worden beslist door de
feitenrecht,er; verwijst de zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
18 juni 1970. 1e kamer. - Voorzitter, de H. Bayot, eerste voorzitter. Verslaggever, de H. Valentin. - Gelijkluidende conolusie, de H. Paul Mahaux,
eerste advocaat-generaal. - Pleiters, de
HH. Simont en Ansiaux.

Op zelfde datum werd een gelijkaardig
arrest inzake de Belgische Staat, Minister van Nationale Opvoeding, tegen
Tombeur gewezen, op voorziening tegen
een arrest van 25 juni 1969 van hetzelfde
hof van beroep.

1e KAMER. -

18 juni 1970.

1° RECHTBANKEN. - BuRGER:LIJKE
ZAKEN. RECHTER MAG GEEN BE·
TWISTING OPWERPEN WAARVAN RET
BESTAAN DOOR DE CONOLUSIES VAN DE
PARTIJE.N WORDT UITGESLOTEN.
BEGRIP.

2o VERBINTENIS. -

PoTESTATillVE
VOORWAARDE Dill DE VERBINTENIS
NIETIG MAAKT. - BEGRIP.

3o VERBINTENIS. - LauTER POTESTATIEVE OF EENVOUDIG POTESTATIEVE
VOORWAARDE. - BEOORDELING DOOR
DE FEITENRECHTER.
1o De rechter werpt geen betwisting op

waa1·van het bestaan door de conclusies
van de partijen wordt uitgesloten, doch
bij bepe1·lct zich ertoe na te gaan, zoals
het zijn plicht is, of een door een partij
aangevoerd middel naa1· recht is gegrond, wanneer hij clit micldel verwerpt
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partijen aanvoe1·en (1).

2° De potestatieve voo1·waarde die de ve1'bintenis, waaronde1· zij is aangegaun,
nietig maalct is de zztive1· potestcttieve
voorwaanle, dit wil zeggen de voorwaarcle waarvan de vermtlling ttitsluitend afhangt van de wil van degene die
zich verbindt (2). (Burg. Wetb., artikelen 1170, 1171 en 1174.)

3° De feitem·echtm· oordeelt soeverein of de
voorwaa1·de wam·onder een verbintenis
is aangegaan een lmtter JJOtestatief of
eenvoudig potestatief lcaralcte1' heeft,
wannem· deze beoordeling stetmt op de
feitelijlce uitlegging van de bedoeling
der partijen, inzoncle1·heid van de paTtij
die zich verbindt (3). (Burg. Wetb.,
art. 1170 en 1171.)
(NAAMLOZE

VENNOOTSOHAP

« ETABLISSEMENTS MAURICE DE WILDE

ll,

T. SNOEOK.)
ARREST

(vertctling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 juni 1969 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 6, 1134,
1174, 1304, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Webboek,
doordat, nate hebben vastgesteld « dat,
in het Iicht van de verklaringen en
beweringen van gedaagde in hoger beroep, de aanvullingsovereenkomst van
8 januari 1952, uitgelegd op de grondslagen die reeds in de brief van 22 december 1961 zijn aangegeven, (verweerders)
onmiddellijk recht op 15 procent commissieloon op de winst vervangen heeft
door een recht van 15 procent op de
winst die naar de reserves van de vennootschap is overgebracht, over welke
reserves deze naar eigen goeddunken
beschikt bij beslissing van haar algemene
vergadering ,, het bestreden arrest beslist « dat het hier dus gaat om een
verbintenis, aangegaan onder een louter
potestatieve voorwaarde van de zijde van
degene die zich verbindt, en dus nietig
luidens artikel 1174 van het Burgerlijk
(1) Cass., 14 februari 1964 (Bull. en PAsrc.,
1964, I, 639); raadpl. cass., 27 september 1963
(ibid., 1964, I, 93) en 23 april 1969 (Arr.
cass., 1969, biz. 797).

W etboek "• en om deze reden weigert de
door beide partijen ingeroepen overeenkomst in toepassing te brengen,
te1·1vijl verweerder op geen enkel tijdstip van het geding het uit de beweerde
nietigheid van de aanvullingsovereenkomst van 8 januari 1952 afgeleid middel
had voorgedragen ; over dit vraagstuk
innners, dat vreemd is aan de openbare
orde, geen betwisting gerezen was tussen
de partijen, die. wei integendeel zich
beicle beroepen hadden op deze overeenkom.st welker geldigheid zij aldus erkenden,
waaruit volgt dat het arrest am.btshalve
een geschil heeft opgeworpen dat vreemd
is aan de openbare orde en welks bestaan
uitgesloten was door het akkoord van
partijen (schending van de artikelen 6,
1134, 1174 en 1304 van het Burgerlijk
Wetboek), geweigerd heeft een overeenkomst toe te passen waarop beiden zich
beriepen (schending van artikel ll34
van het Burgerlijk Wetboek) en de
bewijskracht van de procesakten heeft
geschonden, inzonderheid van de vermeldingen van het exploot van rechtsinga~lg en van de conclusies van partijen,
dit alles met miskenni~1g van de in het
middel aangehaalde teksten en inzonderheid van de artikelen 1134, 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat eiseres, tegen verweerders stelling
volgens welke de aanvullingsovereenkomst van 8 januari 1952 zijn recht op
deelneming in de winst, zoals het voortvloeide uit de akkoorden van 1948, niet
had gewijzigd, deed gelden dat, volgens
genoem.de aanvulling, dit recht moest
worden uitgeoefend « op de winst die
naar de reserves is overgebracht ,, dat
« de aan die reserves te geven bestemming
afhankelijk was van haar wil, die door
de algem.ene vergadering van aandeelhouders naar eigen goeddunken tot uiting
werd gebracht " en dat verweerder derhalve geen recht meer had op deelneming
in de winst;
Dat het hof van beroep dit verweerm.iddel heeft verworpen op de grond,
verschillend van de aangevoerde redenen,
« dat het hier ging ... om een verbintenis,
aangegaan onder een louter potestatieve
voorwaarde van degene die zich verbindt,
en dus nietig luidens artikel1174 van het
Burgerlijk W etboek ,, zodat het de oor(2) en (3) Cass., 16 december 1960 (Bull.
en PASIO., 1961, I, 421) en noten 1 en 2,
biz. 422.
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heeft miskend en geen betwisting heeft
opgeworpen waarvan het bestaan door
de conclusies van partijen uitgesloten
was ; dat het er zich toe beperkt heeft
te onderzoeken, zoals het zijn plicht was,
of dit verweermiddel naar recht gegrond
was·
D~t het arrest geen enkele van de. in
het middel aangehaalde wettelijke bepalingen heeft geschonden ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede en het derde middel
samen en afgeleid,

het tweede, uit de schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 1131,
II33, 1168, ll74, ll85, 1186, 1304, 1319,
1320 en 1322 van hetBurgerlijk Wetboek,
dom·dat het bestreden arrest beslist dat
de aanvullingsovereenkomst van 8 januari 1952 nietig is, op grand dat, « uitgelegd op de grondslagen die reeds in de
brief van 22 december 1951 zijn aangegeven, zij (verweerders) onmiddellijk
recht op 15 pet van de winst vervangen
heeft door een recht van 15 pet op de
winst die naar de reserves van de vennootschap is overgebracht, over welke
reserves deze naar eigen goeddcmken
beschikt bij beslissing van haar algemene
vergadering, zodat het hier gaat om een
verbintenis onder een louter potestatieve
voorwaarde »,
te1wijl, eerste onderdeel, het arrest
anderzijds stelt dat de aanvullingsovereenkomst van 8 januari 1952, uitgelegd
in het Iicht van de brief van 22 december
1951 waarnaar zij verwijst, tot gevolg
heeft dat « het recht van de eiser in
hager beroep Snoeck op zijn con1.missie
eerst zal ku.nnen worden uitgeoefend op
het ogenblik waarop de winst waarop
de commissie wordt afgenomen, zal worden verdeeld », en het aldus het bestaan
van verweerders recht erkent, een recht
waarvan de uitoefening eenvoudig opgeschort werd tot op het ogenblik van de
winstverdeling, dat wil zeggen voorzien
van een opschortende tijdsbepaling, en
het derhalve niet heeft kunnen verklaren,
zonder zich tegen te spreken, dat de
overeenkomst van 8 januari 1952 waaruit dit recht voortvloeide, nietig was
omdat zij zogezegd onderworpen was aan
een louter potestatieve voorwaarde, zonder de begrippen voorwaarde en tijdsbepaling te verwarren, waaruit volgt dat
de feitenrechters tegenstrijdige of althans
dubbelzinnige redenen hebben aange-

voerd voor hun beslissing zodat zij deze
niet regelmatig met redenen hebben omkleed en artikel 97 van de Grondwet
hebben geschonden,
en terwijl, tweede onderdeel, verre van
een louter potestatieve voorwaarde te
stellen, de brief van 22 december 1951
met zoveel woorden zegde, zoals het
arrest eraan herinnert, « dat vanzelfsprekend uw deel in de winst verkregen zou
blijven op de winst en u zou worden
uitgekeerd wanneer de genoemde reserves worden verdeeld » en voormelde brief
derhalve enkel tot gevolg had, zoals hct
arrest aanneemt in een van zijn redenen,
de uitoefening van verweerders recht op
de bezoldiging nit te stellen, dat wil
zeggen het te voorzien van een tijdsbepaling, en niet het ontstaan van dit recht
te onderwerpen aan de vervulli~1.g van
een louter potestatieve voorwaarde, dat
wil zeggen van een toekomstige en
onzekere gebeurtenis, afhankelijk van
de enkele wil van degene die zich verbindt (schending van de artikelen ll85,
ll86, ll68 en 1174 van het Burgerlijk
Wetboek), waaruit volgt dat, i~1. zover
de feitenrechter de brief van 22 december
1951 uitlegt als had deze een !outer
potestatieve voorwaarde gesteld, hij er
een uitlegging van heeft gegeven die
onverenigbaar is met de bewoordingen,
en de bewijskracht van deze akte heeft
geschonden (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek);
het derde, afgeleid uit de schending van
de artikelen ll68, 1170, II74, ll8l van
het Burgerlijk Wetboek en 102 van de
gecoiirdineerde wetten op de handelsvennootschappen, gecoiirdineerd bij ko.ninklijk besluit van 30 november 1935,
doordat, na te hebben vastgesteld dat
de overeenkomst van 8 januari 1952 het
onmiddellijk recht op 15 pet van de
winst vervangen heeft door een recht
van 15 pet op de winst die naar de reserves van de rechtsvoorganger van eiseres
is overgebracht, over welke reserves
laatstgenoemde naar eigen goeddunken
beschikt bij beslissing van haar algemene
vergadering, het bestreden arrest beslist
dat het dus gaat om een verbintenis,
aangegaan onder een louter potestatieve
voorwaarde van de zijde van degene die
zich verbindt, en dus nietig luidens artikel ll7 4 van het Burgerlijk W etboek,
terwijl de verdeling van de reserves
door de algemene vergadering van een
naamloze vennootschap geen toekomstihe en onzekere gebeurtenis is, daar de
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bij de vereffening van de vennootschap
welker bestaan uiteraard beperkt is tot
30 jaar; de eisende vennootschap opgericht is op 28 december 1957; verweerders
recht op de reserves dus op zijn laatst
had kunnen worden uitgeoefend op
27 december 1987; aileen de datum van
de opschortende gebeurtenis dus onbekend was aan partijen, zonder dat de
zekerheid van de verwezenlijking ervan
kon worden in twijfel getrokken, waaruit volgt dat het arrest het wettelijk
begrip « voorwaarde " heeft m.iskend en
de in het middel aangehaalde wettelijke
bepalingen heeft geschortden :
Overwegende dat, blijkens het arrest,
eiseres ten valle en zonder enig gemoedsbezwaar partij trok van een toestand, in
het leven geroepen door wijlen de Wilde,
de grate baas van de zaak, die zonder
zich veel te bekommeren om zijn schriftelijke verbintenissen de verweerder bezoldigde « naar eigen goeddunken "• en
zij zich door de aanvullingsovereenkomst
van 8 januari 1952 slechts verbonden
achtte onder een louter potestatieve
voorwaarde ;
Dat voornoemd arrest aldus op grand
van de bedoeling van eiseres op soevereine wijze overweegt dat, door verweerrlers deelneming in de wirtst te doen
slaan « op de winst die naar de reserves
van de vennootschap is overgebracht "•
die voornoemde aanvullingsovereenkomst
deze deelneming onderworpen heeft aan
zodanige voorwaarde ;
Dat, als het arrest overigens stelt dat
het recht van de eiser in hager beroep
Snoeck op zijn colUlUissie eerst zal kunnen worden uitgeoefend op het ogepblik
dat de winst waarvan de colUlUissie
wordt afgenomen, zal worden verdeeld,
het aldus niet wil zeggen dat verweerders
recht voorzien was van een tijdsbepaling,
maar wel dat de beslissing van de Wilde
om alle ~1iet verdeelde winst naar de
reserves over te brengen tot gevolg ging
hebbe~1 de betaling van de bedoelde
<Jommissies afhankelijk te maken van de
enkele wil van eiseres ;
Dat aldus, zonder in tegenspraak of
in dubbelzinnigheid te vervallen, zonder
de wettelijke begrippen tijdsbepaling en
voorwaarde te 1niskennen en zonder de
bewijskracht te schenden van de in het
tweede middel vermelde brief van 22 december 1951, het arrest een wettelijke
verantwoording geeft voor zijn beslissing
om de verbintenis van eiseres, die het

gevolg is van de aanvullingsovereenkomst
van 8 januari 1952, afhankelijk te achten
van een louter potestatieve voorwaarde ;
(Het ove1·ige zonder belang.)
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
18 juni 1970.- 1e kamer.- Voorzitter,
de H. Valentin, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggeve1·, de H. Legros.
Gelijlchtidende oonclusie, de H. Paul
Mahaux, eerste advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Simont en Fally.

1e

KAMER. -

19 juni 1970.

1° HUWELIJK. VE.RPLICHTING OM
BIJ TE DRAGEN IN DE LASTE.N VAN DE
HUISHOUDING. - UrTVOERING IN HET
E.OHTELIJK VERBLIJF,
2° HUWELIJK.- FEITELIJK GE.SOHEIDEN E.OHTGENOTEN. - VERZOEK VAN
EEN FEITELIJK GESOliEIDEN EOHTGE·
NOOT OM GEMAOHTIGD TE WORDE.N
SOMMIGE. BE.DRAGEN VAN DE ANDE.RE
EOHTGENOOT TE ONTVANGEN. - BEWIJS TE LEVEREN DOOR DE EISE.R.
3° HUWELIJK.- FEITELIJK GESOHEIDEN EOHTGENOTEN. - VE.RZOEK VAN
EEN FEITELIJK GE.SOHEIDEN EOHTGENOOT OM GE.MAOHTIGD TE WORDEN
SOMMIGE INKOMSTEN OF GELDSOMMEN
VAN DE ANDERE. EOHTGENOOT TE. ONT·
VANGEN TOT BIJDRAGE. IN DE ONDER·
HOUDSKOSTEN VAN RET KIND DAT
GE_BOREN IS NA DE SOHEIDING EN
NIET WERD ONTKEND. SOHEIDING
E_N VOORTDUREN ERVAN TE_ WIJTEN
AAN DE SCHULD VAN DE EOHTGENOOT,
- MAOHTIGING GEWE_IGERD.
1° De verpliohting om bij te dragen in de
lasten van de huishouding, die kraohtens artikel 218 van het Burgerlijk
W etboek, op ieder der eohtgenoten rust,
moet in beginsel volbraoht worden in
de eohtelijke verblijjplaats (1). (Impliciete oplossing.)
2° De jeiteliJk gesoheiden eohtgenoot, die
(1) Cass., 12 februari 1959 (Bull. en PASIC.,
1959, I, 600) en noot 1 ; 4 novemher 1960
(ibid., 1961, I, 239).
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-985artilcel 218, lid 2, van het Bu1·gerlijlc
W etboelc inroept, moet het bewijs leveren
dat de scheiding en het voortd~wen ervan,
indien de scheiding 1·eeds een zelcere
tijd geduurd heejt, te wijten zijn aan
de schuld van de echtgenoot (1).
3° De jeitelijlc gescheiden echtgenote lean
niet gemachtigd worden om, met uitsluiting van haar echtgenoot, een deel
van de opb1·engst van zijn arbeid te
ontvangen tot bijdrage in de onderhoudslcosten van een lcind dat zij gebaard heejt nadat zij haar echtgenoot
had ve1·laten om met haar minnaar te
gaan samenwonen en dat niet ontlcend
werd, wanneer de scheiding en het voortduren ervan te wijten zijn aan de schttld
van de echtgenote (2). (Burg. Wetb.,
art. 218.)
(H •.• , T. R ...• )
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 mei 1969 in hoger beroep
gewezen door de rechtbank van eerste
aanleg te Ondenaarde ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 218 van het Burgerlijk W etboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, na overwogen te hebben dat « de echtgenoot
door wiens font de scheiding is ontstaan
niet gerechtigd is het voordeel van
artikel 218 van het Burgerlijk Wetboek
in te roepen " en na vastgesteld te hebben
" dat het niet betwist wordt dat ter
zake de scheiding door de font van
appellante is ontstaan " en « dat zij tot
het bewijs van het tegendeel vermoed
wordt de verantwoordelijkheid te dragen
van het voortduren van de feitelijke
scheiding ,, verweerster desondanks « op
grond van artikel 218 van het Burgerlijk
W etboek " machtigt tot het ontvangen,
op het loon van eiser, van een maandelijks beclr>ag,
terwijl, eerste onde1·deel, artikel 218
van het Burgerlijk W etboek niet kan
ingeroepen worden, in geval van feitelijke
scheiding, door de echtgenoot die schnld
(1) Cass., 4 november 1960 (Bull. en PAsiC.,
1961, I, 239); 30 april 1964 (ibicl., 1964, I,
931).
(2) Raadpl. cass., 12 februari 1959 en
4 november 1960, vermeld in de noot onderaan vorige bladzijde.

heeft aan de scheiding (schending van
artikel 218 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het tegenstrijdig is,
enerzijds, te overwegen dat de echtgerwot door wiens font de scheiding is
ontstaan niet gerechtigd is het voordeel
van artikel 218 van het Burgerlijk Wethoek in te roepen en, anderzijds, verweerster, waarvan vastgesteld wordt dat
zij schnld heeft zowel aan het ontstaan
als aan het voortduren van de scheiding,
op grond van gezegd artikel te machtigen
tot het ontvangen van een deel van het
loon van haar man, zodat het vonnis
niet naar behoren met redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de
Grondwet):
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat nit de vaststellingen
van het vonnis blijkt dat verweerster
sedert 1951 haar echtgenoot heeft verlaten om met haar minnaar, thans overleden, te gaan samenwonen, dat zij in
1954 een kind heeft gebaard dat door
eiser niet werd ontkend en dat zij niet
bewijst ooit ernstig te hebben gepoogd
het echtelijk leven te hervatten noch
dat eiser znlks zonder ernstige reden
heeft geweigerd ;
Dat het vonnis overweegt dat de
echtgenoot door wiens schuld de feitelijke
scheiding is ontstaan, niet gerechtigd
is het voordeel van artikel 218 van het
Burgerlijk Wetboek in te roepen,' dat
het niet betwist wordt dat ter zake de
scheiding door de schuld van verweerster
is ontstaan en dat laatstgenoemde vermoed wordt, tot bewijs van het tegendeel, de schuld van het voortduren van
de scheiding te dragen ;
Overwegende dat het vonnis, door
verweerster te machtigen, op grond aileen
van gezegd artikel 218, om, met uitsluiting van eiser, een deel van de op brengst
van de arbeid van haar aldus onschuldig
erkende echtgenoot te ontvangen, tot
bijdrage in de onderhondskosten van
het kind, die wetsbepaling schendt ;
Dat het onderdeel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, doch slechts in zover het
verweerster machtigt om, met uitsluiting
van eiser, van dezes loon een maandelijks
bedrag van vijfhonderd frank rechtstreeks bij zijn werkgever te ontvangen,
en in zover het eiser in een derde van de
kosten veroordeelt ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk v:ernietigde
beslissing ; hondt de kosten aan ; zegt
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dat hierover door de feitenrechter zal
worden beslist; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Ge~1t, zitting houdende
in hoger beroep.
19 juni 1970. 1e kamer. Voor·zitter en Ver·slaggever·, de H. Belpaire,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkl1~iclencle conclusie de H. Ganshof
van der Meersch, procureur-generaal.
Pleiter·, de H. Van Heeke.

1e KAll'IER. -

19 juni 1970,

ARBEIDSONGEVAL. ONGEVAL OP
DE WEG NAAR OF VAN liET WERK.
ARBEIDER DIE ZIOli NAAR liE.T liUIS
VAN ZIJN WERKGEVER BEGEEFT Oll'I,
OVEREENKOJ\'[STIG DE GE.BRUIKEN VAN
DE ONDE.RNE.l\UNG, IN GROE.P DE KERll'IIS TE BEZOEKE.N.- 0NGEVAL OVERKOll'IEN OP DE WEG TUSSEN RET liUIS
VAN DE WERKMAN EN DAT VAN DE
WERKGEVER. 0NGEVAL OP DE WEG
NAAR OF VAN RET WERK.

Een ongeval op cle weg naar of van het
wer·k is het ongeval clat zich voordoet
wanneer cle werkman zich naar het
huis van zijn wer·kgever begeejt, die
aldaaT een bijeenlcomst van zijn peTsoneel inTicht om, oveTeenlcomstig de
gebTuiken van de ondenwming, in gToep
de keTmis te bezoeken (1). (Besluitwet
van 13 december 1945, art. 1.)
(NAAJ\'[LOZE VENNOOTSOHAP NAAR FRANS
RECHT «LA PREVOYANOE ll, T. PAQUE
EN LEMAIRE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 juni 1969 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Tongeren ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1 van de besluitwet
van 13 december 1945, l, lid 1, 4 van de
(1) Raadpl. cass., 7 november 1968 (A1·r.
cass., 1969, blz. 270).

op 28 september 1931 gecoordineerde
wetten betreffende de vergoeding der
schade voortspruitende uit arbeidsongevallen en, voor zoveel als nodig, 97 van
de Grondwet,
doonlat het bestreden vonnis, na aangenmnen te hebben dat bet slachtoffer
werd aangerede~1 toen het zich naar het
huis van haar werkgever begaf, beslist
dat het ongeval geschiedde op de weg
naar het werk,
terwijl uit de vaststellingen van het
vonnis, luidens hetwelk : a) de bijeenkomst van het personeel georganiseerd
was door de werkgever in zijn huis mn,
overeenkomstig de gebruiken van de
ondernen1ing, in groep de kermis te
bezoeken en b) het door de werkgever
uitgenodigd personeel zich moreel verplicht achtte aan dit verzoek gevolg te
geven, niet kan afgeleid worden dat de
getroffene zich onder het feitelijk gezag
en de leiding van de werkgever bevond,
zodat de getroffene niet op de weg naar
het werk was:
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het vonnis blijkt dat de dochter van
de verweerders aangereden werd toen
zij zich naar het huis van haar werkgever
begaf, die aldaar een bijeenkomst van zijn
personeel had ingericht om, overeenkomstig de gebruiken van de onderneming,
in groep de kermis te bezoeken ;
Overwegende dat, om te beslissen dat
het feest in de loop van de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst plaats gehad
heeft en dat derhalve het ongeval dat
zich op de weg naar het huis van de
werkgever voorgedaan heeft als een
ongeval op de weg n.aar het werk dient
aangezien te worden, het vonnis niet
steunt op de loutere omstandigheid dat
het personeel zich moreel verplicht achtte
de bijeenkomst bij te wonen, maar tevens
op de vaststelling dat tijdens de door de
werkgever ingerichte uitstap het personeel onder het feitelijk gezag en de leiding
van de werkgever stond ;
Overwegende dat door het woord
" uitstap " het vonnis kennelijk bedoelt
het geheel van de door de werkgever
ingerichte feestelijkheden bestaande in
een voorafgaande bijeenkomst ten huize
van de werkgever gevolgd door een
gezamenlijk kermisbezoek ;
Overwegende dat uit deze vaststelling,
welke soeverein is, het vonnis wettelijk
heeft lnmnen afieiden dat het ongeval,
waarvan de dochter van de verweerders
het slachtoffer is geweest, zich op de weg
naar het werk voorgedaan heeft ;
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Dat het middel niet kan aangenomen
worden;

beslissing, op 18 maart 1970 door de
Hoge Militieraad gewezen ;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 37, § 4, van de
dienstplichtwetten, gecoordineerd op
30 april 1962,
doordat de bestreden beslissing aan
eiser ter kennis gebracht werd op 15 april
1970,
te1·wijl door voormelde wetsbepaling
vereist wordt dat de kennisgeving binnen
de acht dagen moet geschieden :

19 juni 1970. - 1e kamer. - Voorzitter, de H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Ganshof van der Meersch, procureur-generaal. - Pleiters, de HH. Ansiaux en Van Heeke.

2e KAMER. -

22 juni 1970.

1° CASSATIEMIDDELEN.- DIENSTPI,IOHTZAKElN. - MIDDEI, DAT ENKJlli,
BElTRE.KKING HElE.FT OP DEl KElNNISGElVING VAN DEl BElSTRElDElN BESI,ISSING.
- NIET ONTVANKELIJK lVIIDDEL.
2° DIENSTPLICHT. UrTSTEL :mN
VRIJI,ATING VAN D!ElNST OP lVIORElLEl
GROND. - lNGESOHRElVElNEl, KOSTWINNElR VAN HElT GEZIN. V:mREliSTE
LEEFTIJD.
1° N iet ontvankelijk tot staving van een
cassatiebe1'0ep tegen een beslissing van.
de Hoge Militieraad is het middel, dat
enkel betrekking heejt op de lcennisgeving van de best1·eden beslissing (1).
(Dienstp1ichtwetten, gecobrdineerd op
30 april 1962, art. 50.)
2° De ingeschrevene, kostwinne1· van het
gezin, lean een uitstel of vrijlating van
dienst op morele grand enlcel bekome1~,
zolang hij in aanmerking lcomt voo1·
het contingent ener lichting, genoemd
naar een der jaren waa1·in hij de leeftijd
van 19 tot 2:3 jaar bereilct (2). (Dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 april
1962, art. 10, § 1, 1o en 12, § 1, 7°.)
(DEHAIRS.)
ARREST.
HET HOF ; -

Gelet op de bestreden

(1) Cass., 14 maart 1969 (twee arresten)

(An·. cass., 1969, blz. 686 en 687); vgl. cass.,
22 september 1969, supra, blz. 78.
(2) Cass., 15 maart 1954 (Bull. en PASIC.,
1954, I, 613).

Overwegende dat het niet-naleven van
de termijn gesteld door § 4 van het
artikel 37 van de dienstplichtwetten de
wettelijkheid van de bestreden beslissing
niet treft;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 10, § 1,
1°, 20, §§ 3 en 4, en 30 van de dienstplichtwetten gecoordineerd op 30 april
1962,
dooraat de bestreden beslissing de
vraag om uitstel van eiser niet ontvankelijk verklaart om de redenen dat zij
reeds verworpen werd door een definitieve
beslissing vaJl de Hoge Militieraad gewezen op 9 mei 1967 en omdat het artikel20,
§ 4, van voormelde wetten de wijziging
van het voorwerp van een vraag slechts
toelaat zo de oorspronkelijke aanvraag
ontvankelijk is,
tm·wijl geen enkele wetsbepaling de
dienstplichtige verhindert een nieuwe
aanvraag in te dienen op grand van het
artikel 11 van voormelde wetten en. het
artikel 20, § 4, hem het recht toekent
zijn vraag te wijzigen in elke stand van
de zaak:
Overwegende dat de beslissing, na de
nieuwe aanvraag principieel niet ontvankelijk te hebben verklaard, deze niettemin ten grande onderzoekt ;
Overwegende dat het middel derhalve
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk
IS;

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 10, § 1, 1°, van de
dienstplichtwetten, gecoordineerd op
30 april 1962,
doo1·dat de Hoge Militieraad beslist
dat eiser niet meer tot de leeftijdsklasse
behoort om uitstel te bekomen en dus
vrijlating van dienst moest vragen op
grand van het artikel 12, § 1,- 7°, van
voornoemde wetten,
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te1·wijl eiser ingevolge een bekomen
uitstel tot de lichting van het jaar 1966
behoort, dat wil zeggen een lichting
genoemd naar het jaar waarin hij de
leeftijd van 20 jaar heeft bereikt, en dat
hij in 1970 opgeroepen werd met de
lichting 1966 :
Overwegende dat de Hoge Militieraad
niet beslist dat eiser vrijlating van dienst
moest vragen op grand van het artikel 12,
§ 1, 7°, van de dienstplichtwetten maar
dat hij zijn aanvraag om buitengewoon
uitstel vervangt door een aanvraag om
uitstel bepaald bij het artikel 10, § 1, 1°,
of door een aanvraag om vrijlating
bepaald bij artikel 12, § 1, 7°, van de
dienstplichtwetten ;
Overwegende dat uit de beslissing
blijkt dat eiser geboren is op 29 november 1946;
Overwegende dat hij derhalve de
leeftijdsgrens van 23 jaar bereikt heeft
in 1969 en niet meer in aanmerking kon
komen voor het contingent ener lichting
genoemd naar een der jaren waarin hij
voornoemde leeftijdsgrens bereikte;
Overwegende dat de Hoge Militieraad
dan ook wettelijk heeft beslist dat eiser
niet meer tot de leeftijdsklasse behoorde
om aanspraak op uitstel te kunnen
maken;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
22 jcmi 1970. - 2e kamer. - Voo?'zitter en Verslaggever, de H. Louveaux,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende concl~tsie, de H. Colard,
advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

22 juni 1970.

1° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). - B:msLisSING VAN DE COMMISSIEl TOT BElSCHERMING VAN DEl MAATSOHAPPIJ DIE DE
INVRIJHEIDSTElLLING VAN ElElN GEINTElRNElElRDEl WEliGElRT. GE.lElN VASTSTELLING DAT DE
GEINTElRNE~ERDE
WERD GEHOORD OF DAT HIJ DOOR ZIJN
ADVOCAAT WElRD VE:RTEGENWOORDIGD.
NIE:TIGHEID.

2o VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKElN. V:mRNIETIGING VAN
DE BESLISSING VAN E.EN OOMMISSIE
TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAP-

PIJ. VERWIJZING NAAR DEZELFDE
OOMMISSIE, ANDERS SAMENGESTELD.

1° N ietig is de beslissing van de commissie
tot bescherming van de maatschappij die
de invrijheidstelling van een ge'imternee?·de weige1·t, indien noch uit cleze
beslissing, noch uit enig p1·ocesstuk
blijkt dat de ge~ntemeerde gehoonl werd
of door zijn advocaat werd vertegenwoo?·digd, ingeval het nadelig zou geweest zijn in tegenwoordigheid van de
geinterneerde medisch-psychiatrische
lcwesties bet?·effende zijn toestancl te
onderzoelcen (1). (Wet van 9 april 1930,
art. 16, lid 3 en 5, vervangen bij
artikel 1 van de wet van 1 juli 1964.)

2° I ngeval het H of de beslissing van een
commissie tot bescherming van de maatschappij vernietigt met vm·wijzing, dan
wordt de zaak venvezen nam· dezelfde
commissie, ande1'8 samengesteld (2).
(Wetb. van strafv., art. 427; wet van
9 april 1930, vervangen bij die van
1 juli 1964, art. 14 en 31.)
(VOORKENS.)
ARRElST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 20 april 1970 gewezen door
de Commissie tot bescherming van de
maatschappij bij de psychiatrische
annexe van de gevangenis te Leuven ;
Over het middel van ambtswege afgeleid uit de schending van~ artikel 16 van
de wet van 9 april 1930 tot bescherming
van de maatschappij, vervangen door
de wet van 1 juli 1964 :
Overwegende dat luidens bovenvermeld artikel de ge'interneerde door de
Commissie tot bescherming van de maatschappij wordt gehoord e~I door zijn
advocaat wordt vertegenwoordigd ingeval het nadelig zou zijn medisch-psychiatrische kwesties betreffende zijn toestand in zijn tegenwoordigheid te onderzoeken;
~
Overwegende dat uit de regehnatig
overgelegde stukken van de rechtspleging niet blijkt dat eiser door de commissie gehoord werd noch dat hij om bovenstaande reden door zijn advocaat zou
vertegenwoordigd zijn geweest ;
(1) Raadpi. cass., 22 september 1969 en
20 april 1970, supra, biz. 78 en 778.
(2) Cass., 17 juni 1968 (Arr. cass., 1968,
biz. 1253).

-989Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing ; beveelt dat melding van
dit arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing ; verwijst de zaak naar de Commissie tot
bescherming van de maatschappij bij
de psychiatrische afdeling van de hulpgevangenis te Leuven anders samengesteld.
22 juni 1970. - 2" kamer. Vom·zitter, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Rutsaert. - Gelijkluidende conclttsie,
de H. Colard, advocaat-generaal.

2e

KA;MER. -

VOORZIENING

22 juni 1970.
IN

CASSATIE.

TERMIJN. STRAFZAKEN. BURG:E<RLIJKE R:E<CRTSVORDERING. ARREST
DAT D:E; B:E;KLAAGD:E; :E;RTOE VEROORDE.ELT AAN RE.T S;LACRTOFFER :E;EN
D:E<FINITIEF
VASTGE.STEJ,D:E;
VERGO:E<DING :E<N :E<EN PROVISIONELE V:E;RGOEDING T:E; B:E<TAL:E<N, VOOR RET OVERIG:E;
:E<EN ONDERZO:E;KSMAATR:E<GEL BEVEELT,
DE B:E<KLAAGD:E; ERTOE VEROORDE:E<LT
AAN DE. WERKG:E;VER VAN RET SLACRTOFF:E<R EEN D:E<FINITI:E<F VASTG:E<STELD
B:E<DRAG TE BE.TALEN, AAN DE w:E;RKG:E;VER AKT:E< VERL:E<:E<NT VAN D:E< RAMING
ZIJNER RECRTSVORD:E<RING EN Z:E;GT DAT
RIJ TOT V:E;RD:E<R:E< BEHANDELING VAN
DE ZAAK AND:E;R:E; BEDRAG:mN MAG
VORDERE.N. VoORZIE.NING VOOR DE
:mrNDBESLISSING. Nr:mT-oNTVANK:E<LIJKR:E<ID VOOR RET G:E<HEEL.

V 66r de eindbeslissing is in haar geheel
niet ontvanlcelijk de voorziening tegen
een arrest dat, zonder· uitspmalc te doen
ove1· een betwisting inzake bevoegdheid,
eensdeels de beklaagde ertoe veToordeelt
aan, het slachtofje1' een definitiej vastgestelde veTgoeding en een pTovisionele
ve1·goeding te betalen, voo?' het ove1·ige
een onde?'zoelcsmaatr-egel beveelt, anderdeels de beklaagde er-toe ver-oordeelt aan
de wer-lcgever- van het slachtofjer een
definitiej vastgesteld bedmg te betalen,
aan de we1·lcgeve?' alcte ve?'leent van de
raming zijner- rechtsvorde1·ing en zegt
dat hij ter- ver-de?'e behandeling van de
zaalc ande1·e bedr-agen mag vo1·de?"en (1).
(Wetb. van strafv., art. 416.)
(1) Vgl. cass., 18 februari 1957 (Bull. en
PABIC., 1957, I, 724), 10 maart 1958 (ibid.,
1958, I, 760), 8 juni 1959 (ibid., 1959, I,
1027) en 14 maart l960, motieve)l (ibid.,
1960, I, 814).

(SMOLDERS,
T.
ALAERTS,
B:E<;LGISCRE
STAAT, MINIST:E;R VAN V:E<RKE.:E<RSWEZEN
:E<N POSTERIJEN, T:E<LEGRAFI:E< :E;N TELEFONIE, EN LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN.)

ARREST.

RET HOF; -Gelet op het bestreden
arrest, op 26 november 1969 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing over de strafvordering
gewezen:
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van L1ietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
I 0 In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen gewezen over de
vordering van Marcel Alaerts en van de
Belgische Staat :
Overwegende dat het bestreden arrest
aan verweerder Alaerts een de:finitief
vastgestelde som toekent voor een bestanddeel van de schade en voor een
ander bestanddeel van die schade een
provisionele vergoeding toekent en een
deskundige gelast de lichamelijke gevolgen van het ongeval te bepalen ;

Overwegende dat de Belgische Staat
terugbetaling vorderde van de sommen
welke hij vanaf het ongeval aan eerste
verweerder gestort heeft voor wedden en
wachtgeld ; dat hij in zijn conclusie zijn
eis schatte op 150.000 frank en een provisionele veroordeling ten bedrage van
55.000 frank vorderde; dat het arrest,
in de mate van de aansprakelijkheid
van eiser, dit is ten belope van de drie
vierde van de gevorderde provisie toekent en akte verleent van het voorbehoud gemaakt door de Belgische Staat
alsmede van de schatting van zijn rechtsvordering en beslist dat de verdere behandeling van de zaak aan het hof van beroep
behoort; dat vermits enerzijds een deskundige gelast werd met het onderzoek
van het slachtoffer en anderzijds aan de
Belgische Staat het recht is voorbehouden
in voortz()tting van de zaak terugbetaling te vorderen onder meer van de
sommen welke hij ten gevolge van het
ongeval nog zou uit te betalen hebben,
de strafrechter zijn rechtsmacht niet ten
einde toe aangewend heeft ;
Dat de voorzieningen krachtens arti-

-990kel 416 van het Wetboek van strafvordering, niet ontvankelijk zijn ;
2o En zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen gewezen over de
vordering van de Landsbond der Ohristelijke Mutualiteiten :
Overwegende dat eiser geen middel
inroept;
Om die redenen, v_erwe~pt de voorziening ; veroordeelt eiser m de kosten.
22 juni 1970. - 2e kamer. Voo1"zitter, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggevm·, de
H. Delahaye. - Gelijkluiclencle conclusie,
de H. Oolard, advqcaat-generaal.
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WEGVERKEER.- VooRRANG.- WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 14 MAART
1968, ARTIKEL 17. VooRRANGHEBBENDE BE.STU1JRDER DIE ZIJN VOERTUIG TOT STILSTAND HEEFT GEBRAOHT
EN HET DAARNA OPNIEUW IN BEWEGING
BRENGT• - MANEUVER DAT DOOR DE
ANDERE BESTUURDER NIET MAG OPGEMERKT ZIJN. - VoORWAARDE OPDAT
RET MANE.UVER AAN DE VOORRANGHEBBER DEZE VOORRANG NIET ZOU
DOEN VERLIEZEN.

Opclat de voo1·ranghebbencle bestu~wcle1'
cleze voorrang kan behouclen, wannee1·
hij zijn voertuig tot stilstand heejt
gebracht en het claatna opnieuw in
beweging b1·engt, mag clit maneuver
door cle ancle1·e bestttunle1· niet zijn
opgemerkt, aangezien de eenvouclige
mogelijkheid clam·toe niet volstaat ( 1).
(Wegverkeersreglement van 14 maart
1968, art. 17.)
(FRANKEN, T. AROHIPRETRE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vormis, op 18 november 1969 in hager
(1) Raadpl.
PASIC., 1961,
(ibid., 1961,
17 december

cass., 24 april 1961 (Bull. en
I, 911), 11 september 1961
I, 49), 24 september 1962,
1962 en 29 april 1963 (ibid.,

beroep gewezen door de Oorrectionele
Rechtbank te Antwerpen;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 16-1 en 17 van het
koninklijk besluit van 14 maart 1968 en
97 van de Gro~1.dwet,
cloorclat het bestreden vonnis eiser veroordeelt uit hoofde van verzuimd te
hebben de doorgang vrij te laten voor de
van rechts komende bestuurder,
terwijl het geen duidelijke stelling
neemt nopens de rechten en verplichtingen van de voorranghebbende weggebruiker die na stilstand aan een kruisptmt
terug in beweging komt en geen afdoende
antwoord geeft op de conclusie waarbij
eiser staande hield dat verweerder bevestigd had aan het kruispunt volledig tot
stilstand te zijn gekomen en dan opnieuw
te zijn vertrokken en dat verweerder
daardoor recht op dom·gang verloren had
en de voorrang aan eiser toekwam, daar
het zonder belang was of eiser de stilstand
van het voertuig van verweerder al dan
niet had gezien, wijl het volstond dat
hij die stilstand had kunnen zien :
Overwegende dat indien de van rechts
kmnende bestuurder de voorrang van
doorgang geniet, hij nochtans dit recht
van voorrang verliest, overeenkmnstig
artikel 17 van het wegverkeersreglement,
wanneer hij na zijn voertuig tot stilstand
te hebben gebracht, het opnieuw in
beweging brengt, en de andere bestuurder dit maneuver heeft kunnen zien, al
had hij het in feite niet gezien ;
Overwegende dat het bijgevolg niet
volstond om de voorrang van doorgang
van verweerder als van rechts kmnende
bestuurder te handhaven, erop te wijzen
dat de « mogelijkheid " bestond dat de
stilstand van het voertuig van verweerder door eiser niet is kunnen gezien
worden ; dat het behoud van het recht
van voorrang vereiste dat het door
verweerder uitgevoerde 1naneuver door
eiser niet kon gezien worden, en de
mogelijkheid daartoe niet volstoncl ;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering, de
vernietiging medebrengt van de beslissing op de burgerlijke vordering die er het
gevolg van is ;
1963, I, 100, 474 en 910), 13 december 1965,
17 januari 1966 en 18 maart 1966 (ibid.,
1966, I, 498, 626 en 922), 31 oktober 1966
en 13 februari 1967 (A1T. cass., 1967, blz. 299
en 742), en 27 april 1970, supm, blz. 794.
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Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat melding van dit
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing ; legt de
kosten ten laste van de Staat ; verwijst
de zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Turnhout, zittix1g houdende in hager
beroep.
22 juni 1970. - 2e kamer. Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. VeTslaggeve1·, de
H. Rutsaert. - Gelijlchtidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal. PleiteT, de H. Edw. Mattyssens (van
de balie te Antwerpen).
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1o CASSATIEMIDDELEN. TucHTZAKEN. VoORZIENING TEGEN EEN
BESLISSING VAN DE GRMENGDE RAAD
VAN BEROEP VAN DE 0RDE VAN
APOTHEKERS.- ENIGE STRAF GEGROND
OP TWEE TEKORTKOJ\HNGEN IN DE
BEROEPSPLICH~'ENLEER.
MIDDEL
DAT ENKEL KRITIEK OEFENT OP DE
BESLISSING BE.TRE.FFENDE EEN VAN DE
TEKORTKOl\UNGEN. STRAF WETTE.LIJK VERANTWOORD DOOR DE ANDERE
TEKORTKOMING. NIET ONTVANKE.LIJK J\HDDEL.
2o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- TUCHTZAKEN.MIDDEL IN OONCLUSIE AANGEVOERD
NIET MEER TER ZAKE DIENENDE WEGENS DE VASTSTELLINGEN VAN DE
RECRTER.- GEEN VERPLICHTING MEER
EROP TE ANTWOORDEN.

3° GENEESKUNDE.

0RDE VAN
APOTHEKERS.
PHARMACEUTISCHE
PLICHTENLEER. - REGEL DIE AAN EEN
APOTHEKER-STAGIAIRE VERBIEDT EEN
OFFICINA OP TE RICRTEN IN DE NABIJHElD VAN DIE VAN HAAR VROEGERE
PATROON.
BESLISSING WAARBIJ
WORDT AANGENOlVIEN DAT DEZE REGEL
VAN TOEPASSING IS .OP EEN VROEGERE
STAGIAIRE DIE ALS BIJGEVOEGD APOTHEKER WERKT IN EEN OFFICINA IN
DE. NABIJHEID VAN DIE VAN HAAR
STAGE.MEESTER. ''VETTELIJKHEID.

l

0

Spreelct een beslissing van de gemengde
1·aad van beroep van de Orde van
apothelcers een enlcele tuchtst1·aj uit

tvegens ttvee telcMtlcomingen in de bemepsplichtenleer, dan is niet ontvanlcelijlc de eis tot cassatie gegrond op een
middel dat enlcel betrelclcin g heejt op de
tweede telc01·tlcoming, te?'tvijl de uitgesprolcen stmj wettelijlc verantwoord blijjt
doo?' cle ee1·ste (1).
2° De ?'echter moet niet ander·s antwoorden

op een bij conclusie aangevoercl middel
dat niet meer tm· zalce clienende is wegens
de vaststellingen van zijn beslissing (2).
3° W ettelijlc is de beslissing waarbij
tvo1·dt aangenomen dat de 1·egel inzalce
phm·maceutische plichtenlee?' die aan een
apotheke1·-stagiair·e verbiedt een officina
op te richten in de nabijheid van die
·van haar vroegere patroon, van toepassing is op de V?'Oeger·e stagiaiTe die
als bijgevoegd apotheke?' tveTkt in een
officina in de nabijheicl van die van
haa1· stagemeester (3).
(VAN HOOF, T. ORDE VAN APOTHEKERS.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 22 april 1969 gewezen door
de nederlandstalige gemengde Raad van
beroep van de Orde van apothekers ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat de bestreden beslissing van de
N ederlandstalige gemengde Raad van
beroep, door bevestiging van de beroepen
uitspraak van de Provinciale Raad,
eiseres veroordeelt tot een schorsing van
een maand uit hoofde van de beide.
haar ten laste gelegde betichtingen,
oordelende, enerzijds, dat eiseres een
inbreuk had gepleegd op de derde deontologische regel door haar beroep te gaan
uitoefenen in een officina gelegen in de
omgeving van deze van haar stagemeester, en oordelende anderzijds dat, ter
beoordeling van deze feiten, aile beschouwingen nopens de al dan niet geldigheid
van het door eiseres ondertekend stagecontract en het daaraan verbonden strafbeding ter zijde ku.unen gelaten worden,
nochtans aanmerking verdient dat kwestieus contract de aandacht van appellante
(1) Cass., 14 april 1970, sttpra, blz. 741.
(2) Cass., 23 maart 1970, sttpm, biz. 698.
(3) Vgl. cass., 25 januari 1954 (Bttll. en
PAsro., 1954, I, 447) en 16 januari 1956
(ibid., 1956, I, 465).
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bijzonder gevestigd had op het verbod,
na haar stage, haar beroep uit te oefenen
in de omgeving van de officina van haar
stagemeester en dat haar handelwijze
in die omstandigheden des te meer
onverschoonbaar voorkom.t, en eveneens
de tweede betichting van geen advies
gevraagd te hebben aan de stagemeester
!outer op het kwestieuse stagecontract
berust,
zodat de bestreden beslissing gesteund
is op tegenstrijdige en onvolledige motieven, hetgeen overeenkomt met een gebrek aan motivering :

Overwegende dat eiseres een enkele
tuchtmaatregel werd opgelegd wegens
overtreding van de deontolbgische regel
welke haar verbood haar beroep uit te
oefenen in een officina gelegen in de
nabijheid van die van haar gewezen
stagemeester en tevens wegens installatie
of overneming van een officina zonder
het schriftelijk advies van haar stagemeester gevraagd te hebben;
Dat de gemengde Raad van beroep
uitdrukkelijk verklaart dat ter beoordeling van de eerste telastlegging, aile
beschouwingen nopens de al dan niet
geldigheid van bet door eiseres ondertekend stagecontract ter zijde kunnen
worden gelaten ; dat het geenszins daarmede strijdig is er op te wijzen dat
kwestieus contract de aandacht van
eiseres op dit verbod bijzonder gevestigd
had ; dat daardoor enkel onderstreept
wordt dat eiseres zich van de draagwijdte
van haar handeling moest bewust zijn,
doch geenszins uitspraak gedaan wordt
in de zin van de geldigheid van het
stagecontract; dat het middel desbetreffende feitelijke grondslag rnist ;
Overwegende dat, de uitgesproken
sanctie gerechtvaardigd zijnde op grond
van de eerste telastlegging, het middel
van belang ontbloot is voor zover het
aanvoert dat de tweede telas~legging de
geldigheid van het stagecontract onderstelt;
Over het tweede rniddel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 5, 6 en 11, 1°, van de wet van
19 mei 1949 tot instelling van de Orde
van apothekers, 6 en 1131 van het
Burgerlijk W etboek,
doorclat de bestreden beslissing, de
eerste uitspraak bevestigend, eiseres veroordeelt tot een schorsing van een Inaand
wegens de bewezen verklaarde betichtingen,

terwijl, eerste ondeTcleel, de beslissing
niet antwoordt op de door eiseres regelmatig genornen conclusie, waarin deze
staande hield dat de beide betichtingen,
in zoverre zij steunden op het stagecontract, niet konden in aanrnerking genomen worden daar dit ·contract nietig
was. (schending van artikel 97 van de
Grondwet);
tweecle onclerdeel, het kwestieuse stagecontract, dat bepaalt dat eiseres geen
officina mag installeren dan binnen een
straal van een tot vijf kilometer van de
officina van haar gewezen patroon, slechts
aan een officina waar ristournes worden
uitgekeerd kan deehternen mits toelating
van de Voorzitter van de Syndikale
Kamer en in geen officina mag optreden zonder schriftelijk advies van haar
stagemeester, en dat bovendien een
ondeelbaar strafbeding van 500.000 frank
te haren laste inhoudt, nietig is als
strijdig met de vrije uitoefening van het
beroep van eiseres en de vrije keuze van
de plaats en van de officina waarin zij
haar beroep uitoefent (schending van de
artikelen 5, 6, 11, 1°, van de wet van
19 mei 1949 en 6 en 1131 van het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat uit het antwoord op
het eerste middel blijkt dat de beslissing
regelmatig gemotiveerd werd zonder op
de geldigheid van het stagecontract tE
steunen; dat, in strijd met het eerste
onderdeel van het middel, de gemengde
Raad van beroep dienvolgens de conclusie waarbij de nietigheid van dit contract
opgeworpen werd, niet rneer te beantwoorden had ; dat het tweede onderdeel
van het middel, dat op de geldigheid van
gezegd contract betrekking heeft, bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 5, 11, 1o, en
14 van de wet van 19 mei 1949 tot instelling van de Orde van apothekers, en 97
van de Grondwe~,
cloorclat de bestreden beslissing, de
eerste uitspraak bevestigend, eiseres veroordeelt tot een schorsing van een maand
om reden dat de haar ten laste gelegde
betichtingen bewezen zijn,
tenvijl, eerste oncle1·deel de derde deontologische regel, die verbiedt aan de stagiaire een officina op te richten in de
nabijheid van de gewezen patroon, slechts
van toepassing is op de stagiaire die
titularis wordt van dergelijke officina,
en eiseres slechts bijgevoegde apotheek-
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ster is (schending van de artikelen 5,
11, 1°, en 14 van de wet van ·19 mei
1949);

tweede onderdeel, -eiseres, zonder tegengesproken te worden door de bestreden
beslissing, staande hield dat de officina
waarin zij werkte gelegen was op meer
dan een kilometer van die van haar
gewezen patroon en er . derhalve van
nabije omgeving geen sprake was, zodat
niet kan vastgesteld worden of de bestreden beslissing, om- te mehen dat die
officina toch in de nabijheid van de
gewezen patroon was, louter toepassing
heeft gemaakt van de derde deontologische regel of eveneens van het stagecontract waarin de afstanden tussen een
a vijf kilometer bedongen waren (scherrding van artikel 97 van de Grondwet) :

deontologische regel, doch niet van het
stagecontract ;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgescbreven
rechtsvormen werden nageleefd en d&t
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorz-iening; veroordeelt eiseres in de kosten.
22 juni 1970. - 2e kamer. ,--- Voorzitter, de H: Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Rutsaert. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. A. Houtekier en
P. Coole (deze laatste van de balie bij
het Hof van beroep te Br1,1.ssel).

W at het eerste onderdeel ·betreft :
Overwegende dat de bestreden beslissing de in het middel ingeroepen deontologische regel geenszins geschonden heeft
door die op eiseres toe te passen, hoewel
zij slechts bijgevoegde apotheker en geen
apotheker-titularis was,
Overwegende dat bewuste deontolo. gische regel, die in de coiirdinatie van
17 februari 1955, door de hoge raad van
de Orde van apothekers opgemaakt, is
opgenomen, na het titularis worden van
een officina gelegen in de nabijheid van
die waarin men zijn stage verricht heeft
als een antideontologische daad te hebben
omschreven, uitdrukkeli.jk vermeldt dat
de opsomming van anti-deontologische
daden niet beperkend is; dat de.gemengde
raad er dan ook toe gerechtigd was het
verbod als apotheker te ftmgeren in een
officina gelegen in de nabijheid van die
van zijn stagemeester- verbod waarvan
hij verklaart dat het een van oudsl}er
gevestigd en algemeen beginsel van de
farmaceutische plichtenleer uitmaakt te beschouwen als toepasselijk op de
bijgevoegde apotheker, en te _oordelen
dat de regel, zoniet, grotendeels ondoeltreffend zou voorkomen ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende · dat, zoals uit het antwoord op het eerste middel blijkt, de
gemengde raad van beroep, met betrekking tot de telastlegging van uitoefening
van het beroep van eiseres in een officina
gelegen in de omgeving van die van haar
stagemeester, zijn beslissing gestetmd
heeft op de schending enkel van de
CASSATIE, 1970. ~ 32
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1° STRAF. - V:mRVAL VAN HElT RECHT
TOT HET BESTUREN VAN EEN MOTOR·
RIJTUIG, UITGESPROKEN TEN LASTE
VAN DE EIGEN AAR VAN EEN NIET
VERZEKERD VOERTUIG. BESTAND·
DEEL VAN DE STRAF EN GEEN AFZON·
DERLIJKE STRAF.

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
- HoF VAN BEROEP DAT DE GELD·
BOETE, DE ENIGE DOOR DE EERSTE
RECHTER UITGESPROKEN STRAF, VER·
MINDERT EN BOVENDIEN EEN VERVAL
VAN HET RECHT TOT STUREN UIT·
SPREEKT. - GEEN VERZWARING VAN
DE TOESTAND VAN DE BEKLAAGDE.EENPARIGHEID vAN STEMMEN NIET
VEREIST.
1° H et verval van het recht tot het besturen
van een motorrijtuig, uitgesproken ten
laste van de eigenaar die dergelijk
voertuig in het verkeer heejt gebracht
zonder de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe het aanleiding kan
geven, door een verzekering te hebben
gedekt, is geen ajzonderlijke stmj, doch
een bestanddeel van de str.aj die uit
hoofde van deze overtreding kan worden
uitgesproken (1). (Wet van 1 juli 1956,
(1) Raadpl. cass., 21 oktober 1968 (Bull.
en PAsrc., 1969, I, 195) en 13 januari 1970,
·supra, biz. 431.
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art. 18, §§ 1 en 3, gewijzigd bij de wet
van 1 augustus 1963, art. 10.)

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.

2° De toestand van de beklaagde wordt niet
verzwaard · en derhalve moet , niet met
eenparigheid van stemmen worden uitgesproken het arrest van het hof van
beroep dat, na vermindering van de
geldboete, de enige door de eerste 1·echter
uitgesproken straf, bovendien een verval
van het recht tot sturen uitsp1·eekt ( 1).

22 juni 1970. - 2e kameri - Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. -. Verslaggever, de
H. de Vreese.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaa.I.
Pleiter, de H. Kickx (van de balie bij
het Hof van beroep te Gent).

(Wet van 18 juni 1869, art. 1_40,
gewijzigd bij de wet van 4 september
1891, art. 2.)
,(VERCRUYSSE.)
2e KAMER. -
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ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 december 1969 door het
Hof van beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 2 van de wet van 4 september 1891,
doordat het bestreden arrest, nadat de
eerste rechter eiser had veroordeeld tot
een geldboete van 200 frank, de geldboete
verminderde tot 100 frank maar eiser
boveridien een maand verbod oplegde
om een voertuig te besturen, en. zulks
zonder eenparigheid van stemmen, aldus
een zekerheidsmaatregel opleggend, terwijl de eerste rechter er geen had bevolen,
en aldus de in eerste· aanleg uitgesproken
straf verzwarend :
Overwegende dat het arrest de boete
vermindert ;
Overwegende dat het weliswaar bovendien een verbod om een voertuig te
besturen uitspreekt dat de eerste rechter
niet had uitgesproken ;
Overwegende dat, daar het verbod om
een voertuig te besturen geen afzonderlijke straf is, maar slechts een hestanddee! van de straf, het arrest de door ·de
eerste rechter uitgesproken straf niet
verzwaart;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende voor het overige dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeerikomstig de wet is ;
(1) Raadpl. cass., 4 februari 1957 (Bull.
en PAsrc.,_ 1957, I, 649) en 4 oktober 1965,
redenen (ibid., 1966, I, 156).

HERZIENING. Nmuw FElT.
HERZIENING GEVRAAGD IN NAAM VAN
DE MINISTER VAN JUSTITIE. - VERWIJZING VOOR ONDERZOEK NAAR EEN
HOF VAN BEROEP. - VooRWAARDEN.

Kennis nemende van een aanvraag tot
herziening, die in naam van de Minister
van justitie werd ingediend door een
vordering van de p1·ocureur-genema(
waarbij wordt aangevoerd dat de onschuld van de veroordeelde schijnt te
volgen uit feiten die zich vom·gedaan
hebben sedert de veroordeling, gaat het
H of van cassatie, dat vaststelt dat de
onschuld van de veroordeelde • schijnt te
volgen. uit de nieuwe ingeroepen jeitero,
op de cianvraag in en verwijst ze voor
onderzoek naar een hof van beroep (2).
(Wetb. van strafv., art. 443, lid I,
3o, _444 en 445, lid 3.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF
VAN CASSATIE, INZAKE DE HERDE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de hiernavolgende vordering van de Heer Procureurgeneraal bij het Hof van cassatie :
« Aan de tweede kamer van het Hof
van cassatie, ·

» De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij kenbaar te maken
dat de Minister van justitia hem bij
schrijven van 6 februari 1970, Bestuur
(2) Cass., 23 oktober 1967 (A?'1', cass., 1968,
blz.,264) en 19 'mei 1969 (ibid., 1969, biz. 921).
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-995d,er wetgeving, nr 75.9S9/2SfA. P.fGer.,
Verg., uitdrukkelijk bevel heeft gegeven
bij bet Hof de op artikel 44S, lid 1, S0 van
het Wetboek van strafvordering gesteunde aanvraag tot herziening aanhangig· te
maken op grond van de volgende feiten :
» In de nacht van 12 op 1S februari

1965, werden, door middel van braak,
een som geld van 5.501 frank alsook
fiscale zegels ter waarde van 580 frank
gestolen in de lokalen van de griffie van
het vredegerecht te Dendermonde.
» Henri Alfons J ozef De Herda, bediende, geboren te Dendermonde, op
21 januari 190S, er wonende Sint-Rochusstraat nr 27, werd bij een arrest van
7 oktober 1965 van het Hof van beroep
te Gent dat in kracht van gewijsde is
gegaan wegens de evengenoemde feiten
schuldig verldaard en veroordeeld, 1° op
strafgebied tot een gevangenisstraf van
zes maand, tot de gerechtskosten invorderbaar bij lijfsdwang van drie maan~d
met gewoon uitstel voor vijf jaar wat
de gevangenisstraf betreft, 2° op burgerlijk gebied, tot schadevergoeding jegens
de Belgische Staat, die op vervolging en
benaarstiging van de Heer Minister van
justitia, zich burgerlijke partij had gesteld (1).
>> De Herde had zijn schuld geloochend.
» Tijdens een later ingesteld strafonderzoek heeft de genaamde Charles Jules
Carolina Leysens, technisch ingenieur,
geboren te Antwerpen op 19 mei 1927,
wonende te Merksem, Terlindenhofstraat
nr SOS, de inbraak en de diefstal gepleegd
in de lokalen van het vredegerecht te
Dendermonde, omstandig bekend.
» W egens deze feiten alsook we gens de
andere hem ten laste gelegde misdrijven
werd Leysens voornoemd bij een arrest
van het Hof van beroep te Gent van
2 oktober 1969, ook in kracht van gewijsde gegaan, veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en een geldboete
van vijftig frank of vijftien dagen vervangende gevangenisstraf.
» De omstandige bekentenissen van
Leysens en zijn veroordeling zijn feiten
die zich sedert de tegen De Herde uitgesproken veroordelingen hebben voorgedaan, en waaruit het bewijs schijnt te
volgen dat laatstgenoemde niet schuldig
is aan het misdrijf dat tegen hem bewezen
(1) De vordering tot herziening werd regelmatig aan de burgerlijke partij betekend met
aanzegging om tussen te komen in het geding.

werd verklaard, zodat een aanvraag tot
herziening van de!lie veroordelingen op
grond van artikel 44S, lid 1, so, van het
Wetboek van strafvordering kan worden
ingesteld,
» Om deze redenen, gelet op de artikelen 44S, 444 en 445 van het W etboek van
strafvordering, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat bet aan het
Hof moge behagen de aanvraag tot herziening te ontvangen, te bevelen dat ze
zal worden onderzocht door een hof van
beroep dat het daarmee belast ten einde
na te gaan of bet tot staving van de
aanvraag aangevoerde feit beslissend
genoeg schijnt om .de zaak te herzien.

Brussel, 11 februari 1970.
» Voor de Procureur-generaal,
» De Advocaat-generaaJ,
» (get.) Colard »;
Gelet .op de artikelen 44S, 444 en 445
van het W etboek van strafvordering,
zoals gewijzigd bij de wet van 18 juni
1894, met aanneming van de gronden
van deze vordering, ontvangt de aanvraag tot herziening ; beveelt dat het
Hof van beroep te Brussel die aanvraag
zal onderzoeken ten einde na te gaan of
het tot staving van de aanvraag aangevoerd feit beslissend genoeg schijnt om
de zaak te herzien ; houdt de kosten aan.
22 juni 1970. - 2e kamer. - Vooi-zitter, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Gernierlj. - Gelijkluidende conclusie_,
de H. Colard, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

VOORZIENING

22 juni 1970.
IN

CASSATIE.

VoRM. STRAFZAKEN. VooRZIE·
NING INGESTELD BIJ BRIEF. ----;- NIET·
ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is de voorziening die in
strajzaken is ingesteld bij een brief
gericht aan de griffier van het rechtscollege, dat de bestreden. beslissing heejt
gewezen (2). (Wetb. van strafv., arti(2) Cass., 2 september 1954 (Bull. en PAsiC.,
1954, I, 1032); vgl. cass., 23 december 1968
(Arr. cass., J (!69, biz. 399) en noot 2, biz. 399.
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kel 417, gewijzigd bij de wet van
16 februari 1961, art. 5.)
(WIJNANTS, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
«FR. VAN ENGE.LEN ll EN LITISOON··
SORTEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 februari 1970 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat krachtens artikel 417
van het W etboek van strafvordering, de
verklaring van beroep in cassatie door de
veroordeelde partij of door een advocaat,
honder van de stukken, dient gedaan te
worden aan de griffier van het rechtscollege dat de bestreden beslissing gewezen heeft ; dat zij door de verklaarder
en de griffier moet ondertekend worden ;
Overwegende dat deze door de wet
voorgeschreve:ri formaliteiten substan-.
tieel zijn en door geen andere mogen
vervangen worden ;
Overwegende dat eiser zich in cassatie
voorzien heeft door middel van een aan
de griffier van het hof van beroep te
Brussel gerichte brief; dat zijn voorziening dan ook niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
22 juni 1970. - 2• kamer. - Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Delahaye. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.

2°
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KAMER. -

22 juni 1970.

STRAF.- VERVAL VAN RET RECHT
TOT STUREN ALS STRAF UITGESPROKEN.
BESTANDDEEL VAN DE STRAF EN
GEEN AFZONDERLIJKE STRAF.

2o WEGVERKEER. -:-

VERVAL ·vAN
RET RECHT TOT STUREN ALS STRAF
UITGESPROKEN. BESTANDDEEL VAN
DE STRAF OPGELEGD UIT HOOFDE VAN
RET GEPLEEGDE MISDRIJF EN GEEN
AFZONDERLIJKE STRAF.

besturen van een voertuig of een luchtschip of het geleiden van een rijdier,
als straf ~titgesp1·oken met toepassing
van artilcel 38 van de wet betrefjende de
politie ove1· het wegverkee1· (coih·dinatie
van 16 maart 1968}, is een bestanddeel
van de stmf die uit hoofde van een der
·in genoemd m·tikel 38 opgesomde overtredingen is opgelegd en geen afzonderlijlce straj (1).
I (HOREMANS,
T. WOUTER EN LiTISCONSORTEN.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 april1970 door het Hofvan
beroep te Brussel gewezen ;
'
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grmidwet, 65, 418, 419, 420 van het Strafwetboek, 35 en 38 van de wet betre:ffende
de politie over het wegverkeer gehecht
aan het koninklijk besluit van 16 maart
1968,
doordat het bestreden ·arrest enerzijds
beslist dat de betichtingen A, B en 0 1
namelijk onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen en verwondingen en
sturen in staat van dronkenschap, zich
vermengen en wegens die betichtingen
een gevangenisstraf en een boete uitspreekt overeenkomstig de artikelen .65,
418, 419, 420 van het Strafwetboek en 35
van de wet betre:ffende de politie over
het wegverkeer, en anderzijds het verval
van het recht een voertuig te. sturen
voorzien door artikel 38 van de wet
betre:ffende de politie over het wegverkeer slechts uitspreekt voor de betichtingen A en B,
terwijl zodoende het arrest twee onderscheiden stra:ffen heeft uitgesproken, namelijk enerzijds de gevangenisstraf en
de boete wegens de betichtingen A, B
en 0, en anderzijds het verval van het
recht te sturen wegens de,betichtingen A
en B aileen, zulks waar op grond van
artikel 65 van het Strafwetboek, indien
de betichtingen zich vermeugdeu, slechts
een straf mocht uitgesproken worden,
en terwijl in aile geval tegenstrijdigheid
(1) Cass., 13 januari 1970, supra, blz. 431,

1° en 2° Het verval van het recht tot het , en het arrest van deze dag, supm, biz. 993.
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bestaat tussen enerzijds de beschouwing
. dat de drie betichtingen zich vermengen
en de beschikking waardoor voor de drie
betichtingen een enkele gevangenisstraf
en een geldboete wordt uitgesproken, en
anderzijds de beschikking waardoor voor
de betichtingen A en B aileen een verval
van }let recht te sturen wordt uitgesproken, welke tegenstrijdigheid gelijk staat
met een gebrek aan de door artikel 97 van
de Grondwet vereiste motivering :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de straf van verval
van het recht tot het besturen van een
voertuig geen afzonderlijke straf is, doch
een bestanddeel van de straf;
·
Dat het arrest derhalve een straf heeft
uitgesproken ;
Dat dit onderdeel niet kan worden
aangenomen ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, gelet op het antwoord gegeven op het eerste onderdeel
van het middel, er geen tegenstrijdigheid
bestaat tussen de vaststelling dat de drie
telastleggingen zich vermengen ' en de
toepassing van een enkele straf;
Dat dit onderdeel feitelijke grdndslag
mist;
En overwegende dat de substaniiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
IT. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
vorderingen :
Overwegende dat eiser geen middel
aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

22 juni 1970. - 2e kamer, - Voorzitter, de H. Louveaux, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

Jo

22 juni 1970.

DESKUNDIGENONDERZOEK.
(STRAFZAKEN). EEDAFLEGGING
VAN DE DESKUNDIGE. VORM. -'WET VAN 27 MAART 1970 TOT WIJZIGING
VAN HET LAATSTE LID VAN ARTIKEL 44

VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING. WET DIE VAN TOEPASSING
IS OP DE HANGENDE RECHTSGEDINGEN.

2°

WETTEN EN BESLUITEN. WET DIE IN WERKING IS GETREDEN
, TIJDENS RET CASSATIEGEDING. UIT-DRUKKELIJKE BEPALING VAN DE WET
DAT ZIJ VAN TOEPASSING IS OP DE
HANGE_NDE RECHTSGEDINGEN. WET
DIE DOOR HET HoF KAN WORDEN
INGEROEPEN OM HET BELANG VAN EEN
MIDDEL TE BEOORDELE_N,

3°

CASSATIE. BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. VERSCHRIJVING IN
EEN PROCES-VERBAAL VAN TERECHTZITTING VAN HET HOF VAN BEROEP.BEVOEGDHEID VAN HET HoF OM ZE TE
VERBETEREN,

4°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. CONCI,USIE MET OPGAVE VAN EEN VERWEER EN DE REDENEN WAAROP HET IS
GEGROND. BESLISSING DIE DIT VERWE:E;R ENKEL BETWIST ZONDER PASS:E)ND TE ANTWOORDEN OP DE REDENEN
WAARDOOR HET WORDT VERANTWOORD.
NIET GEMOTIVEERilE BESLISSING.

1° Artilcel 1 van de wet van 27 maart
1970 tot wijziging van het laatste lid
van artikel 44 van het W etboek van
strafvordering, naar luid waarvan de
deslcundigen in strajzaken de eed van
deskundige lcunnen afleggen hetzij mondeling hetzij door aanbrenging van het
jormulier op het verslag, hetzij bij een
gedagtekend en ondertekend geschrijt, is
van toepassing op de hangende rechtsgedingen. (Wet van 27 maart 1970,
art. 2.)

2° Het Hoj lean, om bij gebreke van belang
niet ontvankelijk te verlclaren een middel
dat een nietigheid van de procedure
inroept, steunen op een wet die in
we1·king is getreden tijdens het ca8satiegeding, indien de rechter op verwijzing,
krachtens een uitdrukkelijke bepaling
van deze wet dat £ij van toepa8sing is op
de hangende -rechtsgedingen, de procedure als regelmatig zou moeten beschouwen, niettegenstaande de vernietiging
die voortvloeit uit de inwilliging van het
middel (1).
(1) Vgl. cass., 5 januari 1948, en noot 2
get. R. H. (Bull. en PAsrc., 1948, I, 16),
2 mei 1949 (ibid., 1949, I, 323), 17 oktober

(,

I
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go Het Hoj is voor de beom·deling van een
cassatiemiddel bevoegd om een verschrijving in een proces-verbacil van terechtzitting van het hoj van beroep te verbeteren, wanneer deze ve~·schrijving duidelijk
blijkt uit de context van deze akte en de
andere processtulcken (1).
40 Niet regelmatig met redenen omkleed

is de beslissing die een vm·weer enkel
tegenspreekt, zonder passend te antwoorden op de 1·edenen, waarop het is gegrond (2). (Grondwet, art. 97.)
(J.-

EN L. SMETS, T. WYNANTS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 april 1970 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen op de strafvordering:
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 44 van het W etboek
van strafvordering aangevuld door het
enig artikel van de wet van 3 juli 1957,
doordat het bestreden arrest gedeeitelijk het vonnis van de eerste rechter
heeft bevestigd voor zover dit uitspraak
heeft gedaan op de straf- en de burgerlijke vorderingen welke tegen eiser waren
gericht en zodoende impliciet heeft
gesteund op het verslag van 31 oktober
1968 van de deskundige Bauweraerts
aangesteld door de onderzoeksrechter
te Turnhout, verslag dat door het bestreden arrest niet uit de debatten werd
geweerd,
terwijl de stukken van het dossier
niet toelaten na te gaan of gezegde
deskundige het geschrift, dat zijn eed
inhield,' aan de aanzoekende overheid
heeft gericht vooraleer zijn taak van
1949 (ibid., 1950, I, 76), 11 december 1953
(ibid., 1954, I, 296); 2 januari 1959 (ibid.,
1959, I, 434) en 12 okbober 1964 (ibid., 1965,
I, 154) en de noot get. W. G. onder _cas8.,
25 september 1969, supm, blz. 95, meer bepaald blz. 101. Zie «Overwegingen bij artikel2
van he!; Strafwetboek », rede door de H. Adv:ocaat-generaal Depelchin uitgesproken op de
plechtige openingszitt-ing van 1 september
1965, blz. 30 en 31, en noot n• 62.
(1) Cass., 7 oktober 1968 (Ar1·. cass;, 1969,
blz. 145); vgl. cass., 25 mei 1970, supm,
blz. 893.
(2) Cass., 26 januari 1970, sup1·a, blz. 469.

deskundige aan te vatten, zoals vereist
wordt door voormeld artikel 44, zodat
voormeld verslag nietig is, alsook het
bestreden arrest, dat zich die nietigheid
heeft toegeeigend :
Overwegende dat het artikel 1 van de
wet van 27 maart 1970, hetwelk het
artikel 44 van het W etboek van strafvordering gewijzigd heeft, niet vereist
dat de deskundige het geschrift, hetwelk
zijn eedaflegging inhoudt, aan de verzoekende overheid richt alvorens hij
met de uitvoering van zijn taak begint-;
Overwegende dat luidens artikel 2 van
voormelde wet de nieuwe bepaling _van
toepassing is op de hangende rechtsgedingen;
_
Overwegende dat, moest het middel
aangenomen worden, de rechter op verwijzing, ingevolge voornoemd artikel 2,
de procedure niettemin als regelmatig
zou moeten beschouwen ; dat het middel
derhalve bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 163 van de wet
van 18 jtmi 1869 op de rechterlijke inrichting,
doordat enerzijds het bestreden arrest
verklaart geveld te zijn geweest op
22 april 1970 en anderzijds het zittingsblad van 2 februari 1970 van de 16e kamer van het Hof van beroep te Brussel
vermeldt dat het arrest in deze zaak
op gezegde datum van 2 februari 1970
geveld werd,
terwijl uit voormeld artikel 163 van de
wet van 18 juni 1869 volgt dat uit de
vermeldingen van het arrest of uit die
van de zittingsbladen op authentieke
wijze moet blijken op welke datum
het arrest geveld werd, en, nu er tegenstrijdigheid bestaat tussen de vermeldingen van het arrest en die van voormeld zittingsblad, die datum niet meer
authentiek yaststaat, hetgeen de nietigheid van het arrest medesleept :
Overwegende dat het zittingsblad vap
2 febrnari 1970 uitdrukkelijk vermeldt
dat de nitspraak van het arrest verdaagd
wordt tot 25 februari 1970 ; dat er nochtans een gedrnkte melding op voorkomt
lnidens welke " na beraadslaging verleent
het Hof het arrest " ;
Overwegende dat nit de zittingsbladen
van 25 februari en 25 maart 1970 blijkt
dat de- nitspraak opeenvolgend uitgesteld werd tot 25 maart en 22 april; dat
nit het zittingsblad van 22 april en uit
het arrest sprnit dat de uitspraak op
22 april 1970 geschiedde;

.J

-

________

]

999
Overwegende dat uit voormelde vast- bijzonder regime .onderworpen belasting,
stellingen duidelijk blijkt dat het behoud zodat ten onrechte het bestreden arrest
van de gedrukte melding op het zittings- beslist heeft dat het bedrag van die
blad van 2 februari 1970 aan een · belastingen van gelijke aard is ;
materiele vergissing te wijten is ;
tweede onderdeel, in alle geva,l de
Dat het middel niet kan aangenomen beschouwingen van het bestreden arrest
worden;
geen afdoend antwoord inhouden op de
En overwegende dat de substantiele middelen waardoor eiser, in zijn conclusie
of op straffe van nietigheid voorgeschre- voor het hof van beroep genomen, liet
ven rechtsvormen werden nageleefd en gel den 1° dat, gezien de bepalingen van
dat de beslissing overeenkomstig de wet artikel 92 van het W etboek van de
is;
inkomstenbelastingen, de omzettingsII. In zover de voorziening gericht is coeffi.cient bepaald door artikel 12 van
tegen de beslissing over de burgerlijke het koninldijk besluit van 1 december
1962 en de ouderdom van de burgerlijke
vordering·:
·
partij, deze geen belasting op de haar
Over het derde middel, afgeleid uit de toegekende vergoeding zou moeten betaschending van de artikelen- 97 van de len, 2° dat de burgerlijke partij onroeGrondwet, 6, 26 en 92 van het Wetboek rende of commerciele beleggingen kon
op de inkomstenbelastingen _ gecoordi- verrichten die belastingsvrijdom van de
neerd door het koninklijk besluit van opbrengst van het belegde kapitaal kon26 februal"i 1964, 12 van liet koninklijk den verzekeren, 3° dat de burgerlijke
besluit van 1 december 1962 betreffende -partij aanspraak kon maken op een
de bedrijfsvoorheffi.ngen en de omzetting overlevingspensioen overeenstenunende
van kapitalen, vergoedingen en afkoop- met een professionele loopbaan die ten
waarden in rente, en 72 van de wet van minste een derde van een volledige pro9 augustus 1963 tot instelling en organi- fessionele loopbaan bedraagt en dat
satie van een regeling voor verplichte dienvolgens bij toepassing van artikel 72
van de wet van 9 augustus 1963 de
ziekte-. en invaliditeitsverzekering,
burgerlijke partij recht had op gezonddoordat het bestreden arrest beslist heidszorgen
zonder enige bij(irage te
heeft dat, om de materiele schade door betalen; dit gebrek aan antwoord gelijkde burgerlijke partij geleden te bepalen, staat met een gebrek aan de door
het brutoloon van het slachtoffer als artikel 97 van de Grondwet vereiste
basis diende te worden genomen, om motivering, daar het Hof in de onmogereden dat de door de burgerlijke partij lijkheid verkeert na te gaan of de rechters
te bekomen bedragen wegens verlies aan
de stelling van eiser hebben verworpen
loon van de overledene belastbaar zijn
om reden dat de door eiser ingeroepen
krachtens artikel 26, 3°, en 92 van het feitelijke elementen niet met de waarheid
W etboek van de inkomstenbelastingen,
strookten, dan wei om reden dat eiser
enerzijds in de gewone belastingen, ander- een verkeerde toepassing zou hebben
zijds op de interesten die het vergoe- gedaan van voormelde fiskale en sociale
dingskapitaal moet afwerpen om te vol- wettelijke bepalingen, hetgeen aan het
staa;n tot het verstrijken van de vermoe- Hof niet toelaat zijn kontrole op het
delijke overlevingsduur op dewelke de bestreden arrest uit te oefenen :
vergoeding werd gevestigd, dat zij bovenOverwegende dat, om aan te tonen dat
dien vrijwillig zou moeten bijdragen om
de voordelen van de rijksmaatschappe- de belastingen en bijdragen welke verlijke zekE;lrheid te blijven genieten, en weerster zou te betalen hebben, niet
dat het bedrag van de belastingen en gelijkwaardig waren aan die welke voorbijdragen die in het basisloon begrepen heen door het slachtoffer betaald werden,
zijn van gelijke aard is als datgene eisers de in het middel overgenomen
verweermiddelen voor het hof van beroep
waartoe de weduwe zal gehouden zijn,
lieten gelden ;
terwijl, eerste onderdeel, u1t de bepalinOverwegende dat het arrest de gelijkgen van de artikelen 6, 26 en 92 van het waardigheid vaststelt zonder de opgeW etboek van de inkomstenbelastingen worpen verweermiddelen in het middel
blijkt dat, enerzijds, de door het slacht- overgencimen onder nummers 1° en 3°
offer betaalde belastingen bedrijfsbelas- te beantwoorden ;
tingen waren en dat, anderzijds, de door
· Dat het middel gegrond is ;
de burgerlijke partij te betalen bdastinOm die redenen, vernietigt het bestregen hetzij immobilien- of mobilienbelastingen zullen zijn, hetzij een aan een den arrest doch slechts in zover het, over
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de burgerlijke vordering wijzende, aan
verweerster een bijkomende vergoeding
van 550.874 frank met de intere'sten op
dit bedrag toekent bij bevestiging van
het beroepen vonnis ; verwerpt de voorziening voor het overige ; _ beveelt dat
melding van dit arrest za,l gemaakt
_worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerster ll;l een vijfde van de kosten
van de voorziening, de overige kosten
ten laste van de eisers blijvende ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Gent.
22 juni 1970. ____:. 2 8 kamer. - Voorzitter en Verslaggever, de H. Louveaux,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkl-uidende concl-usie, de H. Colard,
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Bayart.

2e
1o

KAMER. -

23 jutli 1970.

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL). -

plichtenleer te voorkomen of daaraan e'en
einde te maken (1). (Wet van 26 juni
1963, art. 19, 20, 21 en 31.)
2° Een individuele maatregel die het
karakter- niet heeft van een t-uchtstraf,
die de Raad van de Orde van architecten
wettelijk mag bevelen ten einde een
overtreding van de voorschrjften van de'
plichtenleer te vom·komen of daaraan een
einde te maken, is de beslissing die aan
een architect de machtiging weigert om
gelijlctijdig de beroepen van architect en
van ingenieur uit te oefenen om de
reden aat het laatstgenoemde beroep
hem niet de nodige tijd liet om met de
vereiste zorg de taak van een architect te
volbrengen, zoals zulks vereist wordt
door de voorschriften van de beroeps·
plichten (2).

3° W anneer een beslissing van de Raad
van ber0ep van de Orde van architecten
haar beschikkende gedeelte grondt op
een do(n· de voo1·ziening gekritiseerde
reden, mag het H of hiervoor een 1'echtsgrond tot wettiging van het beschilckende
gedeelte van deze beslissing in de plaats
stellen (3). (Impliciete oplossing.)

RAAD
-

2o

VAN DE 0RDE VAN ABORITECTEN.
BEVOEGDREID.

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN TITEL). - RAAD
VAN DE 0RDE VAN ARCHITEOTEN. TUORTZAKEN. lNDIVIDUELE MAAT·
REGEL DIE GEEN TUORTSTRAF ,IS, BEVO·
LEN TEN EINDE EEN OVERTREDING
VAN DE VOORSOHRIFTEN VAN DE PLIOH·
TENLEER TE VOORKOMEN EN DAARAAN
EEN EINDE TE MAKEN. BEGRIP.

(TUTS, T. ORDE VAN AROHITEOTEN.)

Advocaat-generaal F'. Duman heeft in
hoofdzaak geconcludeerd als volgt (4) ;

1o De Raad van de 01·de van architecten

Drie problemen dienen m. i. achtereenvolgens onderzocht te worden :
I 0 W erd het reglement van beroepsplichten, op 17 maart en 16 juilji 1967
door de N ationale Raad van de Orde
van architecten vastgesteld en door
koninklijk besluit van 5 'juli 1967 goedgekeurd (Staatsblad van 19 augustus
1967, biz: 8730 en volg.), op wettelijke
wijze bindend verklaard?
2° (subsidiair) Zijn de artikelen 10,
12, 13, 14 en 47 van bedoeld reglement
strijdig met de wet zoals door eisers
beweerd wordt ?
3° Zelfs in de veronderstelling van de
onwet'telijkheid van deze artikelen of van
sommige andere en ook van afwezigheid

is bevoegd niet alleen om de bij artikel 21
van de wet van 26 juni 1963 bepaalde
tuchtstratfen uit te spreken, wanneer een
lid van de Orde schttldig bevonden
wordt aan een teko1·tkoming in zijn
plichten, maar oak om individuele
maatregelen te bevelen die niet het
karakter hebben van een tuchtstraj, ten
einde een overt1·eding van de bij artikel 13 bepaalde voorschriften van de

(1) en (2) Cass., 17 oktober 1966 (_Arr. cass.,
1967, blz. 214) ; raadpl. ook cass., 16 januari
1967 (ibicl., 1967, blz. 591) en 13 oktober
1969, Btt]Jra, blz. 156.
(3) Vgl., op strafgebied, ca.~s., 7 oktober
1969, supra, blz. 136 en, op lmrgerlijk gebied,
cass., 20 november 1969, sup1·a, biz. 286.
(4) Deze conclusie betreft ook het tweede
arrest.

3o CASSATIE. -

TA:AK vAN RET HoF.
TUCRTZAKEN.- 0RDE VAN ARCH!·
TEOTEN. BESTREDEN BESLISSING
DIE HAAR BESCHIKKENDE GEDEELTE
GRONDT OP EEN DOOR DE VOORZIENING
GEKRITISEERDE REDEN. BEVOEGD·
REID VAN RET HOF OM RIERVOOR EEN
REOHTSGROND TOT REOHTVAARDIGING
VAN RET BESCHIKKENDE GEDEELTE,
IN DE PLAATS TE STELLEN.
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van bindende kracht van helr reglement,
dienen de aangevochten beslissingen, niet
op grand van andere motieven als wettelijk gerechtvaardigd beschouwd te
worden?
1° Het eerste probleem (de bindende
kracht van het reglement).
Artikel 39 van de wet van 26 juni
1963 tot i:hstelling van een Orde van
architecten bepaalt dat aan de voorschriften van plichtenleer bij een in Ministerraacl overlegd besluit bindende kracht kan
worden verleend.
Ret reglement waarvan spiake dag·
tekent van 17 maart 1967 en 16 juni 1967•
en volgens de considerans van het
koninldijk besluit van 5 juli 1(!67 werd
over dit besluit in de raad (der Ministers)
beraadslaagd op 2 juni 1967. Deze
beraadslaging had dus plaats v66t een
van de data van het reglement ! !
Kan men, dit vastgesteld hebbende,
aannemen dat het reglement van beroepsplichteri wettelijk bindende kracht heeft
gekregen?
Op deze vraag moet ontkennend worden geantwoord.
Ret reglement bestaat, is misschien
wettelijk, maar het heeft geen bindende
kracht.
Behoeft het Rof dit vast te stellen in
de arresten welke het vandaag dient te
wijzen?
Deze onwettigheid dient van ambtswege te worden opgeworpen.
Ingevolge de bepalingen van artikel 33
van de wet van 26 juni 1963 tot oprichting van de Orde van architecten dient
voor <;ie voorzieningen tegen de beslissingen van de raad van beroep van de
Orde de procedure in strafzaken toegepast· te worden.
Welnu; wanneer deze procedure van
kracht is, dient het Rof een schending
van de wet die aan de bestreden beslissing
ten grdndslag ligt, van ambtswege op te
werpen. W mmeer het de door de eiser
voorgestelde middelen ongegrond bevindt
kan het de ·voorziening slechts verwerpen
na vastgesteld te hebben dat « de substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenlcomstig
de wet is l>,
Beslissen dat de door eisers voorgestelde middelen niet gegrond zijn en
daarna de - voorzieningen verwerpen na
deze vaststelling gedaan te hebben zou

betekenen dat het Rof beslist dat de Orde
van architecten wettelijk het reglement
toegepast heeft alhoewel het koninklijk
besluit dat het goedgekeurd heeft niet
regelmatig aan de beraadslaging van de
ministerraad werd onderworpen.
Ret is voor het Rof een plicht de
zoeven vermelde onwettelijkheid van
ambtswege op te werpen :
a) De wet heeft beslist dat aan de
voorschriften van plichtenleer, door de
Nationale Orde vastgesteld, door koninklijk besluit bindende kracht kan verleend
worden en dat dit koninlijk besluit aan
de Ministerraad dient overgelegd te
worden. Indien de Ministerraad daarover
niet beraadslaagd heeft, zijn advies niet
heeft uitgebracht of niet heeft kunnen
uitbrengen, ontbreekt er een -Wj:lzenlijk
element en tevens een door de wetgever
gewilde waarborg opdat aan het reglement van beroepsplichten een bindende
kracht zou kunnen toegekend worden.
Ten deze blijkt uit het koninklijk besluit
van 5 juli 1!:167 dat de Ministerraad niet
heeft kunnen beraadslagen over het reglement zoals het definitief op 16 juni 1967
door de Nationale Orde van architecten
werd vastgesteld.
b) Sommige der thans bestreden sententies · steunen hun beslissingen welke
beperkingen brengen in vrijheden, in de
genotsbekwaamheid van
subjectieve
rechten, uitsluitend op de bepalingen
van een reglement dat aldus geen
bindende kracht heeft.
Deze beslissingen missen derhalve wettelijke grondslag.
Ik concludeer in deze zaken (nrs 9615,
9616, 9618, 9831, 9835 en 9945) tot
vernietiging om reden van afwezigheid ·
van bindende kracht van het reglement
van beroepsplichten van 17 maart en
16 juni 1967.

2° Het tweede probleem (wettelijkheid
van bepalingen van het reglement van
17 maart en 16 juni 1967).
Zoals hierboven reeds ;:tang~stipt we~d,
behoeft dit probleem slechts onderzocht
te worden in de veronderstelling dat
bedoeld reglement bindende kracht heeft.
a) De raad van beroep van de Orde van
architecten beslist in sommige sententies
dat eiser '' niet meer op de tabel van de
Orde van architecten kan opgenomen
worden gezien hij bezoldigd is door een
rechtspersoon waarvan de bedrijvigheid
hoofdzakelijk of bijkomstig bestaat in het
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verrichten van de bij artikel 12 (van het mer, zitting 1962-1963, Doc. 487, nr 5)
reglement van beroepsplichten) als on- leest men o. a. :
verenigbaar aangemerkte handelingen,
" Het is niet mogelijk deze regels in
ter zake vervaardigen van bouwmateria- een wet vast te leggen en te doen sanclen "·
1
tioneren door de Rechterlijke Macht.
Hij stelt ook vast dat " een bezoldigde Deze regels kennen immers een. permafu:nctie bij een vennootschap met derge- nente evolutie ; ze moeten aanhoudend
lijk doel en bedrijvigheid ingevolge opnieuw overdacht worden en opnieuw
artikel 13, 2°, van het reglement van bepaald worden in functie van de ontberoepsplichten onverenigbaar is met de wikkeling der gewoonten en wijzigingen
uitoefening van het beroep van zelf- die zich in het beroep zelf voordoen ...
standig architect "·
Het doe! van de Orde der architecten
Ik meen niet dat er dient beslist te is drieerlei : de verdediging van het
worden dat de Nationale Raad van de beroep zelf door - het weren van de
Orde van architecten de grenzen van de misbruiken gemaakt door sommige bemachten welke hem door artikel 38 van roepsgenoten.
" Het is ongetwijfeld het enig middel
de wet van 26 juni 1963 werden verleend,
te buiten is gegaan door op verordenende om vat te krijgen op de uitoefening van
wijze te beslissen dat bedrijvigheden met het beroep, om de oneerlijke praktijken
het beroep van architect onverenigbaar te keer te gaan, de overdreven erelonen.
de oneerlijke publiciteit enz ... "·
zijn.
De tuchtoverheden hebben steeds beDe wet van 20 februari 1939 op de
bescherming van de titel van architect slist dat bepaalde functies met het beroep
heeft weliswaar slechts een onverenig- onverenigbaar zijn. Zo b.v. de ordes der
baarheid voorzien, nl. de uitoefe:ning van advocaten hebben nu eens op absolute
het beroep van architect gelijktijdig met wijze het aanvaarden, door een advocaat,
dat van aannemer van openbare en van mandaten van beheerder in handelsvennootschappen verboden, dan weer
private werken.
Maar de wet van 26 juni 1963 heeft beslist dat de onverenigbaarheid slechts
een Orde van architecten ingesteld en in bepaalde omstandigheden bestaat (zie
aan de N ationale Raad bevoegdheid . o.a. Reglement du barreau de Bruxelles.
verleend om " de voorschriften van de B. Achninistrateurs de societes- Condiplichtenleer voor het beroep van archi- tions d'acceptation d'un mandat d'administrateur).
·
tect vast te stellen " (art. 38,- I o).
Besluit
·= het reglement van beroepsDeze opdracht brengt m. i. de bevoegdheid met zich om o. a. te beslissen dat plichten is m.i. met de wet niet strijdig
bepaalde bedrijvigheden met de plichten- 01ndat het beslist dat sommige bedrijleer van eeh architect niet verenigbaar vigheden met het beroep van architect
onverenigbaar zijn.
zijn.
Indien de bevoegdheid van de Natio- - '(N.B. Ik beperk mij er hier toe te
nale Raad door de vorige wet van 1939 onderzoeken of de N ationale Orde van
beperkt zou blijven, dan zou men zich 'architecten wettelijk de macht heeft om
moeten afvragen welke invloed de Natio- onverenigbaarheden, in zijn reglement, in
nale Raad op de plichtenleer zou klinnen het leven te roepen. Ik onderzoek niet
uitoefenen en wat hij in zijn reglement of de onverenigbaarheden die door ,de
van beroepsplichten zou mogen opnemen. artikelen 12 en 13 van het reglement
voorzien worden, wettelijk zijn).
De memorie van toelichting van de
b) Artikel 14 van het reglement bewet van 1963 overweegt o. a. : « Voor elk
van deze vrije beroepen heeft de wetgever paalt : « De architect mag tegelijk geen
een ordening tot stand gebracht welke andere beroepsbedrijvigheden hebben dan
ertoe strekt de eer-, de waardigheid en met machtiging van de overheid van de
Orde "·
de beroepseerlijkheid der practici doelmatig te verzekeren, te,rwijl hij aan de
De N ationale Raad van de Orde van
practici zelf de zorg toevertrouwde, de regels architecten ontleent m.i. noch aan artivan hun plichtenleer op te stellen. De erva- kel 38 van de wet van 26 juni 1963.
ring heeft geleerd dat de wetgever nuttig n'och aan. enige andere wetsbepaling het
en noodzakelijk werk verricht heeft '' recht de vrijheid van nijverheid en arbeid
(zitting 1961-1962, Doc. 299, Senaat, te beperken door in een reglement van
blz. 2).
·
beroepsplichten te beslissen, op algemene
In het verslag namens de commissie en onvoorwaarsJelijke 'l<ljjze, dat de archivoor de middenstand uitgebracht (Ka- tect geen andere beroepswerkzaamheid

1003 gelijktijdig mag uitoefenen dan met de « bezoldigd » architect (dit wil zeggen
machtiging van de Orde.
gebonden door een contract van huur
Artikel 14 van het reglement dat op van diensten) uit te oefenen gelijktijdig
een algemene en onvoorwaardelijke wijze met die van zelfstandig architect omdat
beveelt, zonder enige aan de plichtenleer de betrokkenen (wegens die functies van
ontleende overweging, dat een architect ingenieur of werknemer) niet beschikken
geen andere beroepswerkzaamheid gelijk- over de nodige tijd om het toezicht op
tijdig mag uitoefenen dan met de mach- de aan een zelfstandig architect toevert.iging van de Orde, komt me derhalve trouwde werken afdoende uit te oefenen,
onwettelijk voor.
,
en omdat zij zodoende hun plichten niet
Maar hetzelfde mag niet beslist worden, naar behoren, d.w.z .. deontologisch, zounoch betreffende artikel 10, noch betref- den kunnen vervullen.
fende artikel 4 7, aline a 1, van het
Zoals ik zoeven reeds aangestipt heb
reglement.
heeft het Hof beslist dat de raden van
De N ationale Raad' heeft immers, bij
de Orde de macht hebben tot het bevelen
toepassing van voormeld artikel 38, het van individuele maatregelen, die niet
recht aande leden der Orde de verplich- het karakter van een tuchtstraf vertonen,
ting op te leggen de machtiging van de ten einde een inbreuk op de deontolooverheden van die Orde aan te vragen gische regelen te voorkomen ... of daarv66r het uitoefenen van werkzaamheden aan een einde te maken (idem voor de
die om redenen welke door het reglement Orde der geneesheren : cass., 16 januari
in art. 10 worden aangeduid, de eer, de
1967, Bttll. en PAsrc., 1967, I, 584,
discretie of de waardigheid van de leden Arr. cass., 19.67, biz. 591).
der Orde in het gedrang kunnen brengen.
Het Hof besliste bij deze gelegenheid,
De raden van de Orde van architecten dat de disciplinaire overheid kan bevelen
hebben inderdaad de macht individuele 1o aan een architect zijn ontslag als
Ib.aatregelen te bevelen, die niet het architect in die'lst van een vennootschap
karakter van tuchtsancties vertonen, ten in te dienen, 2° aan een geneesheer het
einde een inbreuk op de regelen van de houden van een derde kabinet op te
beroepsplichten, vastgesteld door. arti- geven ...
kel 19 van de wet van 26 juni 1963, te
Zeker treffen in de thans aan het Hof
voorkomen of daaraan een einde' te voorgelegde zaken de bestreden sententies
maken (cass.,: 17 oktober 1966, Bull. en de besli~singen tot weigering van machPASIC., 1967, I, 215, en Ar1·. cass., 1967, tiging met toepassing van de artikelen I 0
biz. 214).
of 14 van het reglement van beroeps- ·
Aldus, door in artikel- 10 van het plichten, dat geen bindende kracht heeft,
reglement van beroepsplichten voor te maar deze sententies worden ook wettelijk
schrijven dat een bezoldigd architect, gerechtvaardigd door de hierboven in
vooraleer de uitoefening van het beroep herinner'ing gebrachte beginselen, welke
van zelfstandig architect aan te vatten, los staan van dit reglement.
de machtiging van de _overheden der
Een tweede vraag rijst in dit opzicht.
Orde.moet hebben bekomen, omdat zulke In de meeste thans onderzochte gevallen,
gelijktijdige uitoefening van functies er- zoal niet in aile, hebben de raden van de
toe kan leiden dat de architect in de Orde de procedure aan de gang gebracht
onmogelijkheid verkeert de door de omdat, bij toepassing van de artikelen 10
uitoefening van zij)l beroep vereiste en 4 7 van meergenoemd reglement, de
plichten te vervullen, is de Nationals eisers de machtiging hadden aangevraagd
Raad van de Orde in het raam gebleven om de functies gelijktijdig uit te oefenen.
van de hem door artikel 38 van de Wf)t
Is dit een genoegzame reden om te
van 26 juni 1963 verleende opdracht.
beslissen dat, daar de raden der Orde van
30 Het de?·de probleem (Zijn de sentendie aanvragen hebben kennis genomen
ties of sommige 13rvan niet wettelijk wegens het bestaan van een reglement
gerechtvaardigd, 7elfs indien artikelen dat geen verbindende kracht had, hun
- van het reglement onwettelijk zijn of beslissingen onwettig zijn ?
indien dit geen bindende kriwht heeft ?)
Ik meen niet dat zulk formalisms
Zelfs bij ontstentenis van het reglement verantwoord zou zijn. De raden van. de
van beroepsplichten zou de Raad van de Orde hadden het recht de beslissingen te
Orde de beslissingen, vervat in de bestre'- nemen die zij hebben genomen, ook bij
den sententies (in de zaken 9617, 9620, ontstentenis van zulk reglement.
9621, 9769, 9815 en 9832) hebben kunnen
Bovendien dient er beklemtoond te
treffen. Deze uitspraken machtigen de worden, dat aile beslissingen waardoor
eisers niet de functies van ingenieur of machtiging tot cumulatie wordt gewei-
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gerd, genomen werden nadat de eisers
waren opgeroepen en hun uitleg hadden
kunnen verschaffen overeenkomstig de
bepalingen van artikel 24 van de wet
van 26 juni 1963 (de gemeenrechtelijke
procedure voor de raden der Orde).
Ik meen derhalve in de zakennrs 9617,
9620, 9621, 9769, 9815 en 9832 te mogen
concluderen dat, al waren de grieven
welke het middel tegen het reglement van
beroepsplichten doet gelden gegrond en
zelfs indien bedoeld reglement geen bindende kracht heeft, de bestreden beslissingen wettelijk gerechtvaardigd blijven.
Inuners, door aan eisers de machtiging
te weigeren tot het gelijktijdig uitoefenen
van de functies van architect en ingenieur, gebonden door een contract van
huur van diensten (of de functies van
zelfstandig architect en « bezoldigd " architect of nog van zelfstandig en van
bezoldigd architect) om de reden dat de
laatstgenoemde functie hun niet de nodige
tijd laat om van het op een architect
rustend toezicht op de werken die hun
zijn toevertrouwd uit te oefenen en
zodoende hun plicht.en deontologisch te
vervullen, hebben de sententies individuele maatregelen getroffen welke zij
reeds bij toepassing van de wet van
26 juni 1963 tot instelling van een Orde
van architecten wettelijk vermochten op
te leggen en dus zelfs bij afwezigheid
van om het even welk reglement van
beroepsplichten.

V e1'8chil tussen de sententies in de zaken
waarin ik de ve1·nietiging voorstel en die
in de zaken welke ilc oo1·deel wettelijk
, gerechtvaardigd te zijn.
In deze eerste reeks zaken (nrs 9615,
9616, 9618, 9831, 9835 en 9945) steunen
de sententies uitsluitend op de b~palingen
yan het reglement en behelzen zij geen
enkele reden of vaststelling die van dit
reglement omifhankelijk zijn.
De raad van: beroep past een reglement
toe op een concreet geval. Het reglement
heeft geen bindende kracht. ·
De aangevallen beslissingen dienen derhalve om die redenen vernietigd te
worden.
Verschil met de toestanden in de zaken
9769, 9815, 9832, 9617, 9621 en 9620
waarin ik voorstel de voorzieningen te
verwerpen:
In deze zaken hebben de disciplinaire
overheden persoonlijk vastgesteld dat een
bepaalde toestand (de cumulatie van
twee beroepen : ingenieur en architect)
aanleiding gaf of kon geven tot een
deontologische tekortkoming.

Zij hebben dienvolgens een " maatregel " genomen die wettelijk kon genamen worden zelfs bij afwezigheid van
een reglement van beroepsplichten.
In de andere zaken beperken de disciplinaire dverheden zich ertoe vast te
stellen dat eiser twee beroepen uitoefent
die, ingevolge de bepalingen van het
reglement, onverenigbaar zijn en dat
hij dienvolgens «·niet meer op de tabel
van de Orde der architecten kan opgenomen worden "• ofwel: b.v. in de zaak
9618 (( binnen een maand vanaf de
betekening aan de Raad van de Orde het
bewijs zal dienen voor te leggen dat hij
van een van beide beroepen heeft. afgezien zulks op straffe van gebeurlijke
tuchtmaatregels "·
Het is ook twijfelachtig dat de disciplinaire overheden, zonder het bestaan
van een reglement dat onverenigbaarheden in het Ieven rqept, de aangevallen ·
beslissing hadden kunnen nemen op grand
van het bestaan van een onverenigbaarheid die door de wet niet werd bepaald
(zie arrest van 18 december 1967, Bull.
en PAsro., 1968, I, 516, Arr. cass., 1968,
biz. 553).
Tweede middel (Onderzoek van het
middel in ·de zaken waarin ik oordeel
dat de bestreden sententie wettelijk
gerechtvaardigd is).
Schending van artikel 97 van de
Grondwet alsook van de bewijskracht
van akten, wordt in het middel ingeroepen.
Zoals ik reeds gezegd heb beslissen de
sententies dat, rekening houdende met
de prestaties welke eisers in hoedanigheid
van ingenieurs of van bezoldigde architecten dienen te verrichten en met de
getuigschriften door de werkgevers afgeleverd 'of met de bediendencontracten,
eisers over geen voldoende tijd beschikken om het beroep van zelfstandig architect deontologisch uit te kunnen oefenen.
Het 'middel bepaalt noch op welk
gedeelte van de conclusie van eisers de
sententie geen antwoord zou gegeven
hebben noch hoe de bewijskracht van de
ingeroepen stukken geschonden werd.
De sententies waren, tenslotte, niet
verplicht uitspraak te doen nopens de
toepassing van artikel 30 van het reglement van beroepsplichten, dat vreemd
was aan de beslissing waartegen de
beroepen werden aangetekend.
Het middel mist feitelijke grondslag.
ARREST.

HET HOF; -

Gelet op de bestreden
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beslissing, op 11 februari 1969 gewezen
door de· Raad van beroep van de Orde
van architecten met het N ederlands als
voertaal;
Over het 13erste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 107 van
de Grondwet, I, 2, 6 en 12 van de wet
van 20 februari 1939, 2, 4, 5, 19, 20,
38 en 39 van de wet van 26 juni 1963
tot oprichting van de Orde van architecten en 7 van het decreet van
2-17 maart 1791,
doordat de bestreden beslissing eiser
niet machtigt om tegelijk het beroep
van zelfstandig architect en dit van
bezoldigd ingenieur uit te oefenen en
daartoe steunt op artikel 14 van het
reglement van beroepsplichten, bindend
verklaard bij koninklijk besluit van
5 juli 1967,
terwijl de bevoegdheid van de Orde van
architecten uitdrulillelijk, luidens artikel 2 van de wet van 26 juni 1963,
beperkt is tot het bepalen van de regels
van de deontologie en het beteugelen van
de inbreuken op deze deontologie en
zich niet uitstrekt tot het instellen van
een economische regeling van het beroep
van architect, het bepalen van de uitoefeningsvoorwaarden van dit ·beroep
of het behartigen van de materiele belangen van de leden, zodat artikel 14 van
gezegd reglement van beroepsplichten
(bindend verklaar'd bij het koninklijk
besluit van 5 juli 1967) door het invoeren
van bij de wet van 20 februari 1939 niet
voorziene onverenigbaarheden, niet wettig is en derhalve niet 'mocht toegepast
worden:
Overwegende dat de raden van de Orde
van architecten, uitspraak doende in
tuchtzaken, de macht hebben om individuele maatregelen te bevelen die geen
karakter van tuchtsanctie vertonen, ten
einde een inbreul>: op de door artikel 19
van de wet van 26 juni 1963 bepaalde
voorschriften van de plichtenleer te
voorkomen of om daaraan een einde te.
stellen;
Overwegende 'dat, door aan eiser de
machtiging te weigeren tot het gelijktijdig
uitoefenen van de functies van architect
en ingenieur, gebonden door een contract
.van huur van diensten, om de reden
dat ten deze vastgesteld werd dat de
laatstgenoemde functie hem niet de
nodige tijd liet om met de vereiste zorg
de taak te volbrengen waarmee hij als
architect noodzakelijk is belast en namelijk het op eert architect rustend toezicht

uit te oefenen op de werken die hem zijn
toevertrouwd, de raad van beroep van
de Orde van architecten overeenkomstig
de wet een individuele maatregel heeft
getroffen;
Overwegende derhalve dat, ook al
wareh de grieven welke het middel tegen
het reglement van beroepsplichten doet
·gelden gegrond, de bestreden beslissing
wettelijk gerechtvaardigd blijft ;
. Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de Grandwet,

doordat de bestreden beslissing, om de
beroepen beslissing te bevestigen, eenvoudig verklaart dat eiser niet over de
nodige tijd beschikt om ,als zelfstandig
architect op te treden,
terwijl eiser duidelijk in zijn conclusie
erop wees dat hij over ongeveer 20 uur
per week beschikt om deze zelfstandige
activiteit als architect uit te oefenen,
hij eveneens over de mogelijkheid beschikt om de controle over de ontworpen
bouwwerken gedurende de normale werkuren te verrichten en dat bovendien
rekening diende gehouden te worden met
artikel 30 van het reglement van deontologie, bindend verklaard bij koninklijk
besluit van 5 juli 1967, waarbij bepaald
wordt dat de architect er zich kan toe
beperken aileen plannen op te stellen en,
voor wat de uitoefening van de controle
betreft, deze aan een ander collega kan
overlaten, en terwijl de beslissing de
bewijskracht miskent van het door de
werkgever afgeleverd attest dat een onderdeel van het bediendencontract uitmaakt:
Overwegende dat de sententie, op
grond van een · feitelijke beoordeling,
beslist, rekening houdende met de prestaties welke eiser . in hoedanigheid van
ingenieur dient te verrichten en na
kennis genomen te hebben van het
getuigschrift door zijn werkgever afgeleverd, dat hij over geen voldoende tijd
beschikt om op deontologische wijze het
beroep van architect te kunnen uitoefeIien;
Dat aldus de beslissing de conclusie
van eiser op gepaste wijze beantwoordt;
Overwegende dat eiser niet aanduidt
hoe de bewijskracht van het ingeroepen
attest zou zijn miskend ;
Overwegende dat de sententie niet
verplicht was uitspraak te doen nopens
de toepassing van artikel 30 van het
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reglement van beroepsplichten, dat
vreemd was aan de beslissing waartegen
beroep werd aangetekend ;
Dat het iniddel niet kan aangenomen
worden;
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

2°

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

3o

23 juni I970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, de H. Delahaye. - Gelijkluidende. conclusie, de H. Dumon, advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. Vanderleenen (van de balie bij het Hof van
beroep te Brussel) en Ansiaux.

ARCHITECT
(TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL). NATIONALE RAAD VAN DE 0RDE VAN
_ARCHITECTEN, REGLEli'IENT VAN
BEROEPSPLICHTEN VASTGESTELD
OP
I7 MAART EN I6 JuNI I967.- REGLEMENT DAT RET VOORWERP NIET HEEFT
UITGEMAAKT VAN EEN IN MINISTERRAAD OVERLEGD .KONINKLIJK BESLUIT.
REGLEMENT DAT GEEN BINDENDE
KRACHT HEEFT.

4°
Op dezelfde dag werden vijf arresten in
dezelfde zin gewezen op voorzieningen gericht tegen de beslissingen van II februari,
11 maart en 29 april I969 van de Raad
van beroep van de Orde van architecten
met het N ederJands als voertaal in zake
Boerjan, Van de Putte, Declerck, Luyten
en Maeseele tegen de Orde van architecten.

ARCHITECT
(TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL). NATIONALE RAAD.- VooRSCHRIFTEN
VAN DE PLICHTENLEER VAN H:ET BEROEP VAN ARCHITECT.- KONING DIE
BIJ EEN IN MINISTERRAAD OVERLEGD
BESLUIT BINDENDE KRACHT 1KAN VERLENEN AAN DEZE VOORSCHRIFTEN VAN
DE PLICHTENLEER.

VERWIJZING NA CASSATIE. TUCHTZAKEN. RAAD VAN BEROEP
VAN DE 0RDE VAN ARCHITECTEN. BESLISSING DAT EEN ARCHITECT NIET
GEMACHTIGD IS OM GELIJKTIJDIG EEN
ANDERE ACTIVITEIT UIT TE OEFENEN.
VERNIETIGING OMDAT DEZE BESLISSING UITSLUITEND GESTEUND IS OP EEN
REGLEMENT
DAT
GEEN
BINDENDE
KRACHT HEEFT. CASSATIE ZONDER
VERWIJZING.

I 0 Het Hoj lean, v661· de inwe1·kingtreding
van artikel 67, § 3, van de wet van

2e

KAMER. -

23 juni 1970.

ro

CASSATIE. AMBTSHALVE OPGEWORPEN MIDDEL, TUCHTZAKEN. BESLISSING VAN DE RAAD VAN BEROEP
VAN DE 0RDE VAN ARCHITECTEN. 0NTVANKELIJKE VOORZIENING.- HoF
DAT UITSPRAAK DOET VOCJR DE .INWERKINGTREDING VAN ARTIKEL 67, § 3, VAN
DE WET VAN I5 JULI I970. MIDDEL
DAT VAN "AMBTSHALVE KAN WORDEN
OPGEWORPEN.

(1) Cass., 10 oktober 1966 (Arr, cass., 1967,
blz. 184),
(2) Ret derde lid van artikel 33 van de
wet van 26 juni 1963 tot instelling van een
Orde van architecten bepaalt dat " voor de
rechtspleging tot voorziening ill cassatie,
zowel wat de vorm als de termijnen betreft,
dezelfde regelen als in strafzaken gelden »,
(3) Artikel 33 van de wijzigingende bepa-

15 juli 1970, tot staving van een ontvankelijlce voorziening tegen een beslissing van de Raad van beroep van de
Orde van architeoten, ambtshalve een
middel opwerpen (I) (2) (3). (Wet van
26 juni I963, art. 33.) (Impliciete
oplossing.)

2o Op verzoelc van de Nationale Raad van
de Orde van architecten lean de Koning
bij een in Ministerraad overlegd besluit
bindende lcracht verlenen aan de vo6rschriften van de plichtenleer voor het
beroep van architect zoals zij door
genoemde mad werden vastgesteld. (Wet
van 26 juni 1963, artikel 38-I 0 en 39.)
lingen van de wet van 10 oktober 1967
houdende het Gerechtelijk W etboek en
artikel 67, § 3 van de wet van 15 juli 1970,
die op 9 augustus 1970 van kracht is geworden, vervangen onder andere het woord
" strafzaken » door het woord " burgerlijke
zaken ~ in het derde lid van artikel 33 van de
wet van 26 juni 1963, waarvan zoeven sprake
was in noot 2.

\.
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3° Geen bindende kracht, zoals bepaald Koning op verzoek van de nationale
bij a1·tikel 39 van de wet van 26 juni raad aan de voorschriften van de plich1963 tot instelling van el;n Orde van tenleer, ingevolge artikel 38 vastgesteld,
architecten, heeft het reglement van bij een in Ministerraad overlegd besluit
beroepsplichten door de N ationale Raad bindende kracht kan verlenen ; ·
van de Orde van arohitecten vastgesteld
Overwegende dat het koninldijk besluit
op 17 maart en 16 juni 1967, daar uit van 5 juli 1967, dat aan « het op 17 maart
het lconinklijk besluit van 5 juli 1967 (1) 1967 en 16 juni 1967 door de Nationale
tot goedlceuring ervan blij!ct, dat de. Raad van de Orde van architecten
Ministers er pas de 2e juni 1967 in vastgesteld reglement » met ingang van
Ministerraad over beraadslaagd hebben.
1 september 1967 bindende kracht verklaart te verlenen, vermeldt dat bedoeld
4° Vernietigt het Hoj een beslissing van besluit genomen werd " bp het advies van
een Raad· van be1·oep van de Orde van onze, op 2 juni 1967, in Raad vergaderde
architecten, dat een architect niet gemach- Ministers » ;
tigd is om gelijktijdig een andere activiOverwegende dat hieruit blijkt dat het
teit uit te oefenen, omdat deze beslissing op 17 maart 1967 en 16 juni 1967 vastuitsluitend gesteund is op een reglement gestelde reglement het voorwerp niet
van beroepsplichten dat geen bindende heeft uitgemaakt van een in Ministerraad
kracht heejt, dan geschiedt de vernietiging overlegd koninklijk besluit zoals door
zonder verwijzing.
artikel 39 v;:tn de wet van 26 juni 1963
wordt vereist ;
Dat dienvolgens bedoeld reglement
geen bindende kracht heeft met het
gevolg dat de bestreden beslissing, die
(VANDAMME, T. ORDE VAN ARCHITECTEN.)
uitsluitend daarop gesteund is, niet
wettelijk gerechtvaardigd is ;
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 11 februari 1969 gewezen
door de Raad van beroep van de Orde
van architect13n met het N ederlands als
voertaal;
Over het van ambtswege opgeworpen
middel:
Overwegende dat de sententie beslist,
op grand van artikel15 van het reglement
van beroepsplichten vastgesteld op
17 maart-16 juni 1967 door de Nationale
Raad van de Orde van architecten,
luidens hetwelk " de architect zich noch
rechtstreeks noch bij tussenpersoon mag
lenen tot enige bedrijvigheid waardoor
hij onder de rechtspraak van de koophandelsgerechten zou vallen », dat de
door eiser uitgeoefende ftmcties van
beheerder en van afgevaardigde beheerder van commerciele vennootschappen
niet verenigbaar zijn met de uitoefening
van het beroep van architect en dat hij
niet gemachtigd wordt deze beroepen
samen uit te oefenen ;
Overwegende dat artikel 39 van de
wet van 26 juni 1963 tot instelling van
een Orde van architecten bepaalt dat de

(1) Belgisch Staatsblad van 19 augustus·
1967, biz. 8730 en 8736.

Om die redenen, vernietigt de bestre"
den beslissing; beveelt dat melding van
het thans gewezen arrest zal gemaakt
worden op de kant van de vernietigde
beslissing ; veroordeelt verweerster in de
kosten ; zegt dat er geen aanleiding
bestaat tot verwijzing.
23 juni 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, de H. Delahaye. - Gelijkluidende conclusie, de H. Dumcm, advocaat-genera!1l. - Pleiters, de HH. Vanderleenen (van de balie bij het Hof van
beroep .te Brussel) en Ansiaux.

. Op dezelfde dag werden vijf arresten
in dezelfde zin gewezen op voorziening
gericht tegen de beslissingen van 11 februari, 29 april en 17 juni 1969 van de Raad
van beroep van de Orde van architecten
met het Nederlands als voertaal, in zake
Langie, Peeters, Vyvey, Rossey en Callens tegen de Orde van architecten.
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KAMER {VO;I:,T.ALLIG:El T:ElRECHTZITTING).

24 juni 1970.
10 STRAF. ARTIK:mL 65 VAN RET
STRAFW:ElTBOEK. BEP.ALING Dr:m D:m
STRAFRECHTE.R VERPI,ICHT SLECHTS :ElEN
:ElNK:ElL:El STRAF UIT T:El SPR:ElK:mN WANNE:ElR EE;N ALS OND:ElRSCH:EliDEN MISDRIJF STRAFBAAR G:ElSTELD G:ElBREK
AAN VOORUITZICHT OF VOORZORG, :El:ElN
BESTANDD:El:El;I:. VAN :El:ElN MISDRIJF UIT
ONVOORZICHTIGH:EliD OP;I:,:ElVERT.

2o RECHTERLIJK

GEWIJSDE.

STRAFZAK:ElN. STRAFRECHTER DIE
TWEE STRAFF:ElN HE:ElFT UITGESPROK:ElN,
RESPECTI:mv,ElLIJK WEG:ElNS :ElEN MISDRIJF UIT ONVOORZICHTIGH:miD :ElN EE.N
FElT DAT :El:ElN GEBREK .AAN VODRZICHTIGHEID OF VOORZORG OPLEVERT :ElN
DAT ZEI,F STRAFBAAR IS GESTELD. G:mVOLG VAN DEZE B:ElSLISSING OP D:El
I)URGERLIJK:m R:ElCHTSVORDE.RING.

(DOOMS,
T. NAAMLOZE V:mNNOOTSCHAP «DE BIJ

».)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op de beschikking
van 17 maart 1970 waarbij de Heer Eerste
Voorzitter heeft beslist dat de zaak in
voltallige zitting zal worden behandeld;
Gelet op ·het bestreden arrest, op
26 januari 1968 door bet Hof van beroep
te Brussel gewezen ;
·
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 65 van het
Strafwetboek; 3, 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het W etboek van strafvordering,
1319, 1320, 1349, 1350, inzonderheid 3°,
1351 en 1352 van hetBurgerlijk Wetboek,

doo1·dat bet bestreden arrest de rechtsvordering van verweerster ontvankelijk
en gegrond verklaart, welke ertoe strekte
ten provisionele titel terugbetaling te
bekomen van een deel van de vergoedingen die zij als verzekeraar van de aarl1o W anneer een gebrek aan voo1·zi<Jhtigheid sprakelijkheid van eiser had betaald
of voo1•zqrg, bestanddeel van een misdrijf ingevolge een ongeval waarvoor eiser
uit onvoorzichtigheid, bovendien het aansprakelijk was gesteld, en, na geconvoorwerp _ is van een onderscheiden stateerd te hebben dat verweerster door
felastlegging, is de strafrechter, wegens arrest van het Hof van beroep te Gent
de onsplitsbaarheid van het feit en met van 9 november 1962 in solidum veroortoepassing van m·tikel 65 van het Straf- deeld werd met eiser om gezegde vergoewetboek, ertoe gehouden slechts een enkele dingen te betalen, zijn beslissirig steunt op
straf, de zwaarste straf, uit te spreken {1) .. de beschouwing dat op de dag van het
ongeval eiser een hoeveelheid bier had
2o W anneer. een gebrek aan voorzichtigheid gedronken met als gevolg dat op het
of voorzorg, bestanddeel van een misdrijf ogenblik van de feiten het alcoholgehalte
uit onvoorzichtigheid, bovendien het in het bloed 1,81 gram per duizend
voorwe1-p_ van een onderscheiden telast- bedroeg, dat hoewel hij erkende geen
legging is, en de straf1·echter twee ver- ervaring te hebben in het sturen van een
schillende strafjen heeft uitgesproken, is autovoertuig hij nochtans het stuur van
de rechtm·, bij wie de burgerlijke rechts- de auto nam zonder de daartoe vereiste
vordering aanhangig is, ertoe gehouden fysische hoedanigheden te bezitten, dat.
de fout die het voorwerp van een hij nioest weten dat de alcoholische veronderscheiden telastlegging is geweest, giftiging de risico's voor ongevallen en
te beschouwen als vreemd aan het rhis- de schadelijke gevolgen ervan in zeer
drijf uit onvoorzichtigheid (2). (Straf- grate mate verhoogt, dat eiser zich
wetboek, art. 65, en gezag van het bewust moest zijn toen hij bet stuur van
strafrechtelijk gewijsde op bet l:mrger- de wagen nam dat hij niet in staat was
lijke proces, algemeen rechtsbeginsel.) een voertuig te besturen, en dat hij
derhalve bewu.st een zware fout beging
die op abnormale wijze de verzekerde
(1) en (2) Cass., 19 september 1968 (Arr.
risico's verzwaarde, zulks nu het
cass., 1969, blz. 72 en de in de noten 2 en 3 arrest door bet Hof van beroep te Gent,
vermelde scbrijvers; 21 mei 1970, supra,
rechtdoende in correctionele zaken, op
blz. 888,. en de conclusie van bet openbaar
9 november 1962 op tegenspraak geveld,
ministerie (Bull. en PAsro., 1970, biz. 827 tot
en waartegen geen beroep in cassatie
839); raadpi. cass., 2 februari 1970, supra,
werd ingesteld, aan eiser op strafrechtebiz. 509; vgl. cass., 24 oktober 1955 (Bull.
Iijk gebied twee afzonderlijke straffen
had opgelegd, een eerste om onopzettelijk
en PASIC., 1955, I, 171).

---------··r
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de dodd van bepaalde personen te hebben
veroorzaakt, en een tweede om op de
openbare weg een auto te hebben bestuurd terwijl het alcoholgehalte in zijn
bloed ten minste 1,5 gram per duizend
bedroeg, dit om de reden dat deze twee
feiten niet door (3en daad gepleegd werdeJJ,, en nu gezegd arrest van het Hof
van beroep te Gent eiser niet heeft veroordeeld om, in overtreding van artikel10
van het wegverkeersreglement, een auto
te hebben bestuurd zonder de daartoe
vereiste fysische hoedanigheden te bezitten,
terwijl, eerste onderdeel, door niettemin
in hoofde van eiser een inbreuk op artikel10 van het wegverkeersreglement·aan
te nemen, het bestreden arrest de bewijskracht heeft miskend welke door de
artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk
W etboek aan voormeld arrest van het
Hof van beroep te Gent wordt gehecht,
alsook het gezag en de de:finitieve kracht
van het rechterlijk gewijsde dat door de
artikelen 3 en 4 van de wet van 1 7 april
1878, 1349 tot 1352 van het Burgerlijk
Wetboek aan het arrest van het Hof van
beroep te Gent. worden toegekend;

ingestelde rechtsvordering tot terugbetaiing ten onrechte heeft ingewilligd :

Overwegende dat eiser vervolgd werd
uit hoofde : 1° van onopzettelijk doden
uit gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg ; 2° op een openbare weg een auto
te hebben · bestuurd, na alcoholische
dranken in zodanige hoeveelheid te
hebben gebruikt dat het alcoholgehalte
in zijn bloed, op het ogenblik dat hij
bestuurde, ten minste 1,5 gram per duizend bEidroeg ;
Overwegende dat het arrest, op
9 november 1962 door het Hofvan beroep
te Gent gewezen, en in kracht van gewijsde gegaan, na vastgesteld te hebben dat
die beide misdrijven (( niet door een
daad gepleegd werden "• wegens ieder van
hen een afzonderlijke straf uitsprak en,
na e,rop gewezen te hebben dat artikel 65
van het Strafwetboek niet van toepassing
is, dit artikel nit de toegepaste wetsbepalingen uitdrukkelijk heeft uitgesloten ;
Overwegende dat wanneer het gebrek
aan voorzichtigheid of voorzorg, hestanddee! van een misdrijf nit onvoorzichtigheid, bovendien het voorwerp is van een
afzonderlijke telastlegging, de strafrechtweede onderdeel, wanneer het gebrek ter wegens de onsplitsbaarheid van het
nit voorzichtigheid of voorzorg, hestand- feit, en bij toepassing van artikel 65
dee! van een misdrijf ':'an onvoorzichtig- van het Strafwetboek, ertoe gehouden is
heid, bovendien het voorwerp is van een aileen de zwaarste straf uit te spreken ;
Overwegende dat daaruit volgt dat
afzonderlijke telastlegging, de rechter,
wegens de onsplitsbaarheid van het feit wanneer de strafrechter twee afzonderen de toepassing van artikel 65 van het Iijke. straffen heeft uitgesproken, de
Strafwetboek, gehouden is aileen de rechter bij wie de burgerlijke rechtsvordering aanhangig is, ertoe gehouden is
zwaarste straf uit te spreken,
het misdrijf dat het voorwerp is van de
derhalve het gezag hetwelk, op grond · tweede telastlegging als vreemd te bevan de artikelen · 3, 4 van de wet van schouwen aan datgene hetwelk onder de
17 april 1878 en 1.349 tot 1352 van het toepassing valt van de artikelen 418 tot
Burgerlijk W etboek, aan een dergelijke 420 van het Strafwetboek ;
beslissing van de strafrechter wordt toeOverwegende dat verweerster, welisgekend, de rechter, bij wie een burger- waar, staande houdt dat er geen tegenlijke rechtsvordering aanhangig is ge- strijdigheid bestaat tussen het arrest van
maakt, verplicht de afzonderlijk straf- 9 november 1962 en het bestreden arrest
rechtelijk gesanctioneerde fout als vreemd om de reden dat de eerste beslissing
aan het misdrijf uit onvoorzichtigheid te eiser veroordeeld heeft omdat hij in
beschouwen,
staat van alcoholintoxicatie een voertuig
door voormeld arrest van het Hof van op het ogenblik van het ongeval heeft
beroep te Gent zeker en noodzakelijk bestuurd, terwijl het bestreden arrest
werd gevonnist dat de staat van alcohol- eiser als fout slechts verwijt het stuur
intoxicatie van eiser noch de oorzaak van zijn wagen in handen te hebben
noch een van de oorzaken is geweest van genomen, hoewel hij moest weten dat
het ongeval waarvoor hij aansprakelijk hij niet in staat was een voertuig te
werd gesteld en waarvan verweerster, besturen en aldus de door verweerster
zijn verzekeraar, de schadelijke gevolgen gedekte risico 's op ongeoorloofde wijze
moest vergoeden, zodat het bestreden heeft verzwaard ;
arrest, hetwelk de staat van alcoholDat zo de strafrechter geen oorzakelijk
intoxicatie van eiser beschouwt als een verband tussen de alcoholintoxicatie en
zware fout die in verband staat met het het ongeval vastgesteld heeft, zulks,
ongeval, de door verweerster tegen eiser volgens verweerster, niet belet dat de
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burgerlijke rechter zodanig verband kan
releveren tussen de alcoholintoxicatie en
het feit niettemin het stuur in handen te
hebben genomen en aldus de gedekte
risico's te hebben verzwaard;
Doch overwegende dat het verhaaJ
van verweerster op eiser om, op grond
van het door het arrest aangehaald
artikel 24 van de polis, terugbetaling
te bekomen van· de door haar aan de
benadeelden uitgekeerde vergoedingen
slechts gegrond is wanneer de verzekerde
aan zijn verplichtingen tekortgekomen
is·
Dat artikel 25-9 van gezegde polis,
waarop het arrest zijn beslissing steunt,
bepaalt dat zulke tekortkoming namelijk
bestaat « wanneer het ongeval te wijten
is aan een zware fout van de verzekerde >>
en dat,. volgens artikel 16 van de wet van
II juni 1874, door het arrest eveneens
ingeroepen, " geen verlies of schade,
veroorzaakt door de daad of door de
zware fout van "de verzekerde, ten laste
van de verzeker.aar is >> ;
Dat uit die teksten blijkt dat verweerster slechts een verhaal op eiser kon
uitoefenen in zover er een oorztjkelijk
verband bestond tussen de door deze
laatste begane fout en het o:ngeval ;
Dat, te dien einde, het niet volstond
dat eiser door zijn fout de verzekerde
risico's buiten de contractuele vooruitzichte:n zou hebben .verzwaard, indien
daarenboven het bewijs niet werd geleverd dat tussen die fout, zijnde het
gebruiken van alcoholische dranken in
zodanige hoeveelheid dat _eiser niet meer
in staat was een voertuig op normale
wijze te besturen, en het ongeval, zoals
het zich · voordeed, een oorzakelijk verband vaststond ;
.
Dat het arrest van 9 november 1962
zulk verband uitsluit ;
Dat het middel gegrond is ;

verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Gent.
24 juni 1970. - 1e kamer (voltallige
terechtz.). Voorzitter, de H. Bayot,
eerste voorzitter. Verslaggever, de
H. De Bersaques.
Gelijkluidende
conclusie, de H. Ganshof van der Meersch,
procureur-generaal. Pleiters, de
_HH. Bayart en Van Ry:n.

Je KAMER.- 25 juni 1970,
HUUR VAN. WERK. HUUR VAN
ARB:E;ID. - W:mT VAN 30 JULI 1963
TOT INSTELLING VAN HET STATUUT
DER HANDELSVERTEGENWOORDIGERS,
ARTIKEL 18.- CONCURRENTIEBEDING.
SOORTGELIJKE ACTIVI'IlEITEN.
BEGRIP.

In artikel 18, lid 2, van de wet van
30 juli 1963 tot instelling van het
statuttt der handelsverte:genwoor·digers
beduiden de wo01·den « soortgelijke activiteiten >> de act~viteiten die een handelsvertegenwoo?·diger achtereenvolgens heeft
verricht in concur-rerende onde?"nemingen, · dit wil zeggen ondernemingen die
tenminsteeenzeljde bedTijjstakhebben (I}.
(MAIRESSE, T. CASTEAU.}
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
se:ntentie, op 22 februari 1969 geweze:n
door de W erkrechtersraad van beroep
te Bergen, bediendenkamer ;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behalve in zover daarbij het
hoger beroep ontvankelijk wordt verklaard ; beveelt dat melding van dit
arrest zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
houdt de kosten aan, zegt dat hierover
door de feitenrechter zal worden beslist ;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 18, inzonderheid lid 2, van de wet van 30 juli 1963
tot instelling van liet statuut der handelsvertegenwoordigers e:n 97 van de Grandwet,
doordat de beslissi:ng eisers rechtsvordering waarbij van verweerder, die als
ha:ndelsvertege:nwoordiger bij hem had

(1) Raadpl. verslag van de Senaatscommis·
sie voor Tewerkstelling, Arbeid en Sociale
Voorzorg, Pari. st. nr 185, bl:>:. 83, Pasinomie,
1963, blz. 813; vgl. artikel 53 van de wet van
21 november 1960 tot wijziging van de wet-

geving op de arbeidshuurovereenkomsten, die
haar oorsprong vindt jn een Regeringsamendement, Pari. st. rf" 270-2, Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Zitt. 1968-1969:
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gewerkt, een vergoeding gelijk aan eerwerk uitvoert en zich bezig houdt met
3 maanden wedde werd geeist wegens de bedrijfsorganisatie ; dat de beslissing
scbending van een concurrentiebeding, er ook op wijst dat verweerder, na
verwerpt op grond « dat gedaagde in beeindiging van de overeenkomst tussen
hoger beroep, na een eind te hebben partijen, in dienst van een ·andere firma
gemaakt aan zijn werkzaamheden bij is getreden, de firma Kalamazoo, maar
eiser in boger beroep, bij de firma Kala- « dat deze firma zich blijkbaar · aileen
mazoo in dienst is getreden ; ... dat moet bezig houdt met kantoorinrichting en de
vastgesteld worden of de twee onderne- verkoop van boeken en steekkaarten in
mingen soortgelijke firma's zijn ; dat verband daarmede " ;
Overwegende dat, om te beslissen dat
partijen het hiE:Jrover oneens zijn;
. .. dat eiser in hoger beroep kantoor- eiser niet heeft bewezen dat de huidige
machines, kasregisters, kantoor- en huis- werkzaamheden van verweerder gelijkmeubelen, meubilair voor tekenbureaus sbortig waren met die welke hij bij eiser
en voor de nijverheid, . geperforeerde uitoefende, de beschikking als grond
hoekijzers en schoolmeubelen verkoopt; aileen aanvoert « dat men slechts van
dat hij machines verhuurt, kopieerwerk soortgelijke activiteiten, .in de zin van
uitvoert, zich bezig houdt met bedrijfs- artikel IS van de wet van 30 juli 1963,
organisatie, het opstellen van plannings, . kan spreken wanneer de activiteiten van
met bet inrichten van classeersystemen ; de twee firma's bijna geheel dezelfde zijn;
dat de omvang van elke van deze dat zulks niet het geval is wannep,r die
bedrijfstakken nochtans niet nader is activiteiten slechts in een zeer geringe
aangegeven ; . . dat de firma Kalamazoo mate samenvallen " en « dat in onderzich blijkbaar aileen bezig houdt met havig geval de kantoorinrichting maar
kantoorinrichting en de verkoop van een klein gedeelte uitmaakt van de
boeken en steekkaarten in verband activiteit " van eiser ;
daarmede ; ... dat men slechts van soortOverwegende dat, luidens artikel 18,
gelijke activiteiten, in de zin van arti- lid 2, van de wet van 30 juli 1963 tot
kel 18 van de wet van 30 juli 1963, kan instelling van het statuut der handelsspreken wanneer de activiteiten van de vertegenwoordigers, in de overeenkom,
twee firma's bijna geheel dezelfde zijn; sten waarin het concurrentiebeding
dat zulks niet het geval is wanneer die krachtens lid 1 als niet-geschreven wmdt
activiteiten slechts in zeer geringe .mate beschouwd, de geldigheid van voornoemd
samenvailen ; ... dat in onderhavig geval beding afhankelijk is van verschiilende
kantoorinrichting maar een klein gedeelte voorwaarden, inzonderheid van de vooruitmaakt van de activiteit van eiser in waarde dat het betrl(kking heeft op
hoger beroep ; . .. dat derbalve . .. eiser soortgelijke activiteiten ;
Dat de woorden « soortgelijke activiin boger beroep niet bewijst dat de
werkzaamheden van gedaagde in boger teiten >> van voormeld artikel 18, lid 2,
beroep in dienst van de firma Kalamazoo betrekking hebben op de activiteiten
en die welke hij verricl;lt in zijn dienst die de handelsvertegenwoordiger in consoortgelijk zijn, zodat de rechtsvordering currerende ondernemingen verricht of
heeft verricht ;
niet gegrond is "•
Dat het voor de toepasselijkheid van
terwijl de soortgelijke activiteiten, in deze wetsbepaling niet voldoende is dat
aanmerking te nemen voor de toepassing de concurrerende ondernemingen soortvan artikel 18 van de wet van 30 juli gelijke activiteiten hebben, maar dat de
1963, niet de respectief in hun geheel handelsvertegenwoordiger zijn activiteit
beschouwde activiteiten zijn van de twee in deze ondernem:ingen moet ontwikkelen
firma's waarvoor de handelsvertegen- in dezelfde afdeling ;
woordiger achtereenvolgens heeft gewerkt
Overwegende dat de beschikking, die
en werkt, maar de concrete activiteiten
die de handelsvertegenwoordiger zelf aileen vaststelt welke de respectieve
acptereenvolgens heeft verricht en ver- activiteiten van eiser en van de firma
richt in de twee firma's en in dienst Kalamazoo waren, en niet onderzoekt
van deze. firma's, wat door de beslissing welke activiteit verweerder in de twee
firma's heeft ontwikkeld, de zin en de
niet wordt onderzocht :
draagwijdte heeft miskend van artikel18,
Overwegende dat de bestreden beslis- lid '2, van de in het middel aangehaalde
sing vaststelt dat eisers bedrijf verschei- wet van 30 juli 1963;
dene bedrijfstakken omvat : dat hij met
Dat het middel gegrond is ;
name kantoormeubelen en -machines
Om die redenen, en zonder dat het
verkoopt, zulke machines verhuurt, kopi-
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tweede middel, dat tot geen ruimere
cassatie kan leiden, behoeft te worden
onderzocht, vernietigt de bestreden sententie in zover zij eis3rs vord~ring met
betrekking tot het concurr.entiebeding
afwijst en uitspraak doet over de kosten ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houdt
de kosten aan opdat hierover door de
feitenrechter wordt beslist ; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Werkrechtersraad van beroep te N amen, bediendenkamer.
25 juni I970. - Ie kamer. Voorzitter en Verslaggever, de H. Polet,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de I!. Delange,
advocaat-generaal.- Pleiter, de H; Fally.

Ie

KAMER. -

25 juni 1970.

I 0 PARITAIR COMITE.- BESLISSINGEN BETREFFENDE DE OPRICRTING EN
DE . WERKING VAN FONDSEN
VOOR
BESTAANSZEKERRE.ID.- BESLISSINGEN
DIE BINDEND VERKLAARD WORDEN BIJ
KONINKLIJK BESLUIT, KRACHTENS DE
BE.SLUITWET VAN 9 JUNI I945. -WET
VAN 28 JULI I953, ARTIKEL 2. DRAAGWIJDTE.

2°

PARITAIR COMITE. -BESLUITWJJ;T
VAN 9 JUNI I945 TOT IN STELLING VAN
HET STATUUT DER PARITAIRE COMITJiJ's,
ARTIKEL I6. PERSONEN OP WIE DE
STRAFFEN TOEPASSELIJK ZIJN.

I 0 De koninklijke besluiten die bindende

kracht verlenen · aan de beslissingen van
de paritai1·e comite's betrefjende de
oprichting en de werking van de fondsen
voor bestaanszekerheid, vermeld in de
wet van 28 juli 1953, worden belcrachtigd door artikel 2 van genoemde wet,
(1) Raadpl. cass., 26 april 1957 (Bull. en
PASIC., 1957, I, 1016),

De besluitwet van 9 juni 1945 is opgeheven
bij artikel 68, 2°, van de wet van 5 december
1968 op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comit6's, die van kracht
is geworden de 15• juli 1969 ingevolge het
koninklijk besluit van 1 juli 1969; artikel 69
van deze wet bepaalt dat de besluiten- ter
uitvoering· van deze besluitwet van kracht

ten aanzien van de besluitwet van
9 juni 1945, met ingang van de datum
die deze besluiten hebben bepaald;
· krachtens deze wettelijlce bepaling wordt
het besluit van de Regent van 18 september 1947 tot oprichting van een fonds
voor bestaanszekerheid voo1· de bouwvalcarbeiders geacht wettelijk te zijn
genomen ter uitvoering van de besluitwet
van 9 juni 1945 (I) en de ovm·t1·edingen
van deze bepalingen worden gestraft met
de bij deze besluitwet gestelde straffen.
2o De strafjen gesteld bij artikel 16 van
de besluitwet van 9 juni 1945 tot instelling van het statuut de1· pa1·itaire comite's
waren slechts toepasselijk op degenen
die personen in dienst hadden genomen
met overtreding van de beslissingen van
deze comite's, bindend verklaard ove1'eenkomstig artilcel 12 van deze besluitwet, en op de a1·beide1·s ·die dezelfde
bes.lissingen hadden overt1·eden (2); zij
waren met name niet toepasselijlc op
de o1·ganen van een fonds voo1· bestaanszelce1·heid;
(SOCUi:TE COOPERATIEVE INTERCOMMUNALE DE VOIRIE, T. VERENIGING ZONDER
WINSTGEVEND
DOEL « FONDS VOOR
BESTAANSZEKERHEID VAN DE WJJ<RKLIEDEN UIT RET BOUWBEDRIJF ll,)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, op 5 november I968 en 28 mei
I969 door het Hof van beroep te Brussel
gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen I6, 22 van
de besluitwet van 5 juni I945 tot vaststelling van het statuut der paritaire
comites, zoals het in werking is gehouden
bij artikel 26, 2°, van de wet van I juni
I949, 2I, 22, 23, 28 van de wet van
I7 april I878 houdende de voorafgaande
titel van het W etboek van strafvordering, I382, I383, 2262 van het Burgerblijven totdat zij worden opgeheven of totdat
de geldigheid ervan is verstreken.
(2) De in noot 1 vermelde wet van 5 december 1968 heeft de straffen aileen gehandhaafd
voor de werkgevers en hun aangestelden of
lasthebbers die zich schuldig hebben gemaakt
aan overtreding van een algemeen verbindend
verklaarde overeenkomst, aJsmf;)de voor ieder
die het krachtens deze wet gereg.elde toezicht
heeft verhinderd. '

I
!
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lijk W etboek, 1, ,2 van de wet van
28 juli 1953 betre:ffende de fondsen voor
bestaanszekerheid, welke is gewijzigd bij
de wetten van 28 december 1954, 23 mei
1956 en 29 december 1956, 1, inzonderheid lid 1 en 2, 2, inzonderheid lid 1 en 2,
23, inzonderheid lid 1, 24, 2°, 25 van de
wet van 7 januari 1958 betre:ffende de
fondsen voor bestaanszekerheid en 97
van de Grondwet,

doordat, kennis nemend van de r,echtsvordering waarbij eiseres van verweerster
vergqeding vorderde van de schade, door
deze veroorzaakt door aan de arbeiders
van eiseres die werldoos geworden waren
ten gevolge van vriesweder, de bijkomende werldoosheidsuitkeringen te weigeren te betalen waarop ziJ recht hadden
krachtens de beslissingen van het bouwbedrijf, bindend verklaard bij het besluit
van de Regent van 18 september 1947
tot oprichting van een fonds voor
bestaanszekerheid voor de bouwvakarbeiders, het hof van beroep eerst bij het
bestreden arrest van 5 november 1968
de heropening van de debatten beveelt
om met name te kunnen conc1uderen
«over de eventuele verjaring van de
rechtsvordering in zover zij gegrond is
op het aan eiseres in hoger beroep (hier
verweerster) ten laste gelegdt'l niet-nakomen van haar wettelijke verplichting » en
daarna bij het bestreden arres,t van
28 mei 1969, i:net tenietdoening van het
beroepen vonnis, « de rechtsvordering
niet ontvankelijk » verklaart « omdat zij
verjaard is in zover zij schadevergoeding
eist om het uit een aquiliaanse fout
voortspruitende nadeel te herstellen »,
en het zich daartoe hoofdzakelijk grondt
op het feit dat voormeld besluit van de
_Regent van 18 september 1947 genomen
is ter uitvoering van artikel 12 van de
besluitwet van 9 juni 1945 tot vaststelling
van het statuut der paritaire comites,
en het dus zijn wettelijke grondslag zou
vinden in laatstgenoemde besluitwet,
zodat het niet in acht nemen door, verweerster, gedurende een periode gaande
tot de winter 1957-1958, van de bij
voormeld besluit van de Regent bindend
verklaarde beslissingen het wanbedrijf
zou opleveren van artikel 16 van voornoemde besluitwet van 9 juni 1945 en de
rechtsvordering derhalve moet worden
beschouwd als een burgerlijke rechtsvordering die uit die strafrechtelijke fout
voortvloeit en dus ook aan dezelfde verjaring van 1 jaar onderworpen is- welke
verjaring bij de instelling van de rechtsvordering verkregen was en die
krachtens artikel 22 van dezelfde besluit-

wet van toepassing is op de strafvordering, voortvloeiende uit de overtreding
ervan,
,

terwijl bedoeld besluit van de Regent
van 18 september 1947 geen wettelijke
grondslag kan vinden in de besluitwet
van 9 juni 1945 tot vaststelling van het
statuut der paritaire comites, maar op de
door het , besluit bepaalde datum van
1 juli 194 7 zijn voile gevolgen heeft
' gehad, krachtens het bepaalde in artikel 2
van de wet 1van 28 juli 1953, betreffende
' de fondsen voor bestaanszekerheid gewijzigd bij de wetten van 28 december
1954, 23 mei 1956 en 29 december
1956 - , welk artikel van toepassing
blijft krachtens artikel 24, 2°, van de
wet van 7 januari 1958 betreffende de
fondsen voor bestaanszekerheid, en terwijl de bepalingen van laatstgenoemde
wet, die aileen toepasselijk zijn op verweerster, niet als strafrechtelijke fout
bestempelen elke overtreding van de
beslissingen van de paritaire comites die
door de Koning bindend verklaard zijn,
wanneer, zoals hier, het voorwerp ervan
niet vermeld is in artikel 10 van de
besluitwet van 9 juni 1945, maar zij
slechts bijkomende ,sociale voordelen aan
bepaalde personen toekennen, benevens
die welke dezen krachtens de bestaande
wetgeving genieten, en zij een fonds voor
bestaanszekerheid oprichten met als opdracht de financiering, de toekenning en
de uitkering dezer v6ordelen te verzekeren, en, evenmin inzondE),~heid, het ·aan
verweerster ten laste gelegde feit geen
bijkomende sociale voordelen te hebben
gestort aan hen die hierop recht hadden,
zodat de schade waarvan eiseres vergoeding vorderde haar oorsprong niet vindt
in het wanbedrijf van artikel 16 van de
besluitwet van -9 juni 1945 of in een
andere strafrechtelijke fout, en de rechtsvordering derhalve niet verjaard kon
worden verklaard door verloop van
dezelfde tijd als de strafvordering voortvloeiend uit dit wanbedrijf of uit enig
ander misdrijf, maar door verloop van de
gemeenrechtelijke termijn :
Overwegende dat, blijkens de tekst en
de parlementaire voorbereiding van de
wet van 28 juli 1953 betre:ffende de fondsen voor bestaanszekerheid, de wetgever,
ten aanzien van de besluitwet van 9 juni
1945 tot vaststelling van het statuut van
de paritaire comites en met ingang op
de datum die de besluiten hebben bepaald, koninklijke besluiten heeft willen
bekrachtigen waarbij , bindende kracht
wordt gegeven aan de beslissingen geno-
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men door de paritaire comites omtrent
de oprichting en de werking van bepaalde
fondsen voor bestaanszekerheid waaronder verweerster ;
Dat, krachtens deze wet en onverminderd de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid,
inzonderheid in de artikelen 23, 24 en
25, het besluit van de Regent van
28 september 1947 tot oprichting van een
fonds voor bestaanszekerheid voor de
bouwvakarbeiders, dat in zijn aanhef
uitdrukkelijk de besluitwet van 9 juni
1945 vermeldde, maar waarvan de wettigheid ten aanzien van laatstgenoemde
besluitwet betwist werd, moet worden
geacht wettig ter uitvoering van genoemde besluitwet te zijn genomen ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 16, 22
van de besluitwet van 9 juni 1945 tot
vaststelling van het statuut van de
paritaire comites, zoals het in werking
is gehouden bij artikel 26, 2°, van de
wet van 1 juni 1949, 21c, 22, 23, 28 van
de wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het W etboek van
strafvordering, 1382, 1383, 2262 van het
Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet,

doordat: a) om bij arrest van 5 november 1968 de heropening der debatten te
bevelen ten einde te kunnen conclude1·en
·over de eventuele verjaring van de
reohtsvordering, in zover zij strekt tot
' betaling van de sohadevergoeding, het
hof van beroep zich hoofdzakelijk grondt
op het feit dat verweerster, die aan de
arbeiders van eiseres de vergoedingen ter
aanvulling van de gewone werkloosheidsuitkering niet heeft betaald waartoe zij
gerechtigd waren krachtens de beslissingen van het nationaal paritair comite
voor het bouwbedrijf, bindend verklaard
bij het besluit van de Regent van
18 september 1947, aldus het wanbedrijf
heeft gepleegd dat, bij artikel 16 van
de besluitwet van 9 juni 1945 tot vaststelling van de paritaire comites, straf~
baar wordt gesteld ; b) om bij arrest van
28 mei 1969 op de rechtsvordering de
verjaring na verloop· van een vol jaar
toe te passen, die toepasselijk is op de
uit dit wa~bedrijf voortvloeiende strafvordering, het hof van beroep zich
hierop grondt dat deze wettelijke bepaling elke overtreding van de door een
paritair comite genomen beslissingen
bestraft, zelfs wanneer deze is begaan
door een natuurlijke · persoon of een

rechtspersoon die noch werkgever noch
werknemer is, maar aan wie de uitvoeringsmaatregelen van die beslissingen
zijn toevertrouwd, daar niet kan worden
vermoed dat de wetgever deze persoon
ongestraft heeft willen Iaten in geval van
overtreding van deze beslissingen, en
hierop dat "het eerste gedeelte van artikel 16 in volstrekte algemene bewoordingen is gesteld ; dat het tweede gedeelte
er de draagwijdte niet van beperkt
door te bepalen dat de geldboete zovele
malen wordt opgelopen als er personen
met overtreding van genoemde beslissingen zijn te werk gesteld, doch enkel
slaat op het geval, onder andere dat een
werkgever een wetsovertreding begaat »,
terwijl integendeel uit de bewoordingen
zelf van artikel 16 van de besluitwet
van 9 juni 1945 blijkt dat de wetgever
de overtreding van de beslissingen der
paritaire comites in het algemeen slechts
dan als misdrijf heeft willen bestempelen
wanneer zij door een werkgever of door
een werknemer wordt begaan, met uitsluiting van die welke zijn begaan door
een natuurlijk persoon of door een rechts- ·
persoon, zoals verweerster, aan wie noch
de ene noch de andere hoedanigheid kan
worden toegeschreven, zodll.t het niet
in ,acht nemen door verweerster van de
bij besluit van de Regent van 18 september 194 7 bindend verklaarde beslissingen
ten laste van verweerster niet de strafrechtelijke fout van artikel 16 van de
besluitwet van 9 juni 1945 heeft kunnen
opleveren en de eis tot vergoeding van
de door verweerster veroorzaakte schade
geen burgerlijke rech'bsvordering is en
derhalve niet onderhevig is aan de verjaring van de uit dit wanbedrijf .voortvloeiende strafvordering :
Overwegende dat uit de bewoordingen
zelf van artikel 16 van de besluitwet van
9 juni 1945 tot vaststelling van het
statuut van de paritaire comites blijkt
dat de aldaar gestelde straffen slechts
toepasselijk waren op degenen die personen in dienst hadden genomen met
overtreding van de bij koninklijk besluit
bindend verklaarde beslissingen van
genoemde comites, en op de arbeiders
die dezelfde beslissingen hadden overtreden;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest van 5 november 1968, behalve
in ·zover het de hogere beroepen ontvankelijk verklaart, en het bestreden arrest
van 28 mei 1969 in zover het beslist
dat, in de mate waarin zij op de aqui-

_._.1
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liaanse aansprakelijkbeid is gegTbnd, de
recbtsvordering van eiseres niet ontvan~
kelijk is wegens verjaring en in zover
bet eiseres in de kosten veroordeelt ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissingen ;
boudt de kosten aan, opdat bierop door
de feitem·ecbter zal worden beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak naar bet
Hof ;ran beroep te Luik.
25 juni I970. - Ie kamer. Voorzitter, de H. Polet, raadsbeer w.aarnemend
voorzitter.- Verslaggever, de H. Legros.
Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal. - Pleiters, de
HH. Faures en Van Ryn.

Ie
1°

2°

KAMER. -

verstrekken op de conclusie vm~ ·de
bestuurder van dit voertuig ten betoge
dat de eerste bestuurder het bewijs
niet levert van het betwiste jeit dat hij
vooraj zijn voornemen van richting te
vemnde1·en kenbaar had gemaakt.
(Grondwet, art. 97; Wegverkeersreglement van IO december I958, gewijzigd
bij bet konink!ijk besluit van 30 april
I963, art. 2I-I en 25-2.)
2° W anneer een arrest, dat beslist dat de

bestu7trder van een voe1·tuig alleen en
volledig aanspmkelijk is voor de gevolgen
van een ongeval, vernietigd wordt omdat
de rechter geen. antwoo1·dt heejt vm·strekt
op de conclusie ten betoge dat de bestuurder van het ander voertuig ook een jout
heejt begaan, strekt de ve1·nietiging zich
niet uit tot de niet gekritiseerde beslissing
volgens welke de eerste bestuu1·de1' een
fout heeft begaan waarvoor hij aansprakelijk is (I).
(DE BAERE, T. JASSEM EN
NAAM;I:,OZE VENNOOTSCHAP « LE FOYER ll.)

25 juni 1970,

WEGVERKEER. .:___ lNHALE_N
LINKS INHALEN VAN EEN VOERTUIG
DAT LINKS AFSLAAT. BESTUURDER
DIE IN ZIJN CONCLUSIE BE_TOOGT DAT
DE. BESTUURDER VAN DIT VOERTUIG
HET BE.WIJS NIET LEVERT VAN HET
BETWISTE FE.IT DAT HIJ VOORAF ZIJN
VOORNEME_N VAN' RIOHTING TE VERANDEREN KENBAAR HAD GEMAAKT.GEEN ANTWOORD. NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING.
0

CASSATIE.- OMVANG.- BURGERLIJKE ZAKEN. BESLISSING WAARBIJ
.ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN
ONGEVAL TEN LASTE VAN DE BESTUURDER
VAN EEN
VOERTUIG
WORDT
GELEGD. RECHTER DIE GEEN ANTWOORD
HEEFT
VERSTREKT OP DE
CONCLUSIE WAARIN DEZE BESTUURDER
BETOOGDE DAT DE BESTUURDER VAN
HET ANDER VOERTUIG OOK EEN FOUTHAD BEGAAN • .:___ VERNIETIGING DIE
ZICH NIET UITSTREKT TOT DE NIET
GEKRITISEERDE BESLISSING VOLGENS
WELKE DE EERSTE BESTUURDER EEN
FOUT HEEFT BEGAAN WAARVOOR HIJ
AANSPRAKELIJK IS.

gemotiveerd is de
beslissing volgens welke een bestuurder
die links afslaat geen jout heejt begaan
waarvoor hij aanspmkelijk is bij. de
aanrijding met het voertuig dat hem
links inhaalde, zonder een antwoord te

ARREST

(vertaling).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op II juni I969 door bet Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over bet middel afgeleid uit de scbending van de artikelen I2, inzonderbeid 2,
b, I5, inzonderheid 2 (koninklijk besluit
van 30 april I963, artikel 5), I7 (koninklijk besluit van 30 april I963, artikel 5), ·
I8 (koninklijk besluit van 30 april 1963,
artikel 5), 25, inzonderheid 2, d (koninklijk besluit van 30 april 1963, artikel 12),
van het algemeen reglement op de politie
var1 bet wegverkeer, dat de bijlage vormt
bij bet koninklijk besluit van 10 december
1958, 1382, 1383 van bet Burgerlijk
Wetboek, 780, inzonderheid 3°, 1042 van
het Gerecbtelijk W etboek en 97 van de
Grondwet,
doordat, ten gevolge van een botsing,
op I3 december 1967, te Brussel, Zuidlaan, op bet kruispunt van de Anderlecbtsepoort, tussen, enerzijds, bet voertuig van verweerder, welke op de rijweg
met e~nrichtingsverkeer reed en, na
rechts de stoep voor tramreizigers te zijn
voorbijgereden, naar links afsloeg in de

1° N iet regelmatig

(1} --cass., 16 december 1959 (Bull. en
PAsrc., 1960, I, 203} en 30 november 1962
(ibid., 1963, I, 409}; raadpl. cass., 4 ju.n.i
1970, supm, blz. 926. ,
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richting van de Bergensesteenweg en,
anderzijds, het voertuig van eiser die,
na links de stoep voor tramreizigers te
zijn voorbijgereden, langs de kant van
de sporen, het kruispunt overstak, het
bestreden arrest, om te verklaren dat
de aansprakelijkheid voor het ongeval
volkomen rust op eiser, zijn rechtsvordering tegen verweerster, verzekeraarster van verweerder, af ·te wijzen,
en hem te veroordelen laatstgenoemde
schadeloos te stellen, zegt dat, ofschoon
het hem toegelaten was links de stoep
voor tramreizigers voorbij te rijden,
eiser het kruispunt is opgereden zonder
bijzonder voorzichtig 'te zijn ten einde
aile ongevallen te voorkomen, en daarna
beslist dat verweerder geen enkele fout
ten laste wordt gelegd, op grond «- dat,
zo, volgens artikel 12-2 (vah het
·Wegverkeersbesluit), bij gebrek aan VE;)rkeersteken dat verplicht aan een enkele
zijde voorbij te rijden, het hem toegelaten was links voorbij te rijden, hij volgens
deze reglementaire bepaling ook gerechtigd w.as rechts voorbij te rijden en dat
het des te normaler was zo te handelen
daar het wegver keer links van de stoep
voor tramreizigers, althans wat de trams
betreft, geen' eenrichtingsverkeer is en
eiser in hoger beroep zo artikel 34-2, 4°,
van het Wegverkeersbesluit naleefde »,
terwijl de rechter aldus door geeri
enkele grond de conclusie beantwoordt
van eiser die stelde " dat eiser in hoger
beroep (hier verweerder) tevergeefs aanvoert dat hij, a]vorens zijn voertuig
opnieuw aan het rijden te brengen en
links af te slaan, van zijn linker knipperlicht gebruik zou hebben gemaakt; dat
hij dit inderdaad niet wezenlijk bewijst,
en dit feit formeel wordt betwist door
de conclusienemer, welke, zomin als de
persoon die hij vervoerde . . . het linker
- knipperlicht van de wagen van eiser in
hoger beroep heeft zien werken », waaruit volgt dat het arrest niet regelmatig
met redenen is omkleed (schending van
de artikelen 780, 3°, 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet);
terwijl de bestuurder die, zoals verweerder, bij het _ links afslaan zelfs
wegens de omstandigheden de voorschriften van artikel 25-2, d van het W egverkeersbesluit niet in acht neemt en
inzonderheid zich niet naar links begeeft
of, wanneer het een rijbaan met eenrichtingsverkeer betreft, niet zo dieht
mogelijk bij de linkerkant van de rijbaan
blijft, een maneuver uitvoert en verbonden is door de algemene verplichting te

moeten Iaten voorgaan zoals bij artikel 17
van genoemd W egverkeersbesluit wordt
bepaald (schending van de artikelen 12,
inzonderheid 2, b, 15, inzonderheid 2 [koninklijk besluit van 30 april 1963,
artikel 5], 18 [koninklijk besluit van
30 april 1963, artikel 5], 25, inzonderheid
2, d [koninklijk besluit van 30 april
1963, artikel 12] van het algemeen
reglement op de politie van het WC')gverkeer, dat de bijlage vormt bij het
koninklijk besluit van 10 december 1958,
en, derhalve, van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek);

en te1·wijl de rechter in ieder geval op
een dubbelzinnige wijze uitspraak doet
wanneer hij zegt « dat het althans voor
de trams geen rijbaan met eenrichtingsverkeer betreft », wat in de onzekerheid
laat of het wezenlijk voor elke bestuurder een rijbaan met eenrichtingsverkeer
is, en bovendien niet passend de conciusie van eiser _beantwoordt welke stelde
<< ... dat luidens artikel 25, lid 2, d, de
weggebruiker die op een rijbaan met
eenrichtingsverkeer naar links wil afslaan
zich zo ver mogelijk naar links moet
begeven ; terwijl J assem dit voorschrift
niet heeft toegepast ... », waaruit volgt
dat het arrest niet behoorlijk met redenen
is omkleed (schending van de artikelen 780, 3°, 1042 van het Gerechtelijk
Wetboek en 97 van de Grondwet):
Overwegende dat de voorziening geen
kritiek oefent op het arrest in zover dit
overweegt dat eiser aansprakelijk is
wegens tekortkoming aan artikel 15, I,
van het W egverkeersbesluit ; dat het middel het arrest slechts bestrijdt in zover dit
beslist dat de aansprakelijkheid voor de
botsing vollmmen aan eiser is te wijten ;
Overwegende dat,. toen hij in zijn
in hoger beroep genomen conclusie " de
aansprakelijkheden » betwistt. e, verweerder inzonderheid stelde dat hij « op
regelmatige wijze links is afgeslagen na
in werking stellen van zijn linker knipperlicht ... »;
Overwegende dat eiser, in zijn conclusie, dienaangaande stelde " dat eiser in
l).oger beroep (hier verweerder) tevergeefs aanvoert dat hij, alvorens zijn
voertuig opnieuw aan het rij den te
brengen en links af te slaan, van zijn
linker knipperlicht gebruik zou hebben
gemaakt : inderdaad wordt dit door hem
niet wezenlijk bewezen, terwijl·· dit feit
formeel wordt betwist door de. con:clusienemer, welke, zomin als de- persoon die
hij · vervoerde .. . het linker knipperlicht
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van de wagen van eiser in hoger beroep
heeft zien werken »;
Overwegende dat geen enke]e overweging van het arrest betrekking heeft op
de betwisting betreffende het gebrnik,
door verweerder, van de richtingaanwijzer en dat de redenen van het arrest
in de onzekerheid laten of, om te beslissen
dat geen enkele font ten laste van eiser
wordt bewezen, het Hof van beroep de
in het eerste onderdeel van het middel
ingeroepen conclnsie heeft overwogen ;
Dat het arrest derhalve niet regelmatig
met redenen is omkleed en dat, daar het
middel zo in zijn eerste onderdeel is
gegrond, het onderzoek van het tweede
en het derde onderdeel, die tot geen
rnimere cassatie zonden kunnen leiden,
belangeloos wordt ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zover het hager
beroep erin wordt aangenomen, het de
samenvoeging van de rechtsvorderingen
bevestigt, en in zover het beslist dat eiser
een font heeft begaan die in cansaal verband staat met het ongeval ; beyeelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; hondt de kosten
aan, opdat hierover door de feitenrechter
zal worden beslist ; verwijst de aldns
beperkte zaak na,ar het Hof van beroep
te Lnik.
25 jnni I970. Ie kamer. - Voorzitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, de H. Perrichon. Gelijkluidende conclusie, de
H. Delange, advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. Fally en Simont.
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26 )uni 1970.

PARITAIR COMITE. -

;E'ARITAIR coMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART.
BEVOEGDHEID. VASTSTELLING.
BEGINSEL.

De bevoegdheid van 'het pa1'itair comite
voor de binnenscheepvaart, opgericht
ter uitvoering van de besluitwet van
9 juni 1945 door het koninklijk besluit
van 5 januari 1957, wordt bepaald door
de aard van d~ bedrijvigheid V(JII'b de
onderneming, zonder dat een onderscheid

wordt gemaakt naargelang de werkzaamheden, die onder de toepassing vallen
van deze wettelijke bepalingen, beho1'en
tot de hoofdbedrijvigheid of tot een
' bijkomende bedrijvigheid van de onder,
neming (I).
(NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
<< MOLENS
RIJPENS >>, T. FONDS VOOR DE RIJN- EN
BINNENSCHE.EPVAART.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 april I968 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, I, 2, I2 van de beslnitwet van
9 juni I945 tot vaststelling van het
statuut der paritaire comite's (vermeld
artikel I ook zoals gewijzigd bij artikel 1
van de wet van 28 juli 1962), 1, § 1,
meer bepaald nummers 18 en 39, van
het koninklijk besluit van 5 januari I957
waarbij de benaming, de bevoegdheid en
de samenstelling van de paritaire comite's .
opgericht in uitvoering van de voormelde
besluitwet bepaald worden, 1, 2, 4 van
de wet van 7 jannari 1958 betreffende
de Fondseh voor bestaanszekerheid, 1, 5,
I4 en I5 van het statnut van verweerder
vastgesteld door beslissing van het nationaal paritair comite voor de binnenscheepvaart van 28 mei 1964 bekraqhtigd
door koninklijk besluit van I4 september
1964,

doordat het bestreden vonnis eiseres
veroordeelt om aan verweerder sommige
bijdragen te betalen zoals bedoeld in de
artikelen I4 en I5 van voormeld statuut
van verweerder, en het middel verwerpt
door eiseres afgeleid nit het feit dat zij
aan yoormelde beslissing van 28 mei I964
en dns aan het statnut van verweerder
niet o)lderworpen was daar _zij niet
afhing van voormeld nationaal paritair
comite, maar wel van het nationaal
paritair comite voor de voedingsnijverheid, zulks om de reden dat het niet de
onderneming is die het paritair comite
bepaalt, doch wei de verschillende bedrijvigheden door deze onderneming ontwikkeld, dat eenzelfde onderneming ver(1) Raadpl. cass., 13 maart 1970, supra,
biz. 663.
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schillende onderscheiden activiteiten kan bedienden of andere beroepscategorieen,
ontwikkelen, dat eiseres haar bedrijvig- in verschillende takken van bedrijvigheid
heid niet beperkte tot het vervaardigen werkzaam, mogelijk maakt, artikel 1,
van meel maar daarbij twee schippers en § 1, nr 39, van voormeld koninklijk
twee helpsters in dienst had die voor haar besluit van 5 januari 1957 het nationaal
rekening en met haar schepen goederen paritair comite voor de binnenscheepvervoerden, dat luidens artikel 1, § 1, vaart inricht, niet voor bepaalde beroepsnr 39, van voormeld koninklijk besluit categorieen van werknemers, maar voor
van 5 januari 1957 de bevoegdheid van een bepaalde soort bedrijvigheid, namehet paritair comite voor de binnehscheep- lijk de bedrijvigheid in verband met de
vaart onder meer omvat de werkzaam- binnenscheepvaart ;
heden in verband met de binnenscheephieruit volgt dat de bevoegdheid van
vaart,. normaal verricht met winstoog- het nationaal paritair comite voor de
merk, ongeacht het feit dat het gaat om binnenscheepvaart zich op grond van
werkzaamheden voor eigen rekening of voormelde artikelen 1 en 2 van de
voor rekening van derden, voor zover · besluitwet van 9 juni 1945 slechts
deze activiteiten niet uitdrukkelijk res- heeft kunnen uitstrekken tot de ondersorteren onder de bevoegdheid van een nemingen die een niet bijkomende bedrijander paritair comite, dat artikel 1, vigheid verrichten in verband met de
§ 1, nr 18, van voormeld koninklijk binnenscheepvaart, en dat de bevoegdbesluit van 5 januari 1957, wat betreft heid welke voormeld artikel 1, § 1, nr 39,
de voedingsnijverheid de werkzaamheden aan gezegd nationaal paritair comite
in bet:rekking met de binnenscheepvaart toekent zich ook niet verder uitstrekt ;
niet vernoemt zodat de werkzaamheid
hieruit volgt dat nu, zoals eiseres in
van eiseres in verban.d met de binnen- haar conclusie had gesteld, het vervoer
scheepvaart onder de bevoegdheid valt per schepen, alhoewel zijnde een bezigvan het nationaal paritair comite vbor heid van sonunige van haar werknemers,
de binnenscheepvaart,
niet behoorde tot de a-ard van de ondereerste onde1·deel, terw~jl uit de artike- neming van eiseres, zij, op grond van
len 12 van voormelde besluitwet van voormelde artikelen 1 en 2 van de
9 juni 1945, 1, 2 en 4 van voormelde besluitwet van 9 juni 1945 en van
:wet van 7 januari 1958 voortvloeit dat voormeld artikel l, § 1, nrs 18 en 39,
de beslissingen van het nationaal paritair van het koninklijk besluit van 5 januari
1957, niet onder de bevoegdheid viel van
comite voor de binnenscheepvaart door
een koninklijk besluit voor · eisere!'l ver- het nationaal paritair comite voor de
bindend kunne.n gemaakt worden, doch binnenscheepvaart maar van het natioslechts voor zover eiseres onder de naal paritair comite voor de voedingsbevoegdheid valt van gezegd nationaal rrijverheid, zodat het statuut van verweerder en de daarin bepaalde bijdragen
paritair comite,
uit de artikelen 1, 5, 14 en 15 van het op eiseres niet van toepassing waren ;
tweede onderdeel, in aile geval, daar het
statuut van verweerder, vastgesteld door
. beslissing van het nationaal pa:dtair er zich toe beperkt te constateren dat
comiM voor de· binnenscheepvaart van eiseres twee schippers en twee helpsters
28 mei 1964, en bekrachtigd door konink- in dienst had die voor haar rekening
lijk besluit van 14 september 1964, en met haar schepen goederen vervoerden
blijkt dat de door verweerder gevorderde en dat eiseres dienvolgens een bedrijvigbijdragen slechts opgelegd Werden aan heid verrichtte in verband met de binnende werknemers die onder de bevoegdheid scheepvaart, zonder zich nit te spreken
vielen van gezegd nationaal paritair over het al of niet bijkomend karakter
van die bedrijvigheid, het bestreden
comite;
op grond van artike1 1 van voormelde vonnis geen voldoend antwoord verstrekt
besluitwet van 9 juni 1945 de bevoegd- op voormeld verweermiddel van eiseres,
heid van de paritaire comite's niet en niet afdoend gemotiveerd is zoals vervolgens de bedrijvigheid van de werkne- eist wordt door artikel 97 van de Grandmer en dus ook niet volgens de bijkomen- wet:
de bedrijvigheid van de betrokken
W at het eerste onderdeel betreft :
onderneming, maar volgens de aard, dit
Overwegende dat, volgens artikel 3
is de hoofdbedrijvigheid van de betrokken van de besluitwet van 9 juni 1945 tot
onderneming bepaald wordt ;
vaststelling van het statuut der paritaire
zo artikel 2 van gezegde besluitwet de comite's, het koninklijk besluit dat een
oprichting bij koninklijk besluit van paritair comite opricht, onder meer de
onderscheiden paritaire comite's voor de bevoegdheid doet kennen van dit comite ;
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"'-- 1019 Overwegende da;t, ter uitvoering van
wetsbepaling, het koninkiijk besiuit
van 5 januari 1957 bepaalt dat het
Iiationaal paritair comite voor de binnenscheepvaart, door dit besiuit opgericht,
bevoegd is voor. de werkzaamheden in
verband met de binnenscheepvaart normaai verricht met winstoogmerk ... voor
zover deze activiteiten niet duideiijk
ressorteren onder de bevoegdheid van
een ander paritair comite ;
Overwegende dat, aidus, de bevoegdheid van bedoeld paritair comite wei
bepaaid is door de aard van de bedrijvigheid van de betrokken onderneming,
maar dat geen onderscheid wordt gemaakt naargeiang deze werkzaamheden
behoren tot de hoofdbedrijvigheid of tot
een bijkomende bedrijvigheid van gezegde onderneming ;
Overwegende dat het vonnis, dat vaststeit, zonder dienaangaande gecritiseerd
te worden, dat eiseres niet betwist dat
zij twee schippers en twee heipsters in
dienst heeft die voor haar rekening en met
haar schepen goederen vervoeren, wetteIijk beslist dat de bedrijvigheid van
eiseres onder de bevoegdheid ressorteert
van het nationaal paritair comite voor
de binnenscheepvaart en aidus gehouden
is tot het betaien van de bijdragen vastgesteid door de verbindend verklaarde
beslissingen van dit comite ;
Dat het onderdeei naar recht faait ;
de~e

W at het tweede onderdeei betreft :
Overwegende dat het vonnis reieveert
dat de bevoegdheid van het paritair
comite niet bepaald wordt door de
onderneming doch wei door de verschilIende bedrijvigheden weike die onderneming ontwikkeit, en dat eenzeifde
onderneming meerdere onderscheiden activiteiten kan ontwikkeien ;
Dat het aidus aantoont dat het zonder
beiang is na te gaan of de ter sprake
gekomen activiteit een hoofdbedrijvigheid of een bijkomende bedrijvigheid is,
en aidus op het bedoeld verweer van
eiseres een passend antwoord verstrekt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
·
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.

26 juni 1970. - 1e kamer. - Voorzitter, de H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Hallemans. ~ Gelijkluidende con-

clusie, de .H. Charles, advocaat-generaal.
- Pleiters, de HH. Bayart en Van Ryn.
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AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST). WERKLOZE
WERKMAN,
SLACHTOFFER VAN EEN
ONGEVAL. VoNNIS DAT VASTSTELT
.DAT RET ONGEVAL RET VERLIES VAN
RET RECHT OP WERKLOZENSTEUN TOT
GEVOLG HEEFT MAAR ·nAT DE RECHTSVORDE.RING VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING, DIE IN DE PLAATS TREE.DT
VAN DE_ RECHTEN VAN RET Sl,ACHTOFFER, VERWERPT OP <;!ROND DAT RET
SLACHTOFFER GEEN GE_LDELIJK VER·
LIES REEFT GELEDEN • .:_____ TEGENSTRIJDIGHEID IN DE REDENEN.

Is een we1·kloze werkman het slachtofjer
van een ongeval dat het ve1·lies van zijn
recht op werlclozensteun tot gevolg heejt
en stelt de verzelceringsinstelling die aan
dit slachtofjer ziektevergoedingen heejt
betaald, 1:ngevolge haar indeplaatsstelling
van de rechten van het slachto fjer ( 1)
tegen de aanspralcelijlce dader t•an het
ongeval, de rechtsvordering tot terugbe~
taling van deze veTgoedingen ii~, dan is
de beslissing waarbij deze rechtsvoTdering woTdt ve1·worpen op grond dat het
slachto fje1· geen geldelijlc verlies heejt
geledtn door tegenstTijdigheid aangetast
en deThalve niet regelmatig met 1·edenen
omkleed (2). (Grondwet, art. 97.)

(NATIONAAL
VERBOND
VAN
SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN, T. NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP LUXEMBURGSE VERZEKE.RINGSMAATSCHAPPIJ << LE FOYER».)

ARREST.

RET HOF ;. - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 februari 1969 in hoger

(1) Cass., 16 maart 1970, supra, biz. 672.
(2) Itaadpi. cass., 21 oktober 1968 (Arr.
aass., 1969, biz. 213).
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beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Tongeren ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de· Grandwet, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 126, 142, § 1, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, 21, 45, § 1, 46, 56, § 1, 70, § 2, van
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling
en organisatie van een regeling voor
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,

doordat het bestreden vonnis · na
geconstateerd of althans niet ontkend te
hebben dat B ... , aangesloten bij eiser,
op 3 september 1966 het slachtoffer was
geweest van een verkeersongeval veroorzaakt door H ... wiens motorvoertuig
in verplichte automobielverzekering verzekerd was bij verweerster, dat eiser
·aan B ... een som van 4.995 frank uitbetaalde gedurende dezer werkonbekwaamheid, opgelopen bij gezegd verkeersongeval, dat B... op het ogenblik van het
ongeval werkloos was en werklozensteun
ontving, dat, zoals eiser in zijn conclusie
staande hield, het slachtoffer B ... ·ingevolge het verl{eersongeval ·en krachtens
de bestaande wetgeving en reglementering, ophield vergoedingen te ontvangen
van de werklozenkas doch overgeheveld
werd ten laste van de ziekenkas, die
verplicht is dagvergoedingen nit te keren
aan haar lid, dat meer dan 66 t. h.
arbeidsongeschikt is --'- de vordering van
eiser, welke er toe strekte van verweerster de terugbetaling te bekomen van
voormelde som van 4995 frank, ongegrond verklaart, zulks om de reden
dat uit niets bleek dai{ B ... tijdens de
periode van arbeidsongeschiktheid niet
werkloos zou zijn gebleven, dat dienvolgens niet de minste vergoeding aan het
slacht6ffer v,erschuldigd was wegens loonverlies,. dat niet beweerd werd dat het
slachtoffer enig verlies zou geleden hebben doordat het tijdens zijn arbeidsongeschiktheid een mindere som zou
ontvangen hebben dan zijn werkloosheidsvergoeding, dat het slachtoffer dus
geen enkel geldelijk verlies had geleden
wegens het verkeersongeval, dat dienvolgens de vordering van eiser geen herstel van schade geleden door het verkeersongeval tot voorwerp had,. dat indien
bepaalde reglementeringen voorschrijven
dat de ziekenkas de telasteneming van
een aangeslotene dient over te nemen
van de werklozenkas, de verwekker van
het verkeersongeval hieraan vreemd is,

dat het feit dat het aangesloten lid gezond
of arbeidsongeschikt is, niets afdoet aan
het feit dat hij werkloos is, en dat eiser,
gesubrogeerd in de rechten van zijn
aangeslotene, niet meer rechten kan
hebben dan zijn indeplaatssteller zelf,

te'l'wi}l, eerste onderdeel, krachtens artikel 142, § 1, van voormeld koninklijk
besluit van 20 december 1963, hij die,
op grond van artikel 126 van gezegd
koninklijk beslnit, recht heeft op :werklozensteun, dit recht verliest indien hij
werkonbekwaam wordt in de zin van de
wetgeving in zake verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering,
krachtens artikel56, § 1, van voormelde
wet van 9 augustus 1963, hij die, zoals
ten deze het slachtoffer, meer ·dan
66 t. h. arbeidsongeschikt is, als werkonbekwaam wordt aangezien in de zin
van gezegde wetgeving,
waar, tep deze, die werkonbekwaamheid door qte verzekerde van verweerster
was veroorzaakt, de font van die verzekerde de oorzaak is van het feit dat
de aangeslotene van eiser ophield werk. lozenstenn te genieten, zodat dit verlies
aan werklozensteun door de verzekerde
van verweerster overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
W etboek had moeten vergoed worden,
de door eiser aan zijn aangeslotene op
grond van de artikelen 21, 45, § 1, 46
en 56, § 1, van voormelde wet van
9 augustus 1963 gedane stortingen tot
voorwerp hebben het aldus door het
slachtoffer geleden verlies te vergoeden,
kraclitens artikel 70, § 2, van voormelde
wet van 9 augustus 1963 eiser gesubrogeerd is in de rechten van zijn aangeslotene, zodat zijn vordering tot terugbetaling van de aan zijn aangeslotene gedane
stortingen gegrond is ;
tweede onderdeel, het tegenstrijdig is,
enerzijds, aan te nemen dat, ten gevolge
van de arbeidsongeschiktheid door het
ongeval veroorzaakt, het slachtoffer zijn
recht op werklozensteun heeft verloren
en eiser verplicht is geweest vergoedingen
aan het slachtoffer uit te betalen, en
anderzijds, te beslissen dat de verwekker
van het ongeval vreemd is aan dit verlies
door het slachtoffer geleden, en dat de
vordering van eiser, strekkende tot terugbetaling van de aan het slachtoffer gestorte bedragen, geen herstel van schade
geleden door het verkeersongeval tot
voorwerp heeft,
en de aanwezigheid van deze tegenstrijdigheid in de motivering van het
bestreden vonnis gelijkstaat met een
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gebrek aan .de door artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering :

INGE.STELD TEGEN DEZELFDE BESLISSING.- AMBTSHALVE SAMENVOEGING.

Overwegende dat uit de vaststellingen
van het vonnis blijkt dat' de genaamde
Brepoels, die aangesloten was bij eiser,
werkloos was en werklozensteun genoot
toen hij het slachtoffer werd van een
verkeersongeval veroorzaakt door een
verzekerde van verweerster, en waardoor
hij een arbeidsongeschiktheid van meer
dan 66 t. h. onderging; dat hij, krachtens artikel I42, § I, van bet koninklijk
besluit van 20 december I963 betreffende
de arbeidsvoorziening en de werkloosheid, zijn recht op werklozensteun verloor tengevolge van de ongeschiktheid
opgelopen door het ongeval, en dat,
eiser hem ziektevergoedingen gedurende
deze arbeidsonbekwaamheid betaalde ;
Overwegende dat ingevolge de aldus
door het vonnis gedane vaststelling dat
de vaststaande fout van de dader van
het ongeval de oorzaak is van het verlies
voor het slachtoffer van zijn recht op
werklozensteun, de rechter niet zonder
tegenstrijdigheid vermocht de vordering
van eiser af te wijzen om de reden dat,
het slachtoffer geen enkel geldelijk verlies
geleden hebbende wegens dat ·angeval,
die vordering geen herstel van schade
tot voorwerp had ;
Dat het middel ,gegrond is ;

2° VERZEKERINGEN. - VERPLIOHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZE.KERING
INZAKE MOTORRIJTUIGEN. - BESLISSING WAARBI.J EEN TEGE.N DE VERZEKERAAR GERIOHTE E.IS OM VERGOEDING
WORDT TOEGEWEZEN.- VERZEKERAAR
DIE ZEGT DAT HIJ DIE DE EIS INDIENT
VAN DE VERZEKERING IS UITGESLOTEN
INGEVOLGE DE BEPALINGEN VAN DE
POLIS. - GEEN PASSEND ANTWOORD.
NIET GEMOTIVE.ERDE BESLISSING.

Om die redenen, verniet.igt het bestreden vonnis ; beveelt dat melding van dit
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
lmsten aan ; zegt dat erover zal beslist
worden door de feitenrechter ; verwijst
de zaak naar de Rechtbank van eerste
aanleg te Hasselt, zitting houdende in
hager beroep.
26 juni I970. - 1e kamer. - Voorzitte?', de H. De Bersaques, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Hallemans.
Gdijkluidende
conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Bayart en
Simont.

l e KAMER, -
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I ndien verschillende partijen z"'ch tegen
dezelfde besUssing in cassatw voorzien,
voegt het Hoj deze voorzieningen ambtshalve samen (1). (Gerecht. Wetb.,
art. 1083.)

2° Niet regelmatig gemotiveerd is de beslis·
sing die een e1:s om vergoeding gericht
tegen ae verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motor?'ijtuigen toewijst, zonder passend te
antwoorden op het verweer dat regelmatig
in conclusie wordt voorgedragen door
de verzekeraar, die zegt dat hij die de
eis indient, ingevolge de bepalingen van
ae verzekeringspolis, vastgesteld overeenkomstig artilcel 4, § 1, van de wet
betreffende de verp~ichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
van de verzeke1·ing is uitgesloten (2).
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « VERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ DE SOHE.LDE "•
T. GEUSENS EN J,ITistJONSORTEN;
GEUSENS EN LITISOONSORTEN, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « VERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ DE SORELDE J>,)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 november 1968 door het
Hof van beroep te Luik gewezen ;
Overwegende dat de voorzieningen in
de onder nrs 64 7 en 697 van de rol
ingeschreven zaken tegen hetzelfde arrest
zijn gericht; dat zij, krachtens artikel 1083 van het Gerechtelijk Wetboek,
ambtshalve dienen samengevoegd te
worden;

26 jrmi 1970.

I 0 . CASSATIE. REOHTSPLEGING.
BURGERLIJKE ZAKEN. - VOORZIENINGEN DOOR VERSOHILLENDE PARTIJEN

(1) Cass., 18 september 1969 (Arr. oass.,
1970, I, 59).
(2) Raadpl. cass., 26 oktober 1962 (Bull.
en PASIC., 1963, I, 259).

-

1022-

I. Ten aanzien van de voorziening van
de naamloze vennootschap «De Schelde » :
Over het tweede middel, afgeleid! uit
de schending van .de artikelen 1382,
1383, 1384 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, niettegen, staande de stipulaties van de verzekeringspolis, die van het recht op een
uitkering uitsluiten zij wier burgerrechtelijke aansprakelijkheid door het contract is gedekt, erkent <;lat de verweerders
ertoe gerechtigd zijn krachtens die polis
vergoedingen te bekomen, hun vorderingen ontvangt en de vorderingen van
eerste verweerder en van zijn echtgenote
van nu af gegrond verklaart, om de
reden dat de eerste en de derde verweerder die geen verzekeringsnemers zijn en
evenmin de eigenaar zijn van het voertuig, daarenboven « geenszins als houders noch als bestuurders ervan opgetreden zijn », zodat hun persoonlijke aansprakelijkheid niet is gedekt door de
polis in het bijzonder geval aan de beoordeling van het hof van beroep onderworpen,
te1·wijl eiseres in haar voor het hof
van beroep genomen conclusie tegenover
de vorderingen van de verweerd~rs had
gesteld dat, welke bestemming er ook
aan het voertuig wordt gegeven of in
welke hoedanigheid de eerste en de derde
verweerder ook handelden, zij dienden
beschouwd te worden als personen wier
burgerlijke aansprakelijkheid door de
verzekeringspolis wordt gedekt dat zo
er met het voertuig gereden wordt voor
vermaakdoeleinden, hun burgerlijke aansprakelijkheid gedekt is wat betreft hun
persoonlijke fouten of die van hun
huisgenoten voor wier daden het burgerlijk recht hen aansprakelijk verklaart,
dit in hun hoedanigheid van huisvader,
dat zij overigens, zoals uit bepaalde
overgelegde dossiers blijkt, zelfhet bewijs
ervan geleverd . hebben dat zij hun
aansprakelijkheid als familiehoofd, dus
te privaten titel, eveneens als gedekt
door de polis namens de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « L. A. Geusens » beschouwd hebben,
en dat uit dezelfde dossiers bleek dat
het in feite hier allemaal voertuigen
betreft waarover zij achtereenvolgens op
een zeer willekeurige wijze en animo
domini beschikt hebben,· zodat zij als
de hom;l.ers van deze. voertuigen moeten
beschouwd worden ; terwijl de bestreden
beslissing, gewezen met miskenning van
bedoelde beweringen waarvan noch de

grondslag noch het pertinent karakter
door het arrest worden betwist, ·de wettelijke regel miskent die elkeen aansprakelijk stelt, niet alleen voor de schade die
door zijn eigen daad wordt veroorzaakt,
maar ook voor die welke veroorzaakt
wordt door de daad van personeri voor
wie men moet instaan of van zaken die
men onder zijn bewaring heeft (schending
van de artikelen 1382, 1383 en 1384
van het Burgerhjk W etboek) ;

tenvijl het arrest de reden niet bekend
maakt waarom de eerste en de derde
verweerder niet, zoals eiseres aanvoerde,
« houders » van het voertuig zouden zijn
geweest en, als dusdanig, aansprakelijk
zouden zijn voor de schade veroorzaakt,
hetzij door een gebrek van het voertuig
onder hun bewaring, hetzij door de fout
van h1.m tot het rijden met het voertuig
gemachtigde kinderen, en mitsdien de
bestreden beslissing, waarvan de gegrondheid en de wettelijkheid niet kunnen
worden getoetst, in ieder geval niet naar
de eis van de wet met redenen omkleed
is (schending van artikel· 97 van de
Grondwet):
Overwegende dat eiseres in conclusie
liet gelden dat, om de in het middel
aangehaalde redenen, de eerste en de
derde verweerder als « houders » van de
verzekerde voertuigen beschouwd moesten worden, derwijz,e dat zij ook hadden
moeten beschouwd worden als personen
wier burgerlijke aansprakelijkheid door
de verzekeringspolis gedekt is ;
Overwegende dat het arrest zich er toe
beperkt deze stelling tegen te spreken
door te beslissen dat de eerste. en derde
verweerders « geenszins als houders van
die voertuigen opgetreden zijn, zodat hun
persoonlijke aansprakelijkheid niet is
gedekt door de besprokeri polis in het
bijzonder geval aan het oordeel van het
hof van beroep onderworpen; dat het
begrip « dekking >> inderdaad iets concreets daarstelt en het ongetwijfeld niet in.
een abstracte betekening kan opgevat
worden»;
·overwegende dat het hof van beroep
aldus in het onzekere laat of het geoordeeldheeft dat de door eiseres ingeroeper
elementen niet bewezen waren dan wel
dat ze niet van die aard waren dat zij
aan de eerste en derde verweerders de
hoedanigheid van « houders » van de
voertuigen verleenden ;
Dat het middel gegrond is ;
Om

die

redenen,

voegt

de zaken

-
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samei1 ingeschrevenonderdenummers647
staving.van haar voorziening een middel
en 697 'van de aJgemene rol ; en zonder
aan te voeren, dat gericht is tegen de
acht te slaan op het eerste middel van
beslissing van
buitenvervolgingstelde voo;rziening _van de venn'?otschap '
ling (2).
« De Schelde "• dat geen ruimere vernietiging zou lnmnen medebrengen, vernietigt het bestreden arrest, behoudens in (LETTENS, T. DANZE EN COCRIAMONT.)
zover het de eis van de echtgenoten
D'Hayere-Geusens afwijst ; beveelt dat
ARREST (veTtaling).
melding van dit arrest zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
HET HOF ; - Gelet op het bestreden ..~
vernietigde beslissing ; houdt de kosten arrest, op 18 februari 1970 gewezen door
aan; zegt dat hierover door de feitenhet Hof van ·beroep te Brussel, kamer
rechter zal beslist worden ; verwijst de van inbeschuldigingstelling ;
aldus beperkte zaak naar het Hof van
Overwegende dat de burgerlijke partij
beroep te Brussel.
niet ontvankelijk is om zich tegen een
arrest van buitenvervolgingstelling in
26 juni 1970. - 1e kamer. - VooTcassatie te voorzien, dan met betrekking
zitteT, de H. De Bersaques, raadsheer tot de beschikkingen van het arrest
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, waarbij zij wordt veroordeeld tot schadede H. Wauters. Gelijklttidende con- vergoeding jegens de verdachten, in de
clusie, de H. Charles, advocaat-generaal. kosten van de strafvordering en in die
- Pleiters, de HH. De Bruyn en Van van de burgerlijke rechtsvordering ;
Ryn.
Dat de middelen die eiseres aanvoert,
slechts betrekking hebben op de beschikking van buitenvervolgingstelling; dat
zij gericht zijn tegen de beslissing op de
strafvordering en derhalve niet ontvank,elijk zijn ;
2e

KAMER. -

29 juni 1970.

1o VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN. ARREST VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING. VoORZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. DRAAGWIJDTE.

20 CASSATIEMIDDELEN. -

29 juni 1970. - 2e kamer. - Voorzitter en Ve1·slaggeveT, de H. van Beirs,
voorzitter. - · Gelijlcluidende conclusie,
de H. Detournay, advocaat-generaal. PleiteT, de H. Wynants (van de balie
bij het Hof van beroep te Brussel).

STRAF-

ZAKEN. ARREST VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING.
VoORZIENING
VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ.
MIDDEL GERICHT TEGENDE BES!,ISSING
VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING.
NIE.T ONTVANKELIJK MIDDEL.

De burgerlijke partij is alleen ontvankelijk om zich in cassatie te voorzien
tegen een arrest van buitenvervolgingstelling in zover zij hierbij veroordeeld
wordt tot schadevergoeding jegens de
verdachten en in de kosten van de straf' vorde1·ing of in die van de burgerlijke
rechtsvoTdering (1). (Wetb. van strafv.,
art. 216 en 373.)
I

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.

o

2e
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VOORZIENING

29 juni 1960.

IN

CASSATIE.

VoRM. STRAFZAKEN. BuRGERLUKE ZAKE;N. VOORZIENING VAN
DE
VERZEKERAAR,
TUSSENKOMENDE
PARTIJ. VoORZIENING NIET BETEKEND. NIET-O;NTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijlc is de voorziening van de
vm·zekm·aa1·, die voor het stTajgeTecht is

zo De burgerlijke partij die zich 1:n cassatie

voo1•ziet tegen een arrest van buitenvervolgingstelling, waarbij zij tot schadevergoeding en in de kosten wordt veroordeeld, is niet ontvankelijk om tot

(1) Cass., 15 juni 1970, supra, biz. 970.
(2) Cass., 20 juli 1965 (Bull. en PAsiC.,
1965, I, 1197); 24 april1967 (Arr. cass., 1967,
biz. 1029).

1024 tussengelcomen, wanneer Z~J niet is
betelcend aan de partijen tegen wie zij
is gericht (1). 1
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « UNION
ET PHENIX ESPAGNOL », T. L'H:E;RMITE.)

4° DIEFSTAL EN AFPERSING. HUISDI:E;FSTAL. - DI:E;FSTAJ, TEN NAD:E;LE VAN D:E; MEESTER GEPLEEGD
DOOR E:E;N DIENSTBODE OF :E:EN LOONDIENAAR. - Dr:E:FSTAL NI:E;T GEPLEEGD
IN RET HUIS VAN DE ME:E;STER. To:E:PAS SING VAN ARTIKEL 464 V.AN
H:BT STRAFWETBO:E;K.

ARR:E;ST (vm·taling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 november 1969 gewezen
door de Correctionele Rechtbank te
Brussel, rechtdoende in hoger beroep ;
Overwegende-dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat de voorziening van de eiseres,
vrijwillig tussenkomende partij, betekend
is aan de partij waartegen zij is gericht ;
Dat zij derhalve niet ontvan~elijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
' 29 juni 1970.. - 2e kamer. TToorzitter en Verslaggeve1·, de H. van Beirs,
voorzitter. Geli}lclu1:dende conclusie,
de H. Detournay, advocaat-generaal.

ze

KAMER. -

2° en 3o De omstandigheid dat de burgerliJke partij afstand heejt gedaan van
haar rechtsvordering tegen de beklaagde
-die wegens huisdiefstal wordt vervolgd,
belet niet dat tegen de belclaagde ·u# dien
hoojde een straJvordering wordt ingesteld (3). (Strafwetb., art. 461, 463 en
464.)

4° Een huisdiejital is de bedriegliJ'lce verduistering ten nadele van de meester
gepleegd door een dienstbode of een
loondienaar, zonder dat vereist wordt
dat het misdrijj gepleegd is in het huis
van de meester (4). (Strafwetb., art. 461,
463 en 464.)
(STOUTEMAS, T. COOP:E;RATTF.VE LANDBOUWVENNOOTSCHAP « CENTRALF LAITII!lRE D'AMIENS :E;T DES REGIONS D'AIRAIN:E;S :E;T D'ALB:E;RT - C.L.A.R.A. »)

29 juni 1970.

1° RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN.
- CORRECTIONEL:E; :E;N POLITIE.R:E;CHTBANKEN. - PLICHT VAN D:E; R:E;CHTER
AAN D:E; BIJ H:E;M AANHANGIG:E; F:E;IT:E;N
HUN WETTE.LIJKE B:E;NAMING T:E; GKV:BN.
2° DIEFSTAL EN AFPERSING.
HursDIEFSTAL. .AFsTAND vAN
BURG:E;Rl·IJKE PARTIJ. - ZONDER
VOLG OP DE UITO:E;FENING VAN
STRAFVORD:E;RING.

1° De correctionele of politierechtbanlc,
waarbij een strajbaar feit aanhangig
is,· heeft tot plicht hieraan de wettelijlce
benaming te geven (2).

DE
G:E;D:E;

3o STRAFVORDERING. - HUismBFSTAL. - MSTAND VAN D:E; BURGERLIJK:E; PARTIJ. - ZoND:E;R G:E;VOLG OP
DE UITOEFENING VAN D:E;.STRAFVORD:E;RING.

Met de notitie overeenstemmend
arr-est.
29 juni 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, de H. Capelle. GeUjlchtidende conclusie, de H. Detournay,
advocaat-generaal.- Pleiter, de H. Strowel (van d.e balie bij het Hof van beroep
te Brussel).

ze
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30 juni 1970.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM.- STRAFZAKEN.- TER GRIFFIE
(1) Cass., 16 februari 1970, supra, ·blz. 563.
(2) Cass., 20 december 1965 (Bull. en
PAsrc., 1966, I, 551); raadpl. cass., 24 november 1969, supra, biz. 290, en 16 juni 1970,
supra, blz. 976.
(3) Raadpl. cass., 11 september 1967 (.Arr.

cass., 1968, blz. 51); 13 januari 1970, supra,
blz. 430.
{4) Zie NYPELS en SERVAIS, Le Code penai
belge interpret.!, artikel 464, nr• 11 en 13.

--

-

2° VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM. - STRAFZAKEN. - VERZOEKSCBRIFT TOT STAVING VAN DE VOORZIENING NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN
HET RECHTSCOLLEGE. DAT DE BESTREDEN BESLISSI~G HEEFT GEWEZEN. VERZOEKSCHRIFT DAT EEN ONLEESBARE
HANDTEKENING DRAAGT EN DE HOEDANIGHEID VAN DE ONDERTEKENAAR
NIET VERMELDT. - HET HoF SLAAT
ER GEEN ACHT OP.

1° Het Hoj slaat geen aaht op een gesahrijt
memorie genoemd, dat tot staving van
een voorziening in strajzalcen wr g1·itfie
van het Hoj is neergelegd, wanneer dit
niet werd onde1·telcend ( 1).

2° H et H of slaat geen aaht' op een verzoelcsahrijt dat tot staving van een voorzie11ing in strajzalcen is neergelegd ter
gritfie van het reahtsaollege, dat de
bestreden beslissing heejt gewezen, wellc
verzoelcsahrijt een onleesbare handtelcening draagt en noah de identiteit noah
de hoedanigheid van ae ondertelcenaar
vermeldt (2).
(STEVENS EN VANDERPLASKE>;f.)
Met de notitie overeensternmend
arrest.

30 juni 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, de H. Capelle. - Gelijlcluidende aonalusie, de H. Depelchin,
advocaat-generaal.

30 juni 1970.

WEGVERKEER.- VooRRANGHEBBENDE BE.STUURDER. - NrET vniJGESTELD

(1) Cass., 24 maart 1969 (Arr. oass., 1969,
biz. 692) en noot 3.
(2) Vgl. cass., 20 december 1967 (Arr.
cass., 1968, biz. 588).

0ASSATIE, 1970. -
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VAN BET HOF NE.ERGELEGD GESCHRIFT,
ME.MORIE GE.NOE.MD. - NIET ONDERTEKEND GE.SCHRIFT.
HE.T HoF
SLAAT ER GEEN ACHT OP.

2e KAMER. -

-

VAN DE VERPLICHTING VOORZICHTIGHEIDSMAATREGELEN TE NEMEN DOOR
DE OMSTANDIGHEDEN GEBODEN OM
EEN BOTSING TE VOORKOMEN.

De voorranghebbende bestuurder wordt
niet vrijgesteld van de verpliahting de
door de omstandigheden geboden voorziahtigheidsmaatregelen te nemen om
een botsing te voorlcomen (3).
(SOHIFFMANN, T. ZVENIGSRODSKI.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 januari 1970 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;

A. In zover do voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de burgerlijke
rechtsvordering die tegen eiser is ingesteld en op de burgerlijke rechtsvordering
van eiser tegen verweerder :
Over hot middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 418, 420 van het
Strafwetboek, 10, inzonderheid lid 4,
12-1, 16-l, 27-1 van het koninklijk
besluit van 14 maart 1968 houdende
algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, 3, 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het W etboek van strafvordering, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,

doordat, om te verldaren dat eiser
aileen aansprakelijk is voor het verkeersongeval dat zich op 1 oktober 1968 te
Brussel heeft voorgedaan op het kruispunt van de Rooseveltlaan, waaruit eiser
gereden kwam in de richting van de stad,
en van de Cereslaan, waaruit verweerder
gereden kwam, die derhalve eisers voorrang van rechts moest in acht nemen,
deze te veroordelen wegens onopzettelijke
verwondingen en wegens overtreding
van de artikelen 10, lid 4, 12-1 en 27-1
van het koninklijk besluit van 14 maart
1968, verweerder aan wie onopzettelijke
verwondingen ten laste werden gelegd,
vrij te spreken, te zeggen dat het strafgerecht onbevoegd was om kennis te
nemen van de burgerlijke rechtsvordering
van eiser, deze te veroordelen om verscheidene schadevergoedingen te betalen
(3) Cass., 9 juni. 1969 (Arr. oass., 1969,
biz. 979); 22 oktober 1969, supra, biz. 185.

-
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aan verweerder en een geneeskund.ig
onderzoek te bevelen alvorens een eindbeslissing te nemen over de schade, het
bestreden arrest, na er te hebben op
gewezen dat het voertuig van verweerder
stilstond, dat eiser verstrooid moest zijn
en dat hij reed met een veel grotere
snelheid dan de geoorloofde 60 km. per
uur, hoofdzakelijk laat gelden « dat ... ,
door het kruispunt van de Cereslaan en
van de Kongolaan niet links op te rijden,
gedaagde (thans eiser) toen hij over dit
kruispunt reed niet de plaats innam die
hij op de rijweg moest innemen volgens
artikel 12-l van het wegverkeersbesluit;
... dat de aanvankelijke schok niet de
rechter voorzijde van de wagen van
laatstgenoemde (de verweerder) zou hebben geraakt, ind.ien de gedaagde Schiffmann rechts gehouden had op de rijweg
waarop hij reed ; ... dat de twijfel ten
goede moet komen aan de beklaagde
Zvenigorodski, daar niet bewezen is dat
hij het voertuig van gedaagde niet heeft
laten voorgaan, maar dat het daarentegen bewezen is dat laatst.genoemde bij
het besturen van ?:ijn voertuig n:i et de
nodige aandacht aan de dag gelegd, met
overdreven snelheid gereden en op de
weg een niet-reglementaire plaats ingenomen heeft "•
te1·wijl de voorrang, voorgeschreven
bij artikel 16-1 van het koninklijk besluit
van 14 maart 1968, geen verband houdt
met de m.anier waarop de voorranghebbcnde bestuurder rijdt op de weg die
hij afiegt, en geldt voor de gehele breedte
van deze weg, waaruit volgt dat, hoewel
hij op de rijweg een niet reglementaire
plaats had ingenomen en bovendien
andere tekortkomingen had begaan, eiser
de voorrang behield en, aangezien het
ongeval zich heeft voorgedaan op de
rijweg, de omstandigheid dat verweerder
aldaar stilstond, niet insluit dat hij de
verplichting om de doorgang vrij te laten
is nagekomen :
Overwegende dat de vobrranghebber
niet vrijgesteld is van de verplichting
om aile door het wegv'erkeer opgelegde
voorzorgsmaatregelen te treffen en met
name de bepalingen van het wegverkeersbesluit in acht te nemen ;
Overwegende dat het arrest stelt dat
volgens zijn eigen verklaring eiser op de
tweede strook van de Rooseveltlaan reed
in de richting Brussel ; dat, door niet links
te zwenken biJ het rijden over het
kruispunt waar de botsing tussen zijn
voertuig en dat van verweerder heeft
plaatsgehad, hij op de rijweg niet de

plaats innam die voorgeschreven is bij
artikel 12-l van het wegverkeersbesluit;
dat de aanvankelijke schok de rechter
voorzijde van verweerders wagen niet
zou hebben geraakt, indien eiser rechts
had gehouden op de rijweg waarop hij
reed;
Overwegende det het arrest bij een
feiteiijke en derhalve onaantastbare beoordeling beslist dat het misdrijf, evenals
eisers snelheid die hager was dan geoorloofd was op deze plaats, alsmede zijn
onoplettendheid in oorzakelijk verband
staan met de botsing ; dat het derhalve
de veroordeling van eiser wegens de tegen
hem aangevoerde telastleggingen wettelijk rechtvaardigt ;
Overwegende dat het arrest uit de
gegevens die het duidelijk omschrijft,
afl.eidt dat op het ogenblik van de
botsing het door verweerder bestuurde
voertuig stilstond in de verlenging van
de centrale vluchtheuvel tussen de twee
rijwegen en in· feite derhalve op onaantastbare wijze beslist dat het niet bewezen is dat verweerder eiser niet heeft
laten voorgaan en dat aldus geen enkele
font van verweerder aangetoond is, zodat
de aansprakelijkheid voor het ongeval
geheel op eiser rust ; dat het derhalve zijn
beslissing dat het hof onbevoegd is om
kt'mnis te ne1nen van de tegen verweerder
ingestelde burgerlijke rechtsvordering,
wettelijk rechtvaardigt ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat, met betrekking
tot de strafvordering, de substantii-'le of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
vormen in acht genomen zijn en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ; ,

B: In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering die tegen eiser is ingesteld :
Overwcgende dat eiser bij een VElrklaring, ter griffie van het Hof ingediend
op 13 april 1970, afstand heeft gcclaan
van zijn voorziening ;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening, in zover zij gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering die tegen eiser is ingesteld ; verwerpt de voorziening voor het
overige ; veroordeelt eiser in de kosten.
30 juni 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. van Beirs,, voorzitter. Verslaggever, de H. de Waersegger. -
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Gelijkluidende conclusie, de H. Depelchin,
advocaat-generaal.- Pleiter, de H. Fally.

2e

30 juni 1970.

KAMER -

VOORZIENING IN
CASSATIE.
VORM,- STRAFZAKEN. MEMORIE
VAN DE EISE.R.- MEMORIE INGEDIEND
MINDER DAN ACHT DAGEN v66R DE
TERECHTZITTING. MElliORIE NIET
ONTVANKELIJK, ZELFS INDIEN DE NEGENDE DAG VOOR DE TERECHTZITTING
EEN ZATERDAG, EEN ZONDAG OF EEN
ANDERE WETTELIJKE FEESTDAG IS.

Niet ontvankelijk is de memo1·ie, die de
eiser tot staving van een voo1·ziening in
strafzaken he~ft neerqelegd minder dan
acht dagen v66r de terechtzitting, zelfs
zo de neqende dag .v661· de tm·echtz-ittinq
een zaterdag, een zondag of een andere
wettelijke jeestdag is (1). (Wetb. van
strafv., art. 420bis; wet van 10 oktober 1967, art. 154 vervat in artikel 3;
Wetb. van strafv., art. 644, vervangen
bij het enig artikel van de wet van
23 december 1963.)
(MANFROID EN WILLEME.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 29 april 1970 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over de ontvankelijkheid van de
memorie, door eiser ter griffie van het
Hof ingediend op 22 juni 1970 om aan
het openbaar ministerie te worden medegedeeld:
Overwegende dat de zaak ter rolle van
de terechtzitting van 30 juni 1970 gebracht is. zodat de memorie ten laatste
op 21 juni (in het onderhavig geval een
zondag) had moeten worden ingediend
met inachtneming van de termijn van
acht dagen, bepaald in artikel 420bis
van het Wetboek van strafvordering;

(I) Cass., 29 mei 1967 (A1-r. cass., 1967,
blz. 1187).
0ASSATIE,

dat de memorie, die ter griffie van het
Hof op 22 juni 1970 is ingediend, niet
vroeg genoeg is ingediend om ten minste
acht volle dagen te laten verlopen tussen
de dag van de indiening en die van de
terechtzitting ;
Dat het Hof er derhalve geen acht
vermag op te slaan ;

1970. -

33.

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de kosten.
30 juni 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggever, de H. de Waersegger. Gelijkluidende conclusie, de H. Depelchin,
advocaat-generaal.

2e

KAMER -

30 juni 1970.

VOORZIENING IN CAS SATIE.
VORM. STRAFZAKEN. NEERLEGGING VAN DE MEMORIES. MEMORIE
VAN DE ElSER TER GRIFFIE VAN B;E_T
HOF NEE.RGELEGD NA VERLOOP VAN
DE_
TERMIJN
GE.STELD
BIJ
ARTIKJQL 420bis, LID 2, VAN RET WETBOEK
VAN STRAFVORDERING. NrET-ONTVANKELIJKHEID.

Niet 011tvankelijk is de memorie, die tot
staving van een voorziening in strajzaken, ter g1·if!ie van het Hoj is neergelegd na verloop van de termijn gesteld
bij artikel 420bis, lid 2, van het Wetboelc van strajvordering (2).
(LEMAIRE, T. STENUIT.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
30 juni 1970. - 2° kamer. - Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. Ve1·slaggever, de H. de Waersegger. Gelijkluidende conclttsie, de H. Depelchin,
ad vocaat-generaal.

(2) Cass., 2 februari 1970, sup1·a, blz. 506.
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30 juni 1970.

1°

VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN. STRAFZAKEN. ARREST
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ NIET ONTVANKELIJK
WORDT VERKLAARD RET VERZET VAN
DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESCHIKKING
VAN DE RAADKAMER DIE HEM NAAR DE
CORRECTIONELE RECHTBANK VERWIJST.
V OORZIENING VOOR DE EINDBESLISSING.- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2°

ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).
RAADKAME.R. VERWIJZING VAN
DE BE.KLAAGDE NAAR DE CORRTIJCTIONELE RECHTBANK. HANDHAVING
VAN DE STA..<\.T VAN HECHTENIS. GEEN BEVOEGDHEIDSGESCHIL. GEEN
RECHTSMIDDE.L KAN .WORDE.N INGESTTIJLD.

3D VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJN. STRAFZAKEN. ARRE.ST
VAN DE KAlVillR VAN INBESCRULDIGINGSTELLJNG
WAARBIJ
NIET
GEGROND
WORDT VERKLAARD RET HOGER BTIJROEP
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESCHIKKING VAN VERWIJZING NAAR DE
CORRECTIONELE RECHTBANK, DIE WEIGERT OF NALAAT HEM IN VRIJHE.ID TE
STELLEN. GEEN BEVOEGDHEIDSGESCHIL.
VoORZIENING
VOOR DE
E.INDBESLISSING. NrET-ONTVANKE.LIJKHE.ID.

1 D Indien de bevoegdheid van de oncler-

zoeksr·echte!l' of de onde1·zoelcsge1·echten
noch voo1· de raadkamer, noch voor cle
kame1· van inbesclwldigingstelling betwist wm·d, dan is niet ontvankel~:flc de
voorziening die v66r de eindbeslissing
wordt ingesteld tegen het a1·rest van de
lcamer van inbeschuldigingstelling waarbij niet ontvankelijk ~vonlt ve1·lclaard het
ve1·zet van de beklctagcle tegen de beschilcking van de 1'aadkame1·, die, zonder
uitspmak te doen over clit geschil, hem
naar de cor1·ectionele 1·echtbanlc VB1'wijst (1). (Wetb. van stmfv., art. 416.)
2D De beklaagde lean geen ve1·zet cloen of
hager beroep instellen tegen de ·impliciete
of uitclruklcelijlce beslissing van de
madlcamer die, op het ogenblilc dat zij
hem naar de co1Tectionele 1·echtbanlc
ve1·wijst, zonder ~titspntalc te doen over
een bevoegclheidsgeschil, weigert of nalaat
hem in v1·ijheid te stellen. (\Vetb. van
(1) Cass., 1 december ],969, sttpra, blz. 326.

strafv., art. 130 en 135, gewijzigd bij
de wet van 5 maart 1963, art. 1 en 2.)
3D Niet ontvanlcelijlc is de voorziening die

v661· de einclbeslissing wo1·clt ingesteld
tegen een arTest van de lcamer van
inbeschuldigingstelling dat, zonde1· uitspmak te doen OVe/1' een bevoegdheidsgeschil, niet geg1'0nd verlclaart het hoge1·
beroep van de belclaagde tegen de beschilclcing van ve1·wijzing naar de co1·rectionele rechtbanlc, die weigert of nalaat
hem ~:n vrijheid te stellen.
(KREPER.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; Gelet op hot bestreden
arrest, op 27 april 1970 gewezen door
het Hof van beroep te Luik, kamer van
inbesohuldigingstelling ;

I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beschikking van het arrest
waarbij eisers hoger beroep tegen de
beschikking van de .raadkamer 11iet
ontvankelijk wordt verldaard in zover
deze beschikking hem verwijst naar de
correctionele rechtbank;
Overwegende dat de bestreden beschikking een voorbereidende beslissing. en een
onderzoeksbeslissing is en geen uitspraak
doet over yen bevoegdheidsgeschil ;
Dat de voorziening, die ingesteld is
y66r de eindbeslissing, niet ontvankelijk
IS;

II. In zover de voorziening gericht
is tegen de beschikking van het arrest
waarbij eisers hager beroep tegen deze1fde
beschikking niet gegrond wordt verldaard, in zover deze nalaat hem in
vrijheid te stollen :
Overwegende dat nit artikel 135 van
het Wetboek van strafvordering, aangevuld bij artikel 2 van de wet van 6 maart
1963, is M te leiden do.t de beklaagde
geen. enkel rechtsmiddel kan instellen
tegen de beslissing waarbij de raadkamer,
op het ogenblik waarop zij zijn verwijzing
naar de correctionele rechthank beveelt
en zonder uitspraak te doen over een
hevoegdheidsgeschil, weigert of nalaat
ht:'m in vrijheid te stollen;
Dat het bestreden arrest dus. eisers
hager beroep tegen deze, in het onderhavig geval impliciete, beslissing van de
verwijzingsbeschikking onwettelijk heeft
. ontvangen, maar dat deze onwettelijk-
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heid aan eiser geen nadeel kan berokkenen en derhalve, ook al was de voorziening ontvankelijk, geen aanleiding kan
geven tot cassatie ;
Overwegende dat de beschikking van
het bestreden arrest, waarbij het hager
beroep niet gegrond wordt verklaard,
wegens zijn voorwerp dezelfde aard heeft
als een verwijzingsbeschikk.ing, in zover
deze weigert of nalaat de beklaagde in
vrijheid te stellen ; dat zij aldus slechts
een uitvoeringsmodaliteit van de verwijzing is en vreemd is aan de instantie
betreffende de voorwaardelijke hechtenis
die geregeld wordt door de wet van
20 april 1874; dat zij een voorbereidende
beslissing en een onderzoeksbeslissing is
in de zin van artikel 4Hi van het Wetboek
van strafvordering ; dat zij geen uitspraak
doet over een bevoegdheidsgeschil ;
Overwegende dat de voorziening ingesteld is voor de einclbeslissing en derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

30 juni 1970. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. Verslaggeve1·, Baron Richard. - Gelijlcluidende conclu.sie, de H. Depelchin,
advocaat-generaal.

PLICHTING DE EED Ali' TE LEGGEN
BEHALVE IN DE GEVALLEN DIE DE WET
OP BEPERKENDE WIJZE AANDUIDT.

1 o Geen voorbereidenrl vonnis noch een
vonnis dat ctlleen een onlemaatregel
beveelt is de beslissing van de politie•·echtbanlc, waarvoor een vervolging is
gebracht wegens een misdrijj omschreven
in de wetgeving op het jaa1·lijlcs vedof
van de a1·beide1·s, die beslist niet te
lcunnen vonnissen voordat de werlc•·echte?·sraad, wam·bij deze vraag aanhangig is, zich uitgesprolcen heejt over
het bestaan van de a1·beidsovereenlcomst
voor bedienclen waarvan dit misdrijj
ajhangt, en om deze reden de zaalc
sine die ttitstelt (1).
2o Dadelijlc vatbaar voo1· hager beroep

is de beslissing van de politierechtbanlc, waarvoo1· een vervolging is geb1·acht wegens een rn•:sd1·ijj ornschreven
in de wetgeving op het jaa1·lijlcs verloj
van de arbeidM's, die beslist niet te
lcunnen vonnissen voordat de wm·lc•·echte•·smad, waa1·bij deze vmag aanhangig
is, zich uitgesprolcen heejt over het
bestaan van de arbeidsovereenlcornst voor
bedienden waw·van dit misdrijj ajhangt,
en om deze 1·eden de zaalc sine die
uitstelt (2). (Wetb. van strafv., artikel 172.)
3o De getuigen die door een strajgerecht

VAKANTIEKAMER. -

22 juli 1970.

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. AARD VAN DE_ VONNISSEN. - STRAFZAKEN. VooRBEREIDEND VONNIS.
0RDEMAATREGEL. BEGRIPPEN.
20 HOGER BEROEP. -

STRAFZAKEN.
VoNNIS VAN DE POLITIE_RECHTBANK. - VERVOLGINGEN WEGENS EEN
JVIISDRlJF OMSCHREVEN IN DE WETGEVING OP RET JAARLIJKS VERLOF VAN
DE ARBEIDERS. RECHTBANK DIE
VASTSTELT DAT RET BESTAAN VAN DE
ARBE_IDSOVE_REENKOMST VOOR BEDIENDEN WAARVAN DIT MISDRIJF AFHANGT
RET VOORWERP IS VAN EEN AAN DE_
WERKRECHTERSRAAD VOORGE_LEGD GESCHIL. VONNIS DAT BESLIST DE
ZAAK «SINE DIE» UIT TE STELLE_N. VONNIS DAT DADELIJK VOOR HOGER
BEROEP VATBAAR IS.

3o VONNISSEN EN ARRESTEN. -

STRAFZAKEN,

Gl!l'!'UIGE. -

.VER-

worden gehoo1·d, moeten op stratfe van
nietigheid van de 1·echtspleging de bij de
wet voo1·geschreven eed afleggen, behalve
in de gevallen die de wet op beperlcende
wijze aandttidt (3). (Wetb. van strafv.,
art. 155, 189 en 317.)
(VERSCHAFFEL, T. BAUDEWIJNS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op ll oktober 1969 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Recht bank te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
(1) en (2) Raadpl. cass., 24 april1911 (Bull.
en PASIC., 1911, I, 215); 14 december 1953
(ibid., .1954, I, 306} en 1 april 1963 (ibid.,
1963, I, 832). Raadpl. ook Rep. p1·at. du
dr. belge, Bijv., vo Appel en rnatiere 1·epressive,
nrs 77 en 78.
(3) Cass., 4 mei 1970, supra, blz. 813.

!-

-

1030-

schending van de artikelen 172, bepaaldelijk artikel 172, lid 1, van het Wetboek
van strafvordering (artikel 1, 89° van de
wet van 10 juli 1967}, en 1046 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis het door
de hier verwerende partijen op 28 april
en 2 mei 1969 ingestelde beroep tegen
het vonnis uitgesproken door de politierechtba.nk te Kraainem op 18 april 1969
ontvangt, hetwelk, aile verdere en strijdige conclusies als ongegrond verwerpende, de zaak sine die uitgesteld heeft en
gezegd heeft dat de zaak opnieuw zal
voorgebracht worden en opgetoepen door
de meest gerede partij om gepleit en als
naar recht uitspraak te worden gedaan
en de kosten heeft voorbehouden,
tenvijl gezegd vonnis geen grief oplegt
aan geen enkele partij en geenszins de
mening ten grande van de rechter laat
uitschijnen maar aileen een " beslissing "
of " ordemaatregel » uitmaakt die niet
vatbaar is voor beroep :
Overwegende dat de eerste rechter, bij
wie vervolgingen tegen eiser wegens inbreuken op de wetgeving op de jaarlijkse
vacantie aanhangig werden gemaakt,
enerzijds vaststelt dat het voorhanden
zijn van die wetsovertredingen gebonden
was aan het bestaan van een dienstcontract tussen eiser en verweerder die zich
tegen eerstgenoemde burgerlijke partij
had gesteld, en anderzijds oordeelt dat,
vermits een geding betreffende dit contract tussen dezelfde partijen bij de
werkrechtersraad aanhangig was, de politierechtbank slechts met kennis van
zaken kon vonnissen nadat door het
bevoegde gerecht, waarbij de prejudiciele vraag door de burgerlijke partij
aanhangig werd gemaakt, een in kracht
van gewijsde gegane beslissing getrofien
werd, wat tot hiertoe niet gebeurcl was;
Overwegende dat de eerste rechter
dienvolgens de zaak onbepaald uitstelde;
Overwegende dat, door de zaak op
grand van gezegde vaststellingen en
beschouwingen onbepaald uit te stellen,
de politierechtbank over de aldus beoordeelde vraag een eindbeslissing velde ;
Overwegende dat dergelijke beslissing
dadelijk vatbaar was voor hager beroep
zowel vanwege het openbaar ministerie
als vanwege de burgerlijke partij ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 155, 189
en 211 van het Wetboek van strafvordering,

dom·dat het bestreden vonnis, uitspraak
doende in hager beroep, eiser veroordeelt
door onder andere te steunen op de stukken van het dossier,
terwijl getuige N ackaerts op de terechtzitting van de rechtbank op 17 mei 1969
werd gehoord, zonder de door de wet
voorgeschreven eed te hebben afgelegd
en zonder dat de reden van deze anthonding uit enig stuk van de rechtspleging
blijkt, en de bestreden beslissing deze
getuigenis niet uit de debatten heeft
uitgesloten :
Overwegende dat uit het proces-verbaal van de zitting van 17 mei 1969
blijkt dat getuige Nackaerts door de
correctionele rechtbank gehoord werd
zonder de door de artikelen 155 en 189
van het Wetboek van strafvordering
voorgeschreven eed te hebben afgelegd;
dat de niet-naleving van die substantiele forn:1aliteit de nietigheid van de
beslissing over de zaak zelf tot gevolg
heeft;
Overwegende dat de nietigheid van de
beslissing op de strafvordering de vernietiging medebrengt van de beslissing op
de burgerlijke vordering die er het gevolg
van is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis op straf- en burgerlijk gebied,
behalve in zover het door het openbaar
n1.inisterie en door verweerder Baudewijns
ingestelde hager beroep erdoor ontvankelijk werden verklaard; beveelt dat melding van het thans gewezen arrest zal
gemaakt worden op de kant van het
gedeeltelijk vernietigd vonnis ; veroordeelt verweerder Baudewijns in drie
vierde van de kosten en eiser in het
overige vierde; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Mechelen, zitting houdende in hager
beroep.
22 juli 1970. Vacantiekamer. Voorzitte1', de H. van Beirs, voorzitter.
Ve1·slaggeve1', de H. Rutsaert. Gelijkl~tidende conclus1:e, de H. Duman,
advocaat-generaal.
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1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.-
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ARREST WAARBIJ WORDT VASTGESTELD
.DAT DE FElTEN DIE TWEE TELASTLEGGINGEN OPLEVEREN, MET HETZELFDE
STRAFBAAR OPZET GEPLEEGD ZIJN,
MAAR WAARBIJ TWEE STRAFFEN WORDEN UITGESPROKEN. TEGENSTRIJDIGHEID.

2° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN.
- EENDAADSE SAMENLOOP. ·_ MrsDRIJF VAN GEMEEN RECHT WAAROP
DE ZWAARSTE STRAF STAAT. MrsDRIJF DAT STRAFBAAR IS GESTELD BIJ
EEN BIJZONDERE WET, DIE EEN GELDSTRAF STELT OM DE INNING VAN
FISCALE REOHTEN TE VERZEKEREN.RECHTER MOET BUITEN DE ZWAARSTE
STRAF, DE BIJ DE BIJZONDERE WET
GESTELDE GE_LDSTRAF UITSPREKEN.

ao

CASSATIE. 0MVANG. - STRAFZAKEN.- STRAFVORDERING. - VERNIETIGING, WEGENS TEGENSTRIJDIGHEID, VAN EEN BESLISSING WAARBIJ
WEGENS TWEE MISDRIJVEN TWEE VERSCHILLENDE. STRAFFEN WORDEN UITGESPROKEN. TWEEDE BESLISSING
VOLGE.NS WELKE EEN DERDE MISDRIJF
NIET VERJAARD IS EN DIE EEN GELDSTRAF, GESTE:LD OM DE INNING VAN
FISOALE RECHTEN TE VERZEKEREN,
UITSPREEKT.- DEZE.LFDE ONWETTIGE
REDEN DIE DE VERNIETIGING VAN DE.ZE
TWEEDE BESLISSING MEDEBRENGT. BEGRIP.

1o Het arrest dat, enerzijds, vaststelt dat
de feiten die twee misdrijven opleveren
de verwezenlijking zijn van eenzeljde
voortdu1·end strajbaar opzet en, anderzijds, twee straffen ui.tspreekt, is door
tegenstrijdigheid aangetast en schendt
derhalve artikel 97 van de Grondwet (1).

3° De ve1·nietiging van een veroo'l'deling
wegens twee misd1·ijven van gemeen
reoht omwille van de tegenstrijdigheid
tussen de vaststelling dat deze misdrijven
de verwezenlijking zijn van eenzelfde'
strajbaar opzet, enerzijds, en de uitspraak van twee versohillende straffen,
anderzijds, b1·engt de vernietiging mede
van een tweede beslissing, waarbij een
geldstraj, die bij een bijzondere wet is
gesteld om de inning van fiscale rechten
te verzekeren, wordt uitgesprolcen wegens
een derde misdrijj, nu de rechter heejt,
vastgesteld dat dit derde misdrijj opgeleverd wordt doo?' hetzeljde jeit als het
eerste misdrijj van gemeen recht en verlclaard dat het niet verjaard is omdat het
met hetzelfde strajbaar opzet is gepleegd
als dat waarmee het tweede misdrijj is
begaan, wellce laatste overweging deze~fde
onwettige reden oplevert als die waardoor
de vernietiging van de eerste beslissing
wordt verantwoord.
(BOHIJN, T. ROBBE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 april 1970 door het Rof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het middel van ambtswege afgeleid uit de schending van artikel 97 van
de Grondwet :

2o In geval van eendaadse samenloop tussen een misdrijj van gemeen reoht,
waarop de zwaarste straj staat, en een
misdrijj dat strafbaar is gesteld bij een
bijzondere wet, die een geldstraf stelt om
de inning van fisoale reohten te verzekeren, moet de rechter, buiten de op het
misd1·ijj van gemeen reoht gestelde straj,
de bij deze bijzondere wet gestelde geldstraj uitspreken (2). (Strafwetb., art. 65
en 100, lid 2.)

Overwegende dat eiser, bij bevestiging
van de beslissing van de eerste rechter,
veroordeeld werd A) tot een gevangenisstraf van drie maanden en een geldboete
van 10.000 frank wegens inbreuk op
artikel 207 van het W etboek van registratierechten, om als met een openbare
dienst of met een openbaar ambt belaste
persoon bepalingen van dit wetboek
bedrieglijk en met het inzicht belasting
te ontduiken te hebben overtreden;
B) tot een gevangenisstraf van een jaar
en een geldboete van 200 frank wegens
inbreuk op artikel 240 van het Strafwetboek om als openbaar officier of ambtenaar of met een openbare dienst belast
persoon openbare of private gelden die
hij uit kracht of uit hoofde van zijn

(1) Cass , 25 november 1963 (Bull. en
PAsrc., 1964, I, 318); verg. cass., 23 oktober
1967 (A1·r. cass., 1968, b1z. 265); raadpl.
cass., 10 maart 1969 (ibid., 1969, blz. 643),
2 februari en 21 mei 1970, supra, blz. 509 en

888, alsmede de conclusies van Procureurgeneraal Ganshof van der Meersch, verschenen
in Bull. en PAsrc., 1970, blz. 474 en 827.
(2) Raadpl. cass., 8 december 1958 (Bull.
en PAsrc., 1959, blz. 349.)
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bediening onder zich had te hebben verduisterd met de omstandigheid dat eiser
geen zekerheid heeft gesteld ; G) tot een
geldboete van 73.300 frank wegens inbreuk op artikel 207 van het Wetboek
van de met het zegel gelijkgestelde taksen, om als met een openbare dienst of
met een openbaar ambt belast persoon
met bedrieglijk inzicht de bepalingen van
artikel 60, alinea's I en 3, van het
koninklijk besluit van 29 september
I938 en van artikel 4 van de wet van
22 juni I960 te hebben overtreden.;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de feiten A, B en G door eiser
gepleegd Werden met eenzelfde aanhoudend misdadig opzet ; dat het eruit
afieidt dat gezegde feiten een voortgezet
misdrijf uitmaken en de verjaring geldig
gestuit werd door de vordering tot
onderzoek « inzake ontduiking van de
rechten van de Staat " van 25 september
I967;
Overwegende dat die vaststelling strijdig is met het dispositief dat voor de
feiten A en B de afzonderlijke, hierboven vermelde straffen uitspreekt ;
Overwegende dat, zo het hof van
beroep een afzonderlijke straf voor de
· telastlegging G gemeend heeft te kunnen
rechtvaardigen op grond van artikel I 00,
lid 2, van het Strafwetboek, die beslissing
niettemin oak stecmt, wat de verjaring
betreft, op de vaststelling van de eenheid
van misdadig opzet met de feiten bedoeld
onder de telastlegging B ;
Overwegende dat uit het arrest blijkt
dat de feiten die tot de telastleggingen A
en G aanleiding hebben gegeven dezelfde
zijn;
Overwegende dat de veroordeling op
grond van de telastlegging G derhalve
op dezelfde onwettelijkheid stecmt als de
veroordeling wegens de telastleggingen
A en B en dienvolgens de vernietiging
van het bestreden arrest zich tot de
veroordeling wegens de telastlegging G
dient uit te strekken ;
En overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op strafgebied de vernietiging medebrengt van de beslissing
op burgerlijk gebied die er het gevolg
van is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zover het ten opzichte van
(1) Raadpl. het koninklijk besluit van
31 december 1953 houdende regeling nopens
de inschrijving van voertuigen met eigen
beweegkracht.
(2) De vervalsing van de identificatienum-

eiser uitspraak heeft gedaan ; beveelt dat
van het thans gewezen arrest melding
zal gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; legt
de kosten ten laste van de Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
22 juli I970. Vacantiekamer.
Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.
Verslaggever, de H. Rutsaert. Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon,
advocaat-generaal.

VA.KANTIEKAMER. -

22 juli 1970.

V ALSHEip EN GEBRUIK VAN VALSE GESCHRIFTEN.- AANBRENGEN
VAN EEN NUMMERPLAAT VAN EEN
VOE.RTUIG MET EIGE.N BEWE.EGKRAOHT
OP EEN ANDER VOERTUIG DAN DAT
WAARVOOR DE PLAAT BESTEMD IS. GEBRUIK VAN DIT VOERTUIG VOORZIEN
VAN GENOEMD IDENTITEITSTEKEN. PLAAT NOCH VERVALST NOCH NAGEMAAKT. NoOH VALSHEID NOOH
GEBRUIK VAN VALSE GESCHRIFTEN IN
DE ZIN VAN DE ARTIKELEN I93 EN
VOLGENDE VAN RET STRAFWETBOEK.

In de veronderstelling dat de vervalsing
van een nummerplaat van een voertuig
met eigen beweeglcracht (I) een valsheid
in gesr-hriften lean opleveren die strafbaar is gestelrl bij de artilcelen 193 en
volgencle van het Strafwetboek (2), lcttnnen het aanbrengen van de1·gelijlce plaat,.
op een ander voertuig dan dat waarvoor
de plaat werd afgegeven, zonder dat
enigerlei gegeven vervalst of nagemaalct
wercl, en het gebruilc van het voertuig,
clat aldus vnn dit identiteitsteken is
voorzien, niet de bij deze wetteUjlce
bepalingen strafbaar gestelde vervalsing
van een alcte of een stuk of gebruilc
van een valse akte of een vals stulc
opleveren.

mers op een voertuig met eigen beweegkracht,
is geen feit dat strafbaar is gesteld bij de
artikelen 193 en volgende van het Strafwet"
boek. Men raadplege hieromtrent cass.,
22 oktober 1968 (.Arr. cass., 1969, biz. 220).'
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1033 (PROCUREUR·GENERAAL TE GENT,
T. VAN DE VELDE.)

ARREST,

RET ROF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 februari 1970 door het Rof
van beroep te Gent gewezen ;
Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de beslissing waarbij verweerder werd vrijgesproken uit hoofde
van de telastlegging A, zijnde valsheid
in geschriften en gebruik van het vervalste voertuig ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 66, 193, 196, 197,
213 en 214 van het Strafwetboek en 97
van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, na aangenomen te hebben dat de telastgelegde
feiten bewezen waren en met opzet
waren gepleegd, beslist dat die feiten
geen verdraaiing van de waarheid uitmaken in de zin van artikel 196 van het
Strafwetboek,
terwijl de nummers van een autoplaat
niet enkel geschreven tekens zijn tot
identificatie van de wagen en van zijn
eigenaar, maar bovendien de uitdrukking
zijn van een op zichzelfbestaande gedachte, vermits de nummerplaat ook is
bestemd om aan derden kenbaar te
maken, zonder verdere opzoekingen te
vereisen, dat de wagen regelmatig ingeschreven is en dat de eigenaar aan zijn
verplichtingen heeft voldaan, de vervalsing van de waarheid immers kan geschieden zowel door substitutie als door
schrapping of overschrijving en de wet
niet bepaalt op welke wijze het geschrift
moet worden aangebracht, zodat het feit
een valse nummerplaat, die de bevestiging uitmaakt van de inschrijving van
een bepaalde wagen bij de Dienst van
het Wegverkeer, op een andere wagen
aan te brengen, onder toepassing valt van
artikel 196 van het Strafwetboek :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat het bewezen feit hierin bestaat dat
eiser twee autonummerplaten welke hem
niet toebehoren en welke beantwoorden
aan de eenzelvigheid van andere auto's,
op zijn auto heeft bevestigd en zijn
auto voorzien van deze nummerplaten
op de openbare weg heeft bestuurd ;
Overwegende dat, zelfs in de veronderstelling dat de vervalsing van een
nummerplaat een valsheid in geschriften,
bedoeld door de artikelen 193 en volgende
van het Strafwetboek, zou kunnen uit-,

maken, de persoon die, zonder de nummerplaat zelf of de letters of cijfers
daarvan te vervalsen, een nummerplaat
die hem niet toebehoort en die beant- .
woordt aan de eenzelvigheid van een
andere auto, op zijn auto bevestigt, en
zijn auto voorzien van die nummerplaat
in het verkeer brengt, ook al is een
bepaalde nummerplaat de bevestiging
van de inschrijving van een bepaalde
wagen in het repertorium van de Dienst
van het. W egverkeer en ook al is een
voertuig enkel tot het verkeer toegelaten
wanneer de eraan toegekende nummerplaat erop is aangebracht, geen vervalsing pleegt in de zin van artikel 193 en
volgende van het Strafwetboek ;
Dat, bij gebrek aan vervalsing, het
in het verkeer brengen van de auto
evenmin gebruik van een valse akte of
stuk kan opleveren ;
Overwegende dat de verdraaiing van
de waarheid, wezenlijke voorwaarde van
de valsheid in geschriften, weliswaar niet
aileen door de materiele vervalsing van
een geschrift maar ook door vervalsing
van de inhoud van het geschrift kan
worden verwezenlijkt, zonder dat dit in
zijn materialiteit vervalst wordt ;
Dat de vervalsing van de inhoud van
een geschrift echter het bedrieglijk opmaken onderstelt van een verdichte
akte, wat bij het bevestigen van een
nummerplaat op een wagen waartoe ze
niet behoort, niet het geval is ;
Dat het middel faalt naar recht ;
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; laat de kosten ten laste van de
Staat.
22 juli 1970. Vakantiekamer. Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.
Verslaggever, de H. de Vreese. Gelijklu1:dende conclusie, de H. Dumon,
advocaat-generaal.

VAKANTIEKAMER. -

22 juli 1970.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN . ..:-'-.
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STRAFVORDERING. 0NOPZETTELIJK
DODEN. CONOLUSIE VAN DE BEKLAAGDE TEN BETOGE DAT HET SLAGHTOFFER OOK EEN FOUT HEEFT BEGAAN.
OM ZIJN BESLISSING BETREFFENDE
DE STRAFBAARHEID VAN DE BEKLAAGDE REGEI,MATIG MET REDENEN TE
OMKLEDEN, IS DE REOHTER NIET VERPLIOHT OP DEZE OONOLUSIE TE ANTWOORDE.N.

2° AANSPRAKELIJKHEID

(BUITEN
OVEREENKOMST). ScHADE VEROORZAAKT DOOR DE FOUT . VAN E;E;N
DADER VAN JJ1EN ONGEVAL. SAMENLOPENDE FOUT VAN EEN DJJ1RDE. DAD:E1R DIE DESNIETTEMIN TOT DE
VOLI,EDIGE VERGOEDING JEGENS HE_T
SI,AOHTOFFER IS GEHOUDE.N.

3°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. BURGERI,IJKE RE.OHTSVORDERINGEN.- VEROORDE_I,ING VAN DE
BEKLAAGDE TOT DE VOLLEDIGE v:mRGOEDING VAN DE DOOR VERSOHILLENDE
BURGERLIJKE PARTIJEN GELEDEN SCHADE. VoORZIENING IN OASSATIE VAN
DE B:E1KLAAGDE. 0ASSATIE OP GROND
DAT. NIE.T IS GEANTWOORD OP DE
OONOLUSIE T]1N BETOGE DAT EEN DER
BURGE.RLIJKE PARTIJEN OOK EEN FOUT
HEEFT BEGAAN DIE IN OORZAKEI,IJK
VERBAND STAAT MET DE SCHADE. OllrVANG VAN DE OASSATIE.

4°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. VoORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE. BURGERRJJ10HTELIJK
AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZIOH NIET
IN CASSATIE HEJJ1FT VOORZIEN OF DIT
OP ONREGEI,MATIGE WIJZJJ1 DEED. 0ASSATIE OP DE VOORZIENING VAN
DJJ1 BE.KLAAGDE. GEVOLG TEN AANZIEN VAN DE BURGERRECHTE!,IJK AANSPRAKELIJKE P ARTIJ.

1o Om zijn beslissing op de strajvordering

· betreffende de strafbaarheid van een
beklaagde, die ve1·volgd wordt wegens
onopzettelijk doden,. regelmatig met redenen te omkleden, is de rechter niet verplicht te antwoorrlen op de conclusie van
de beklaagde ten betoge dat het slachtoffer oak een jout heejt begaan die in
oorzakelijk verband staat met de dood
(1) Raadpi. cass., 21 januari 1963 (Bull.
en PAsrc., 1963, I, 579).
(2) Cass., 17 januari 1969 (.Arr. cass., 1969,
biz. 475); raadpl. cass., 13 februari en 2 juni
1970, supra, biz. 547 en 919.

van dit slachtofje?·
art. 97.)

(1).

(Grondwet,

2° liVanneer een jout de schade heejt
berokkend welke het slachto ffer van een
ongeval heejt geleden, is de dader ervan
jegens hem gehouden tot de volledige
vergoeding van de schade, oolc al is deze
veroorzaakt door de samenlopende jout
van een derde (2).
3° Indien de rechter een beklaagde veroordeeld heejt tot de volledige vergoeding
van de door verschillende burgerlijke
partijen geleden schade en, op de
voorziening van de beklaagde, de beslissing op de rechtsvordering van een van
de b~wgerlijlce partijen vemietigd wordt
omdat niet passend is geantwoord op
de conclusie ten betoge dat deze burgerUjlce partij een fout had begaan die oolc
in oo?·zakelijlc verband stand met de
schade, strelct deze vernietiging zich
evenwel niet uit tot de beschilclcing
waarbij beslist wordt dat de belclaagde
een fout heejt begaan waa1·voor hij
aanspralceliJlc wordt gesteld (3) en blijjt
zij zonder gevolg op de beslissingen
betreffende de rechtsvorderingen van de
ande1·e burgerlijke partijen.
4° Wannee1· een beslissing waarbi} de
beklaagde op de burgerlijke rechtsvordering wordt veroO?·deeld, vm·nietigd
wordt op de voorziening van de belclaagde, en de bU?·gerrechtelijke aanspralcelijke partij z•:ch niet of zich onregelmatig
in cassatie heejt voorzien, verliest de
beslis8ing waarbij deze part1:j burgerrechtel?"jlc aansprakelijk wordt verklaard
voor deze veroordeling, haar bestaansreden (4).
(CLEMENT EN TJJ1MMERMAN, T. VANHEE,
GOES,
VINKE.N,
BJJ1LGISOHE
STAAT,
MINISTJJ1R
VAN
LANDSVE.RDEDIGING,
VENNOOTSOHAP « FORD TRACTOR n, VANDERHEYDEN EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP «UTRECHT n.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 juni 1969 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
(3) Cass., 16 februari en 25 juni 1970,

supra, blz. 563 en 1015; raadpl. cass., 4 juni
1970, sup?'lf• biz. 926,
(4) Cass!., 8 januari 1968, twee arresten

(.Arr. cass., 1968, blz. 627 en 631).

~·_:;::::

---

----

'l

~ ~----1

1035I. V oorziening van eiser :
a) Wat betreft de beslissing gewezen op
de openbare vordering :

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 418, 420 van het
Strafwetboek, 17, 18, 31, 37 van het
wegverkeersbesluit, 1382 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest eiser
schuldig verldaard heeft aan de betichting va~ onopzettelijk de dood te hebben
veroorzaakt van Richard Vanhee, hem
uit dien hoofde op strafrechtelijk gebied
veroordeeld heeft, beslist heeft dat het
tegen eiser bewezen geacht feit de enige
en noodwendige oorzaak was van het
kwestieus ongeval en van de erdoor
ontstane schade en dat noch V anhee noch
de burgerlijke partijen enige schuld treft,
en dientengevolge beide eisers veroordeeld heeft zekere schadevergoedingen
aan de verweerders te betalen ; en deze
beslissingen gestaafd heeft op de overweging enerzijds dat indien het bewezen
is dat alvorens zijn buiten de rijbaan
gestationeerde vrachtwagen terug in
beweging te brengen, met het voornemen
over de zuidelijke rijbaan de noordelijke
rijbaan van de rijksweg 72 te bereiken,
eiser zich vergewist had of de rijbaan
achter hem vrij was, en dat de motorrijder Vanhee alsdan nog niet zichtbaar
was voor hem, gezegde eiser, wanneer hij
de zuidelijke rijbaan began te dwarsen,
vanaf dat ogenblik uitsluitend v66r hem
heeft gekeken, zonder acht te slaan op
de rijbaan achter en links van hem,
terwijl de motorrijder zichtbaar was
geworden en anderzijds dat het aannemelijk is dat de motorrijder als lid van
de bijzondere wegpolitie een dringende opdracht vervulde die het sneller
rijden dan de ter plaatse toegelaten
maximmnsnelheid van 60 kilometer per
uur rechtvaardigde, en dientengevolge
geen fout begaan had,
terwijl, eerste onderdeel, de weggebruiker die een maneuver onderneemt wanneer geen andere weggebruiker in het
zicht is en wanneer het veld van zichtbaarheid voldoende is om deze andere
weggebruiker toe te Iaten zijn schikkingen
te nemen geen inbreuk pleegt op artikel 17 van het wegverkeersbesluit ;
de rechter vastgesteld heeft dat eiser
zijn maneuver ondernomen heeft wanneer geen andere weggebruikers in het
zicht waren en niet betwist heeft dat het
veld van zichtbaarheid voldoende was

om V anhee toe te Iaten zijn schikkingei:J.
te nemen om het ongeval te vermijden;
hij bijgevolg niet wettelijk heeft kunnen beslissen dat eiser een overtreding
of een fout begaan had in oorzakelijk
verband met het ongeval ;
tweede onderdeel, ·om bet slachtoffer
Vanhee (lid van de bijzondere wegpolitie)
van aile, zelfs gedeeltelijke verantwoordelijkheid te ontlasten, - en zonder te
ontkennen dat, zoals de conclusie van
de eisers het staande hielden, Vanhee
aan een snelheid reed van " minstens
104 kilometer per uur »,- het arrest zich
ertoe beperkt heeft te beslissen dat « het
aannemelijk is dat een dringende opdracht het sneller rijden dan de ter
plaatse toegelaten maximumsnelheid van
60 kilometer per nnr rechtvaardigde » ;
de eisers in hun conclusie staande
gehouden hadden dat « van dergelijke
opdracht geen sprake was », dat de
« koersgezel van V anhee, de motorrijder
Van Mullem, eveneens lid van de bijzondere wegpolitie, erke_nd had van een
dringende opdracht geen weet te
hebbende >>, en dat tronwens in geval van
dringende opdracht V anhee zijn speciaal
gelnidssignaal had dienen te Iaten functioneren zoals voorzien door artikel 37,
laatste alinea, van bet wegverkeersbesluit;
bet arrest, door te beslissen dat bet
aannemelijk was dat Vanhee een dringende opdracht vervnlde, niet vastgesteld
heeft dat hij werkelijk een dergelijke
opdracht vervulde en bijgevolg niet wettelijk heeft kmmen beslissen dat bet
bewezen was dat hij geen font begaan
had;
alleszins bet arrest de conclusie van
de eisers niet beantwoord heeft, in zoverre zij staande hielden dat de verklaring
van Van Mnllem bewees dat er geen
sprake was van een dringende opdracht
en dat volgens artikel 37 van het wegverkeersbesluit de rijkswachter-motorrijder
in geval van speciale opdracht zijn
speciaal geluidssignaal moet Iaten functioneren;
minstens in de bewoordingen van bet
arrest onmogelijk kan nitgemaakt worden of de rechter in feite heeft willen
beslissen dat het. niet juist was dat
Vanhee zijn speciaal geluidssignaal niet
had Iaten functioneren, dan wei of hij
in rechte heeft willen beslissen dat bet
niet Iaten fnnctioneren van zijn speciaal
gelnidssignaal geen fout in hoofde van
Vanhee uitmaakte, dan wel nog of hij
heeft willen beslissen dat de font door
Vanhee begaan niet in oorzakelijk ver~
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band was met het ongeval of minstens
met de omvang van de schade ;
de dubbelzinnigheid en onduidelijkheid van deze motivering het Hof in de
onmogelijkheid stelt zijn controlerecht
uit te oefenen over de wettelijkheid van
de bestreden beslissing en met het gebrek
aan de door artikel 97 van de Grondwet
vereiste motivering gelijkstaat ;
derde onde1·deel, de enige fout die
volgens het arrest, eiser zou begaan
hebben hierin zou bestaan dat hij niet
voorzien heeft dat een andere weggebruiker - ten deze V anhee - de wet zou
overtreden hebben door een antireglementaire snelheid te ontwikkelen zonder
zijn geluidssignaal te laten functioneren
en dat hij zijn eigen gedragswijze op dit
vooruitzicht niet afgestemd heeft ;
dit geen font uitmaakt in de zin van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
en a fortiori geen overtreding op strafrechterlijk gebied;
minstens het arrest de conclusie van
de eisers niet beantwoord heeft, in zoverre
zij staande hielden dat hij geen fout
begaan had door « niet te voorzien dat
een andere weggebruiker de wet zou
overtreden hebben en zijn eigen gedragswijze op dit vooruitzicht niet afgestemd
te hebben » :
Overwegende dat uit de redenen van
het arrest welke door het middel zelf
worden vermeld blijkt dat het door eiser
uitgevoerde maneuver twee opeenvolgende fases omvatte zodat de rechter,
na vastgesteld te hebben dat eiser voorzorgen genomen had alvorens zijn buiten
de rijbaan gestationeerde vrachtwagen
terug in beweging te brengen, een gebrek
aan voorzichtigheid dat eigen is aan de
uitvoering van de volgende fase van het
maneuver ten laste van deze weggebruiker wettelijk heeft kunnen leggen;
Dat derhalve het arrest dat vaststelt
dat dit gebrek aan voorzichtigheid de
dood van het. slachtoffer veroorzaakt
heeft, wettelijk beslist dat eiser zich
schuldig heeft gemaakt aan het hem ten
laste gelegde misdrijf;
Dat het eerste onderdeel van het
middel naar recht faalt ;
Overwegende dat vastgesteld hebbende
dat eiser een fout begaan had die de dood
van het slachtoffer had veroorzaakt
onafgezien van de gedragingen van het
slachtoffer zelf, het arrest niet meer
diende te onderzoeken, ten einde uitspraak te doen over de· strafvordering,
of deze gedragingen ook foutief waren

en in oorzakelijk verband met het
ongeval; dat het derhalve dienaangaande
de conclusie, bedoeld door de tweede en
derde onderdelen van het middel, niet
diende te beantwoorden en dat, wat deze
onderdelen betreft, het middel niet kan
aangenomen worden ;
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid vomgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
b) W at betreft de beslissingen gewezen
over de burgerlijke vorderingen :
Overwegende dat eiser in zijn conclusie
had doen gelden dat het slachtoffer
(Vanhee) de fout had begaan met een
zeer hoge snelheid te rijden, snelheid die
ter plaatse van het ongeval verboden
was, en dat, enerzijds, het niet gemachtigd was aldus te rijden daar hij geen
dringende opdracht te vervullen had en,
anderzijds, dat het alleszins in strijd met
de bepalingen van artikel 37 van de
W egcode door zijn speciaal geluidssign.aal
niet had kenbaar gemaakt dat zijn voertuig in aantocht was ;
Overwegende dat het bestreden arrest
zich er toe beperkt te overwegen dat
Vanhee « al.g lid van de bijzondere wegpolitie in dienst per motor reed en het
aannemelijk is dat een dringende op·dracht het sneller riiden dan de ter
plaatse toegelaten maximmnsnelheid van
60 kilometer per uur rechtvaardigde >> ;
Dat het aldus de conclusie van eiser
niet beantwoord heeft en dat het middel
in .zijn tweede en derde onderdelen
gegrond is;
Overwegende nochtans dat het inwilligen van het middel zonder uitwerking
blijft ten aanzien van de veroordelingen
uitgesproken ten voordele van de burgerlijke partijen Vinken, Belgische Staat,
vennootschap Ford Tractor, Verheyden
en de naamloze vennootschap Utrecht,
welke veroordelingen zelfs in geval van
fout in hoofde van het slachtoffer Vanhee
wettelijk gerechtvaardigd blijven ;
II. W at betreft de voorziening van
eiseres, burgerrechtelijk aansprakelijke
partij :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat eiseres, burgerrechtelijk aansprakelijke partij, haar voorziening heeft
betekend aan de partijen waartegen zij
gericht is ; dat de voorziening niet ontvankelijk is ;
Dat echter, tengevolge van de hierna
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op de voorziening van eiser uitgesproken
vernietiging, de beslissing waarbij eiseres
burgerrechtelijk aansprakelijk wordt verkla:ard voor de kosten en de schadevergoeding zonder voorwerp wordt ; ·
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zover het uitspraak doet
over de burgerlijke vorderingen van
Ingrid Desouter, E. Vanhee en S. Goes,
. deze vernietiging evenwel niet slaande op
de beschikking waarbij beslist is dat eiser
een fout begaan heeft die de door deze
partijen geleden schade veroorzaakt
heeft ; zegt dat ten gevolge van deze
vernietiging de beslissing waarbij eiseres
burgerrechtelijk verantwoordelijk verklaard wordt voor de schadevergoedingen
die aan bedoelde burgerlijke partijen
Werden toegekend en voor de kosten die
ermede verband houden zonder voorwerp
:wordt; verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat melding van het
thans gewezen arrest zal gemaakt worden
.op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt E. Vanhee en
Simone Goes in een vijfde van de kosten
en de eisers in vier vijfde ervan ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.
22 juli I970. -

Vakantiekamer. -

Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.
Vet·slaggever, de H.· Gerniers. Gelijkluidende conclusie, de H. Duman,
advocaat-generaal. Pleiter, de
H. Struye.

VAKANTIEKAMER, -

22 juli 1970.

BESCHERMJNG VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). - INTERNERINGEN BEVOLEN VOOR EEN TERMIJN VASTGESTELD ONDER DE GELDING
VAN DE WET VAN 9 APRIL I930. JNTERNERINGEN NOG AAN DE GANG OP
HET OGENBLIK VAN DE INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN I JULI 1964.
- VASTSTELLING VAN DE WERKELIJKE
DUUR ERVAN BEHOORT TOT DE BEVOEGDHEID VAN D:i COMMISSIES TOT
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ,
INGESTELD KRACHTENS GENOEMDE WET.

De vaststelling van de werkelijke duur
van de interneringen, die bevolen werden
voor een bepaalde termijn vastgesteld
onder de gelding van de wet van 9 april

1930 en die nag aan de gang zijn op
het ogenblik van de inwerkingtreding
van de wet van 1 juli 1964 tot regeling
van de internering voor onbepaalde
duur, behoort uitsl1~itend tot de bevoegdheid van de commissies tot beschenning
van de maatschappij, ingesteld krachtens de zoeven genoemde wet (I).
(BONTINCK.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 30 april I970 gewezen door
de commissie tot bescherming van de
maatschappij, ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te
Antwerpen;
Over het middel door eiser afgeleid
hieruit dat de bestreden beslissing zijn
verzoek tot definitieve invrijheidstelling
verwerpt,
terwijl zijn internering, die voor een
termijn van vijf jaar bevolen was, op
26 oktober I966 geeindigd was en geen
enkel verzoek om verlenging ervan ingediend werd, en de wet van I juli I964
die in de internering voor een onbepaalde
tijd voorziet, geen toepassing kan vinden
op een internering, voor een beperkte
duur bevolen door een beslissing, die in
kracht van gewijsde is gegaan v66r de
inwerkingtreding van deze wet, en aan
de commissie tot bescherming van de
maatschappij geen bevoegdheid heeft
verleend om de duur van dergelijke
internering vast te stellen :
Overwegende dat onder de Werking
van de bepalingen van de 'wet van
9 april I930, v66r de wijziging ervan bij
de wet van I juli I964, de strafgerechten
de internering van de in artikeli bedoelde
beklaagden enkel mochten bevelen · voor
een termijn van vijf, tien of vijftien
jaar, volgens het onderscheid ingevoerd
door artikel I9, doch dat eensdeels de
invrijheidstelling van de geinterneerden
kon bevolen worden door de commissies,
ingesteld bij de psychiatrische afdelingen,
zodra hun geestestoestand voldoende
verbeterd en zij geen gevaar voor de
maatschappij meer waren, en dat anderdeels, zo de gei'nterneerde door de commissie niet in vrijheid gesteld was, het
(1) Cass., 16 juni 1969 (Arr. cass., 1969
biz. 1034).
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strafgerecht dat de internering had
gelast, v66r de afioop van de gestelde
termijn en bij toepassing van artikel 22
de internering voor een nieuwe termijn
voor dezelfde duur kon bevelen ; dat de
verlenging op dezelfde wijze kon worden
vernieuwd;
Overwegende dat de wetgever, door
de opheffing van de verlengingsprocedure,
bepaald bij de oorspronkelijke tekst van
artikel 22 van de wet van 9 april 1930,
zonder in enige overgangsbepaling te
voorzien, het stelsel van de wet van
1 juli 1964 heeft willen toepassen op de
interneringen die nog aan de gang waren
op het ogenblik van de inwerkingtreding
van deze wet, zodat van dan af de vaststelling van de werkelijke duur van de
maatregel uitsluitend tot de bevoegdheid
behoort van de commissie tot bescherming van de maatschappij bij wie een
rechtspleging ingericht wordt ten einde
de doelmatige verdediging van de gei'nterneerden te bewerkstelligen ;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
?.at de beslissing overeenkomstig de wet

in gesohrijten wordt opgeleverd door he't
vermelden in een overeenkomst van
verkoop op afbetaling en een ovel·eenkomst van kredietopening dat een voorsohot in geld door de koper was betaald,
hoewel deze van de verlcoper slechts een
wisselb1·iej had ajgegeven (1), enkel besohouwt dat hetzi} uit de wet hetzij uit
de aard van een de1·geli}ke koopove?·eenkomst gepaard met een kredietopening
volgt, dat de ajgijte van een wisselbriej
geen betaling van een voorsohot in geld
is' w~ist aldus op de materialiteit van
de valsheid, mam· stelt niet vast dat de
dader heeft gehandeld met bed1·iegli}k
opzet of met het oogmerk om te schaden
en verstrekt geen antwom·d op de oonclusie waarin nauwkeurige omstandigheden worden aangevoe~·d waaruit de
ajwezigheid van dergeli}k oogmerk of
opzet was ajgeleid. (Strafwetb., art. 193
en 196, en wet van 9 juli 1957, art. 5.)
(LEJEUNE, KEUTGEN, A. NAESSElNS EN
N. NAElSSENS, T. NAAMLOZEl VENNOOTSOHAP « LES ASSURANOElS DU CREDIT»,~
ARREST.

IS;

Om die redenen, verwerpt de voorziening.

22 juli 1970. - Vakantiekamer. Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.
Verslaggever, de H. Louveaux. Geli}kluidende oonohtsie, de H. Dumon,
advocaat-generaal.

VAKANTIEKA.MER. -

22 juli 1970,

1o V ALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE GESCHRIFTEN. VALsHEID IN GESCHRIFTEN. - MATERIEE;L
BE;STANDDEEL VAN HE;T MISDRIJF. BEDRIEGLIJK OPZET.- 0NDERSCHEID.
2o REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. VE.RVOLGINGE;N WEGENS VALSHE.ID IN
GElSOHRIFTEN. VEROORDELING. CoNOLUSIEl WAARBIJ RET BEDRIEGLIJK
OPZElT WORDT BETWIST.
GEEN
ANTWOORD. - NIET RE.GELMATIG GElMOTIVElERDE BESLISSING.
1o en 2o Het hoj van beroep dat, om te

beslissen dat een misdri}f van. valsheid

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 oktober 1969 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
Over het middel door de derde en de
vierde eisers ingeroepen en van ambtswege opgeworpen wat de eerste twee
eisers betreft en afgeleid nit de schending
van de artikelen 196, 197 van het Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest de eerste,
tweede en vierde eisers veroordeeld heeft
wegens valsheid in geschriften in een
contract van verkoop op afbetaling van
19 maart 1964 van de « Banque de la
Societe Generale, door valselijke vermelding van de betaling van een voorschot
in specien, en aile eisers wegens valselijke
vermelding op 3 facturen van de betaling
van een voorschot van 15 t.h. op ieder
van die facturen en wegens gebruik van
de valse stukken, op grond van de redenen dat op zelfde datum voornoemde
Bank een kredietopening toestond van
3.300.720 frank, zijnde het te betalen
(1) Nop'(ns de omstandigheid dat de overhandiging :Van een wisselbrief tot betaling van
koopwaren niet onverenigbaar is met het
koopcontract raadpl. cass., 7 november 1967
(An·. cass., 1968, blz. 352).
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saldo op bedoelde verkoopovereenkomst,
dat in de liTedietopening uitdrukkelijk
bedongen werd dat de discontering van
de wissel betreffende elke verkoop afhankelijk wordt gesteld van de betaling van
het voorschot in de overeenkomst bepaald, dat in 't onderhavige geval het
voorschot niet in speciiin werd betaald
doch wei door de afgifte van wissels
aan de verkoper, zodat de Bank " Societe
Generale de Belgique », die in de rechten
van verweerster getreden is, bedrogen
werd,
terwijl, enerzijds, derde en vierde eisers
in hun conclusies hadden doen gelden
dat de eisers te goeder trouw waren
geweest en derhalve niet met bedrieglijk
opzet of met het oogmerk om te schaden
hadden gehandeld, daar zij te goeder
trouw meenden te hebben voldaan aan
wat in de overeenkomsten vermeld stand
door het ter hand stellen van drie wissels
tot betaling van het voorschot en dat zij
in elk geval de Bank " Societe Generale
de Belgique » niet hadden lnmnen bedriegen daar juist die Bank de wissels ter
discontering ontvangen had, welke aan
de verkoper werden overhandigd tot
betaling van het voorschot,
en te1•wijl, anderzijds, de motivering
van het arrest tegenstrijdig of minstens
dubbelzinnig voorkomt, daar het hof van
beroep verder vaststelt dat de eerste van
de drie wissels van 300.000 frank, die
door de partijen als betaling van het
voorschot worden beschouwd, door dezelfde Bank "Societe Generale de Belgique» ter discontering aanvaard werd,
waaruit derde en vierde eisers uitdrukkelijk in hun conclusie voor het hof van
beroep afleidden dat het vereiste misdadig opzet ontbrak :
Overwegende dat het bestreden arrest
zich ertoe beperkt te over:wegen dat de
discontering van een wissel niet als een
betaling in geldspecien, zoals voorzien,
kan aangezien worden ; dat de ervan
voortkomende gelden slechts precair
overhandigd worden ; dat het door de
beldaagden voorgehouden stelsel erop
zou neerkomen de last van betaling in
geldspecien van het voorschot, zoals in
het financieringscontract bepaald, aan de
geldschieter der kredietopening op te
leggen, met andere woorden de naleving
van de uitvoeringsvoorwaarden door
degene die aanvaardt ten laste van de
bedinger te leggen, wat niet opgaat, en
dat wanneer de voorwaarde van betaling
in geldspecien van het bedongen voorschot niet werd nageleefd de geldschieter,

ten deze de Bank " Societe Generale de
Belgique », bedrogen werd;
Overwegende dat door die motieven
het bestreden arrest, met betrekking tot
de koopovereenkomst en de liTedietopening, doch niet tot de facturen, vaststelt
dat, ofwel omdat de wet het aldus bepaalt
ofwel omdat zulks opgelegd wordt door
de aard zelve van een verkoopovereenkomst op afbetaling die met een overeenkomst van liTedietopening gepaard gaat,
de afgifte van een wissel door de koper
aan de verkoper om een gedeelte van de
koopsom te betalen niet kan aangezien
worden als een voorschot in geldspecien,
zodat door in bedoelde contracten te
vermelden dat een dergelijk voorschot
betaald werd wanneer slechts wissels aan
de verkoper werden afgegeven, de materialiteit van de valsheid in die contracten
vaststaat;
Doch overwegende dat door die redenen, hoewel het arrest meent eruit te
kunnen afleiden dat « precies daarin het
bedrieglijk inzicht bestaat » en dat " de
geldschieter bedrogen werd », het arrest
niet vaststelt waarin het bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden,
bedoeld bij artikel 193 van het Strafwetboek, waarmede de eisers zouden gehandeld hebben,.bestaat en de conclusie niet
beantwoordt waarbij opgeworpen werd,
enerzijds, dat de eisers te goeder trouw
meenden dat de betaling van een voorschot door wissels, welke onder meer
gedisconteerd konden worden, met een
betaling in geldspecien diende gelijkgesteld te worden en, anderzijds, dat de
Bank " Societe Generale de Belgique »
niet bedrogen werd, daar zij een wissel
van 300.000 frank, bij wijze van voorschot ter hand gesteld,~ gedisconteerd had
en dus wist dat bedoeld voorschot niet
met werkelijke geldspeciiin betaald werd ;
dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing over de strafvordering de
vernietiging medebrengt van de beslissing op burgerlijk gebied die er het gevolg
van is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zover het de eisers
vrijspreekt wat de betichting II (betichting III van de dagvaarding - misbruik
van vertrouwen) betreft en in zover het
derde beklaagde (Albert Naessens) vrijspreekt wat feit I, A, I betreft; beveelt
dat melding van het thans gewezen
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
legt de kosten ten laste van de Staat ;
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verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
22 juli 1970. Vakantiekamer.
Voorzitte1·, de H. van Beirs, voorzitter.
Verslaggever, de H. Rutsaert. GeliJ'kluidende conclusie, de H. Dumon,
advocaat-generaal.

VAKANTIEKAMER, -

22 juli 1970.

VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM. DIENSTPLIOHTZAKEN.
VERZOEKSCHRIFT WAARBIJ DE HERZ!ENING VAN DE BESI,ISSING VAN DE
HERKEURINGSRAAD WORDT AANGEVRAAGD.
VERZOEKSCHRIFT DAT
GEEN VOORZIENING IN CASSATIE IS.

Geen voorziening in cassatie is het verzoekschrift waarbij een clienstplichtige de
herziening van de beslissing van de
herkeuringsraad aanvraagt (1). (Gecoi:irdineerde dienstplichtwetten, artikel 51.)

TE<RMIJN. - STRAFZAKEN.- ARREST
WAARBIJ EEN VE;RZOEK OM VE;RWIJZING NAAR EEN RECHTSCOI,LEGE MET
FRANSE VOERTAAI, WORDT AFGEWEZEN. - VooRZIENING VOOR DE EINDBESLISSING OVE;R DE ZAAK ZELF. NIET ONTVANKEI,IJKE VOORZIE.NING.

Niet ontvankelijk is de voorziening die
v66r de eindbeslissing over de zaak zelf
is ingesteld tegen een arrest dat zich
ertoe beperkt de beslissing van de correctionele rechtbank die de beklaagde op
zijn verzoek had verwezen naar een
rechtscollege van dezelfde rang met
Franse voertaal, teniet te doen en de
zaak voor uitspraak ten grande uit te
stellen (2). (Wetb. van strafv., art. 416,
en wet van 15 juni 1935, art. 23.)
1

(ALBERT E.N GERARD.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 november 1969 door het
Hof van beroep te Gent gewezen ;
Overwegende dat het vonnis op 2 juni
1969 door de Correctionele Rechtbank
te Brugge gewezen, ingaand op het
(HE;LLEBOOGH.)
verzoekschrift van de eisers en van een
andere verdachte en strekkende tot het
ARREST.
bekomen van de franse procedure, de
HET HOF ; - Gelet op de op 24 april zaak gesplitst had en de eisers samen
1970 door de Herkeuringsraad van de met deze andere verdachte naar de
Provincie Antwerpen gewezen beslissing ; . Correctionele Rechtbank te Doornik verOverwegende dat eiser, die verldaart wezen had en betre:ffende een vierde
beroep aan te tekenen overeenkomstig verdachte de zaak tot een latere terechtde artikelen 50 en 51 van de gecoi:ir- zitting had uitgesteld ;
Overwegende dat, uitspraak doende
dineerde dienstplichtwetten, een herziening van de zaak aanvraagt met als op het hoger beroep door het openbaar
gevolg een voorlopige ongeschiktheids- ministerie ingesteld, het hof van beroep
verklaring ofwel een nieuw onderzoek ; in het bestreden arrest zich er toe
Dat dergelijke aanvraag geen voorzie- beperkt te beslissen, na het hoger beroep
ontvankelijk verldaard te hebben, dat,
ning in cassatie is ;
rekening houdende met de omstandigOm die redenen, verwerpt de aanvraag. heden van de zaak, de aangevraagde
taalwijziging van de proceduur ongepast
voorkomt, derhalve het beroepen vonnis
22 juli 1970. Vakantiekamer. Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter. te niet doet en om, bij toepassing van
- Verslaggever, de H. Gerniers.- Gelijk- artikel 215 van het Wetboek van strafluidende conclusie, de H. Dumon, advo- vordering, zelf over de zaak te beslissen,
ze voor behandeling ten gronde onbecaat-generaal.
paald uitstelt ;

VAKANTIEKAMER. VOORZIENING

IN

22 juli 1970.
CASSATIE.

(1) Cass., 16 oktober 1967 (Arr. cass., 1968,
blz. 236); 9 december 1968 (ibid., 1969,
blz. 360).
(2} Cass., 26 september 1955 (Bull. en
PASIC., 1956, I, 48).
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Overwegende dat de voorziening in
cassatie tegen een dergelijk arrest, bij
toepassing van artikel 4I6 van het
Wetboek van strafvordering, slechts na
de eindbeslissing openstaat;
Dat de voorziening mitsdien niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
22 juli I970. Vakantiekamer. Voorzitter, de H. van Beirs, voorzitter.
Verslaggever, de H. Louveaux. Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon,
advocaat-genetaal.

VAKANTIEKAMER.- 18 augustus 1970.
ONOPZETTELIJK
TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN OF ONOPZETTELIJK DODEN. - BESLISSING
DIE UITDRUKKELIJK ALLEEN DIE FOUTEN VERWERPT DIE AAN DE BEKLAAGDE
WERDE.N TOEGESCHREVEN. - BUITENVERVOLGINGSTELLING VAN DE BEKLAAGDE. RECHTER NIET VERPLICHT UITDRUKKELIJK VAST TE
STE.LLE.N DAT DE BEKLAAGDE GEEN
ANDERE FOUT REEFT BEGAAN DIE IN
OORZAKELIJK VERBAND STAAT MET
DE VERWONDINGEN OF RET OY:mRLIJDEN VAN RET SLACHTOFFER.

De rechte1· die uitdrukkelijk alleen die fouten verwerpt, die aan de beklaagde werden toegeschreven en die een gemis van
voorzichtigheid of voorzorg opleveren,
waaruit de verwondingen of het overlijden van het slachtofjer is gevolgd,
is niet verplicht, om de beklaagde van
de vervolgingen te ontslaan, uitdrukkelijk vast te stellen dat hij geen andere
fout heeft begaan die in oorzakelijk verband staat met deze verwondingen of dit
overlijden (I). (Grondwet, art. 97;
Strafwetb., art. 4I8, 4I9 en 420;
Burg. Wetb., art. I382 en I383.)
(LESENNE; DUMOULIN EN VAN PRAET,
T. LECOURT.)

beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Doornik ;

I. Op de voorziening van Van Praet,
burgerlijke partij :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen I38, I40, I53 en
I6I van het Wetboek van strafvordering,
I3I9 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,

doordat het bestreden vonnis, om de
rechtbank onbevoegd te verklaren kennis
te nemen van de burgerlijke rechtsvordering van eiser, zich ertoe beperkt
verweerder vrij- te spreken uit hoofde
van overtrading van artikel 27-I, leden I
en 2, van het Algemeen Reglement op de
Politie van het Wegverkeer,
terwijl luidens de dagvaarding van
2 juli I968, verweerder ook vervolgd
werd uit hoofde van overtrading van de
artikelen 4I8 en 420 van het Strafwetboek,
en terwijl de beschouwingen van het
bestreden vonnis betreffende de snelheid
van verweerder niet kunnen vaststellen
dat deze zich niet heeft schuldig gemaakt
aan het in die artikelen van het Strafwetboek vermelde gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg :
Overwegende dat eiser, bij conclusie,
uitsluitend ten laste van verweerder als
fout aanrekende artikel 27 van het
Wegverkeersbesluit te hebben overtreden
om te hebben gereden tegen een snelheid
waarvan hij niet meester kon blijven,
hetgeen een lang en gevaarlijk slippen,
oorzaak van het ongeval, tot gevolg had ;
Overwegende dat het vonnis duidelijk
de feitelijke gegevens vermeldt waaruit
het afleidt dat het niet zeker is dat
verweerder die reglementaire bepaling
heeft overtreden ;
Dat het aldus de enige aan verweerder
ten laste gelegde fout heeft afgewezen,
welke volgens eiser het gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg vormt waaruit het ongeval was voortgesproten en
derhalve regelmatig de beslissing van de
eerste rechter heeft bevestigd, waarbij
verweerder van de vervolgingen uit
hoofde van onopzettelijke slagen of verwondingen wordt ontslagen ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 oktober I969 in hager

(1) Cass., 6 januari 1969 (Arr. cass., 1969,
biz. 425).
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II. Op de voorzieningen van Lesenne
en Dumoulin, burgerlijke partijen :
Overwegende dat de eisers geen enkel
·middel doen gelden ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op stukken die niet aan de feitenrechter werden voorgelegd, verwerpt de
voorzieningen ; veroordeelt de eisers in
de kosten van hun respectieve voorziening.
18 augustus 1970. - Vakantiekamer.
- Voo1·zitter, de H. Bayot, eerste voorzitter.- Verslaggever, de H. Trousse.Gelijkluidende eonclusie, de H. Delange,
advocaat-generaal. Pleiters, de
HH. Van Heeke en Simont.

tegen een andere burgerlijke partij
·waa1·mede zij voor de feitenreehter geen
geding aangegaan had en ten wier
voordele de bestreden beslissing geen
veroordeling ten laste van de eisende
partij uitsp1·eekt (2).
(OlD Y OlD, T. VEGA-FERNANDEZ, MEGENS
EN LANDSBOND VAN KRISTELIJKE
MUTUALITEITEN.
ARREST (vertaling).
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 december 1969 gewezen
door het hof van beroep te Luik, uitspraak doende als rechtscollege waarnaar
de zaak is verwezen :
Gelet op het arrest, op 23 juni 1969
door het Hof gewezen (3);

VAKANTIEKAMER,- 18 augustus 1970.
1o VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. VERNIETIGING VAN
DE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING.- DEFINITIEF GEWORDEN VRIJSPRAAK VAN DE BEKLAAGDE OP DE STRAFVOltDERING.
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER OP
VERWIJZING.
2o VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN TEGEN WIE EEN CASSATIEBEROEP RAN WORDEN INGESTELD. STRAFZAKEN. VooRZIENIN G vAN
EEN BURGE.RLIJKE PARTIJ TEGEN EEN
ANDERE BURGERLIJKE PARTIJ.- GEEN
GEDING AANGEGAAN TUSSEN DEZE
BURGERLIJKE. PARTIJEN, NOCH VEROORDELrnG VAN DE Jl)ERSTE TEN VOORDELE VAN DE TWEEJ)E.
NIET
ONTVANKELIJKE VOORZIENING.
1o W anneer op de voorziening van de

bu1·gm·lijke partij de bes?fssing_. die de
vordering van deze pm·tt) afwtJS~. v.ernietigd is, heeft de reehter op verun.Jztng
de bevoegdheid om, niettegenstaande het
feit dat de vrijspraak van de beklaagde
definitief is geworden, na te gaan of
deze de daad heeft gepleegd die ten
grondslag ligt aan de bu1·gerUjke ~eeh~~
vordering en of deze daad een mtsrknjf
uitmaakt ( 1). (Wetb. van strafv .,
art. 172, 177, 202, 216 en 373.)

2o Niet ontvankelijk is de voorziening
door een burgerlijke partij ingesteld

A. In zover de voorziening gericht
wordt tegen de beslissing op de tegen de
eerste twee verweerders ingestelde strafvordering:
Overwegende dat de voorziening van
eiser, burgerlijke partij, d!e niet in de
kosten van de strafvordermg werd veroordeeld, niet ontvankelijk is ;
B. In zover de voorziening gericht
wordt tegen de beslissing op de door
eiser tegen tweede verweerd~;. Megens,
beklaagde, ingestelde burgerhJke rechtsvordering:

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 172 (wet van
1 mei 1849, artikel 5), 177, 202 (wet van
1 mei 1849, artikel 7), 216 en 373, lid 3,
(wet van 5 juli 1939, artikel 1) van het
Wetboek van strafvordering,
doordat het bestreden arrest, nu het
hof van beroep, na gedeeltelijke vernietiging op de voorziening van eiser, de
door laatstgenoemde, in zijn dubbele
hoedanigheid, tegen verweerder Meg~ns
ingestelde burgerlijke rechtsvordermg
diende te beoordelen, het strafgerecht
onbevoegd verklaart om kennis te nemen
van deze vordering, op grand dat gezegde
verweerder de£nitief vrijgesproken blijft
krachtens een niet vernietigde bepaling,
(1) Cass., 6 maart 1967 (Arr. cass., 1967,
biz. 844).
(2) Cass., 3 maart 1969 (Arr. cass., 1969,
biz. 614).
(3) Arr. cass., 1969, biz. 1052.
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terwijl, zo op de voorziening van de
burgerlijke partij, de beslissin.g, waarbij
haar vordering is afgewezen, vernietigd
werd, de rechter waarnaar de zaak is
verwezen, alhoewel de vrijspraak de:finitief is geworden, mag vaststellen dat
beklaagde de dader is van het feit waarop
de burgerlijke rechtsvordering steunt,
zeggen dat hij een misdrijf heeft gepleegd
en dientengevolge hem veroordelen tot
herstel van het nadeel dat door dit
misdrijf aan de burgerlijke partij werd
toegebracht :
Overwegende .dat het arrest op 23 juni
1969 door het Hof gewezen op de voorziening namelijk door eiser ingesteld, in
zijn hoedanigheid van b=gerlijke partij
tegen verweerder Megens gesteld, het
op 26 oktober 1968 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen arrest, vernietigt, behalve in zover het Megens vrijspreekt;
Dat deze vrijspraak op de tegen
Megens ingestelde strafvordering aldus
kracht van gewijsde heeft verkregen;
Overwegende dat, vermits in zulk geval
het lot van de burgerlijke rechtsvordering
van dat van de strafvordering gescheiden
is, het rechterlijk gewijsde op de tegen
een beklaagde ingestelde strafvordering
niet belet dat de rechter waarnaar de
zaak is verwezen en die uitspraak doet op
de tegen diezelfde beldaagde ingestelde
burgerlijke rechtsvordering, dient te
onderzoeken of het feit waarop de bUI'gerlijke rechtsvordering steunt, bewezen
is en een misdrijf oplevert ;
Overwegende dat derhalve het arrest,
dat het Hof van beroep onbevoegd
verldaart om kennis te nemen van de
tegen Megens door eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering, op grond dat
Megens bij de niet vernietigde bepaling
\'an het op 26 oktober 1968 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen
g,rrest definitief vrijgesproken werd, zijn
beslissing niet wettelijk rechtvaardigt ;
Dat het middel gegrond is ;,

0. In zover de voorziening gericht
1vordt tegen de beslissing op de b=ger!ijke rechtsvordering door eiser tegen
v-erweerder Vega-Fernandez, rechtstreeks
sedaagde beklaagde, ingesteld :
Overwegende dat eiser geen enkel
niddel aanvoert;
D. In zover de voorziening gericht
;vordt tegen de beslissingen op de door
ie verweerders Megens en Landsbond

van Kristelijke Mutualiteiten tegen verweerder Vega-Fernandez iri.gestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat geen enkel geding
tussen eiser en de tweede en derde
verweerders, die zich tegen eerste verweerder bUI'gerlijke partij gesteld hadden,
bij de feitenrechter aanhangig werd gemaakt en dat het arrest geen enkele
veroordeling van eiser ten voordele van
de .tweede en derde verweerders uitspreekt;
Dat in dit opzicht de voorziening aldus
onontvankelijk is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest doch slechts in zover het
uitspraak doet op de door eiser tegen
verweerder Megens ingestelde burgerlijke
rechtsvordering en de kosten van beide
aanleggen betreffende deze rechtsvordering te zijne laste laat; verwerpt de
voorziening voor het overige ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder Megens in de helft van de kosten ; laat de andere helft ten laste van
eiser; verwijst de aldus beperkte zaalr
naar het Hof van beroep te Brussel,
anders samengesteld dan bij het op
26 oktober 1968 ter zake gewezen
arrest.
18 augustus 1970. - Vakantiekamer.
- Voorzitter, de H. Bayot, eerste voorzitter. - Verslaggever, de H. de Waersegger. Gelijkluidende conclusie, de
H. Delange, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Fally.

VAKANTIEKAMER.-

18 augustus 1970.

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN.- BESCHIKKING VAN
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK. JVIISDAAD EN DAARMEE
SAMENHANGEND WANBEDRIJF. VERZACHTENDE
OMSTANDIGHEDEN
NIET
OPGEGEVEN VOOR DE MISDAAD. BESLISSING VAN ONBEVOEGDVERKLARING. VE.RNIETIGING VAN DE BESOHIKKING E.N VERWIJZING NAAR DE
KAMER VAN INBESOHULDIGINGSTELLING.

W anneer de

raadkamer

een verdachte
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wegens een misdaad en een daarmee
samenhangend wanbedrijf naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, zonder verzachtende omstandigheden voor de
misdaarl op te geven, het vonnisgerecht
zich onbevoegrl heeft verlclaard om van
de zaak kennis te nemen, en beide
beslissingen in lcracht van gewijsde zijn
gegaan, ve1·nietigt het Hof, het rechtsgebied regelende, de beschikking van de
raadkamer en verwijst de zaak naar de
kamer van inbesch1bldigingstelling (I).
(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL,
INZAK:El DEHAUT EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «MOBIL OIL ll.)

ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het verzoek
tot regeling van rechtsgebied, op 16 januari 1970 ingediend door de Procureur
des Konings bij de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;
Overwegende dat, bij beschikking, op
13 jtmi 1969 gewezen, de Raadkamer
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Brussel naar de correctionele rechtbank
verwezen heeft : Andre Dehaut, uitbater
van een benzinestation, geboren te Elsene ·
op 20 november 1944, woonachtig te
Vorst, 66A, Bondgenotenstraat, uit hoofde van A) valsheid in geschriften en
gebruik ervan, B) verduistering;
Dat, bij akte op 3 januari 1968 door
de onderzoeksrechter in ontvangst genomen, de naamloze vennootschap « Mobil Oil "• Nederlandse maatschappij met
zetel te Brussel, heeft verklaard zich
burgerlijke partij te stellen tegen Dehaut ;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Brussel, welke vaststelt
dat op de feiten van de telastlegging
criminele straffen kunnen worden toegepast en dat de beschikking van verwijzing, op 13 juni 1969 door de raadkamer
gewezen, niet wijst op het bestaan van
verzachtende omstandigheden wat die
feiten betreft, zich bij vonnis van
2 december 1969 onbevoegd heeft verklaard om recht te doen op de vervolging ;
Overwegende dat het vonnis van de
correctionele rechtbank en de beschikking
van de raadkamer in kracht van gewijsde
(1) Cass., 14 maart 1966 (Bull. en PABIC.,
1966, I, 912); raadpl. cass., 22 juli 1968
(Arr. cass., 1968, blz. 1329) en 4 mei 1970,
supra, blz. 816.

zijn gegaan en dat hun strijdigheid een
geschil betreffende de rechtsmacht veroorzaakt dat de uitoefening van het recht
belemmert;
Overwegende dat op de feiten die
onder de telastlegging A aan de beklaagde werden toegeschreven criminele straffen zijn gesteld bij de artikelen 193,
196, 197, 213 en 214 van bet Strafwetboek en dat uit de processtukken blijkt
dat het feit van de telastlegging B
samenhang vertoont met deze feiten ;
Dat de beschikking van de raadkamer niet wijst op het bestaan. van verzachtende omstandigheden wat de feiten
van de telastlegging A betreft, zodat de
correctionele rechtbank niet bevoegd was
om kennis te nemen van de zaak ;
Om die redenen, het rechtsgebied
regelend, vernietigt de op 13 juni 1969
gewezen beschikking van de raadkamer
van de rechtbank van eerste aanleg te
Brussel ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beschikking ; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
18 augustus 1970. - Vakantiekamer.
- Voorzitter, de H. Bayot, eerste voorzitter. Verslaggever, de H. Trousse.
- Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal.

VAKANTIEKAMER,-

18 auguStUS 1970.

VERLATING VAN F AMILIE. -

EcRT-

GENOOT VEROORDE.ELD TOT BETALING
AAN
ZIJN
ECHTGENOTE
VAN
EEN
GLOBALE UITKERING TOT ONDERROUD
VOOR RAAR EN DE KINDEREN UIT HET
HUWELIJK. BESLISSING DIE IN
KRACHT VAN GEWIJSDE IS GEGAAN.VRIJWILLIGE NIET-UITVOERING GEDU·
RENDE MEER DAN TWEE MAANDEN.0VERTREDING VAN ARTIKEL 39lbis
VAN HET STRAFWETBOEK.- 0MSTANDIGHEID DAT SOMMIGE KINDEREN HUN
MEERDERJARIGHEID HEBBEN BEREIKT
EN DAT DE ECHTGENOOT EEN VERMINDERING VAN DE UITKERING HAD KUNNEN AANVRAGEN. 0MSTANDIGHEID
ZONDER GEVOLG OP DE VERPLICHTING
DE UITKERING TOT ONDERHOUD TE
BETALEN EN OP DE OVERTREDING.
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De echtgenoot die door een beslissing,
waartegen geen hager beroep of verzet
meer openstaat, veroordeeld werd om aan
zijn echtgenote een globale uitkering tot
onderhoud te betalen voor haar en de
kinderen uit het huwelijk, en die gedurende mee1· dan twee maanden in gebreke
blijjt de termijnen ervan te kwijten,
overtreedt artikel 391bis van het Strajwetboek; de omstandigheid dat sommige
kinderen hun meerderjarigheid hebben
bereikt en dat de echtgenoot een aanvraag
om vermindering van de uitkering had
kunnen indienen, stelt hem niet vrij van
de vet·plichting verder de beslissing uit te
voeren die het bed1·ag ervan heeft vastgesteld (I).
(BERNARD, T. BUCHET.)
ARREST

I

(vertaling).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 4 februari 1970 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
Over het middel afgeleid uit de schen::ling van de artikelen 97 van de Grond\Vet en 391bis van het Strafwetboek,
doordat het bestreden arrest eiser heeft
Feroordeeld uit hoofde van ve:r;'lating van
rctmilie wegens vrijwillige niet-riitvoeri:ng
van het vonnis van 4 maart 1959 waarbij
1ij veroordeeld werJi om aan verweerJter en aan de kinderen van de gemeen;chap een uitkering tot onderhoud te
Jetalen, op de enige grand dat hij geen
·echtsvordering tot herziening van gewemd vonnis had i:ngesteld,
terwijl het arrest niet antwoordt op het
rorweer van eiser welke bij oonolusie
leed gelden dat het vonnis van 4 maart
.959, waarbij hij tot een globale riitke·ing van 3.000 frank per maand werd
ceroordeeld, vervallen was vanaf het
>genblik dat het eerste kind van de
:emeenschap zijn meerderjarigheid had
>ereikt, dat is vanaf 28 augustus 1962,
>ij gebrek vanwege verweerster een
·erklarend vonnis van ventilatie van de
itkering tot onderhoud te hebben gevor'.erd,
en terw£jl het vonnis van 4 maart 1959
oor verweerster niet meer als titel kon
ionen, vanaf het ogenblik dat een van
(1) Raadpi. cass., 4 en 18 september 1967

1rr. · cass., 1968, biz. 19 en 80) en 27 april
g7o, supra, biz. 796.

de kinderen zijn meerderjarigheid berei:kte, vermits de verplichti:ng tot tussenkomst in de kosten van een kind een
ei:nde neemt bij de meerderjarigheid en
het bedrag van de te betalen uitkering
vanaf dat ogenblik niet meer kan worden
bepaald:
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest tegen het
in het middel vermeld verweer van eiser
doet gelden dat " in strijd met de
stellingen van de beklaagde, hier eiser,
het feit dat sommige kinderen van de
echtgenoten Bernard-Buchet sedert de
datum van het vonnis hun meerderjarigheid hebben berei:kt niet als gevolg kon
hebben dat het vonnis geen werking
meer had ; de beklaagde gerechtigd was
van de bevoegde rechtbank een herziening van de beslissing te vragen, indien
hij oordeelde dat de bij vonnis van
4 maart 1959 vastgestelde som niet meer
overeenstemde met de behoeften van zijn
echtgenote gezien de wijziging van de
situatie, nu Bernard aldus niet heeft
gehandeld, moet worden overwogen dat
hij heeft aangenomen dat het bedrag van
de uitkeri:ng overeenstemde met de
behoeften van de burgerlijke partij,
thans verweerster » ;
Dat het arrest aldus omstandig heeft
geantwoord op het verweer van eiser en
aan het bij artikel 97 van de Grondwet
opgelegde vormvoorschri:ft heeft voldaan ;
Dat dit onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat artikel 39lbis van
het Strafwetboek toepasselijk is op de
schuldenaar van de uitkeri:ng tot onderbaud, wanneer hij meer dan twee maanden in gebreke blijfb de burgerrechtelijke
beslissing waartegen geen verzet of hager
beroep openstaat uit te voeren waarbij
hij werd veroordeeld om een uitkering
tot onderhoud te betalen, zolang hij geen
intrekki:ng heeft verkregen bij een nieuwe beslissing van de burgerlijke rechter ;
Dat het arrest dientengevolge, met
juiste toepassing van deze wettelijke
bepali:ng, heeft overwogen dat het vonnis
van 4 maart 1959 al zijn waarde behield
zolang eiser de herzieni:ng ervan niet had
verkregen;
Dat dit bnderdeel van het middel
naar recht faalt;
En overwegende dat bij de op de
strafvorderi:ng gewezen beslissing de
substantiele of op straffe van nietigheid

I
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voorgeschreven vormen werden in acht
genomen en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
18 augustus 1970. - Vakantiekamer.
- Voo1·zitter, de H. Bayot, eerste voorzitter. Verslaggever, de H. Trousse.
- Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal. Pleiters, de
HH. Raemdonck van Megrode (van de
balie bij het Hof van beroep te Brussel)
en Fally.

qpgeworpen tegen zijn aanvraag tot
vrijlating van dienst op morele grond
als kostwinner te worden ontheven ;
Dat zulk verzoekschrift geen voorziening in cassatie is.;
Om die redellen, verwerpt het verzoekschrift.
18 augustus 1970. - Vakantiekamer.
V oorzitter, de H. Bayot, eerste voorzitter. - Verslaggever, de H. Perrichon.
- Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal.

-

VAKANTIEKAMER,- 18 augustus 1970,

VAKANTIEKAMER,- 18 augustUS 1970.

VOORZIENING IN CASSATIE.
DrENSTPLIOHTZAKE.N.
VERZOEKSCHRIFT VAN DE DIENSTPI,ICHTIGE
WAARBIJ HIJ VERKLAART HOGER BEROEP IN TE STELLEN TE.GEN EEN
BESLISSING VAN DE HOGE MILITIERAAD
EN VRAAGT VAN HET VERVAL TE
WORDEN ONTHEVEN. GEEN VOORZIENING.

1° DIENSTPLICHT.- BESLISSING VAN
DE HE.RKE_URINGSRAAD. - REDENEN.

Het vM·zoekschrijt waarbij een dienstplichtige verklaart hager beroep in te stellen
tegen een beslissing van de Hoge Militieraad en vraagt, wegens de materiele
toestand van zijn gezin te worden ontheven van het verval opgeworpen tegen
zijn aanvraag tot vrijlating van dienst
op morele grand, is geen voorziening in
cassatie (1).

3°

(MASSAU.)
ARREST (vertaling).

2° REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.- ALGE.MEE;N RECHTSBEGINSEL.
- BEGINSEL DAT AAN DE WETGEVER
NIET VERBIEDT DE. UITOEFENING VAN
HET RECHT OP VE_RDEDIGING IN EEN
BEPAALDE MATERIE SPECIAAI· TE REGELEN.
DIENSTPLIOHT.
HERREURINGSRAAD. - lNOBSE.RVATIESTEI,LING
BEVOLEN NA VERISCHIJNING VAN DE
DIE.NSTPLICHTIGE. BESLISSING NA
DE BESLUITEN VAN DE GENEESHEER·
DESKUNDIGE. NIEUWE VERSCHIJ·
NING NODELOOS GEACHT. - DIENST·
PLIOHTIGE BEHOEFT NIET MEER 'I'E
WORDEN OPGEROEPEN.

1° De Herkeuringsraad die over de dienstgeschiktheid uitspraak doet in de termen
van artikel 43, § 4, van de dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 april 1962,
moet zijn beslissing niet ruimer met
redenen omkleden (2).

HET HOF ; - Gelet op de best,reden
beslissing, op 10 april 1970 door de Hoge
Militieraad gewezen;
Overwegende dat de betrokkene in
zijn verzoekschrift verklaart hoger beroep
in te stellen tegen genoemde beslissing,
door enkel te vragen, wegens de financiele
toestand van zijn familia, van het verval

2° Het algemeen beginsel van het recht op
verdediging verbiedt de wetgever niet de
uitoefening van dit recht in een bepaalde
materie, zoals de dienstplicht, speciaal
te regelen (3).

(1) Raadpl. cass., 25 juli 1957 (Bull. en

(2) Raadpl. cass., 14 februari 1955 (Bull.
en PAsic., 1955, I, 631) en 12 juni 1961
(ibid., 1961, I, 1106).
(3) Raadpl. cass., 23 maart 1964 (Bull. en
PASIC., 1964, I, 797).

PAsrc., 1957, blz. 1368) en 9 maart 1959
(ibid., 1959, I, 681).
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3° Wanneer de Herlceuringsraacl na cle
verschijning van cle clienstplichtige cliens
in_?bs~rvatie11telling heejt bevolen, kan
h~J u~tspraak cloen over cle beslw:ten van
de geneesheer-cleskunclige zoncle1· cle
clienstplichtige op te roepen, zo hij een
nieuwe verschijning nocleloos acht (I).
(Dienstplichtwetten, gecoi.irdineerd bij
het koninldijk besluit van 30 april
1962, art. 45, § 3.)

(VAN DER MEULEN.)

ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
Jeslissing, op 5 mei 1970 gewezen door
[e Herkeuringsraad van de provincie
3rabant;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
chending van artikel 97 van de Grandvet,
cloordat eiser op 15 april 1969, na een
1.observatiestelling in het militair hospiaal, « voorlopig afgekeurd, ongeschikt "
mrd verklaard door de geneesheer,
toofd van de gezondheidsdienst van het
ekruterings- en selektiecentrum, en op
6 januari 1970, na een nieuwe inobser·atiestelling van eiser in het militair
.ospitaal, de geneesheer, hoofd van de
ezondheidsdienst van het rekruteringsn selektiecentrum, eiser naar de hereuringsraad heeft verwezen, daar hij
lee-r;tde dat er reden was om de vrijbellmg op grand van definitieve ongeJhiktheid uit te spreken ; in strij d met
e twee vroeger uitgebrachte adviezen,
e herkeuringsraad, zonder zijn beslissing
1et. redenen te omkleden, eiser geschikt
eeft verklaard voor de militaire dienst :
Overwegende dat, zo de herkeuringslad, bij artikel 48 van de op 30 april
962 gecoi.irdineerde dienstplichtwetten,
erplicht wordt zijn beslissing met redeen te omkleden, artikel 43, § 4, van
~noemde wetten nauwkeurig de termen
epaalt waaronder de herkeuringsraad
itspraak doet over de dienstgeschikteid;
Overwegende dat de bestreden beslisng met redenen is omkleed : « Aange-

(1) Cass., 10 december 1968 (A1·r. cass.,
169, biz. 363).

wezen, geschikt voor de dienst » overeenkomstig artikel 43, § 4;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de rechten van de
verdediging,
d~orclat, nu de herkeuringsraad, in zijn
beshssmg van 19 februari 1970, zich
ertoe beperkt had een aanvullend medisch
deskundig onderzoek te bevelen, deze
beslissing niet van te voren besliste over
de zaak ten gronde; eiser, derhalve,
slechts omtrent deze maatregel tot onderzoek uitleg heeft kunnen geven ; eiser
anderzijds noch werd opgeroepen voor
noch gehoord op de zitting van 5 mei
1970, tijdens welke de bestreden beslissing w:rd uitgesproken ; bij gebrek aan
oproepmg voor deze zitting, eiser zijn
verweermiddelen betreffende de grand
van de zaak niet heeft kunnen doen
gelden, en inzonderheid elk dienstig
medisch stul<;: neerleggen ; de rechten
van verdediging van verzoeker werden
geschonden, nu hij niet werd opgeroepen :
Overwegende dat het algemeen beginsel van het recht op verdediging voor
elke contentieuze rechtsmacht de wetgever niet verbiedt de uitoefening van
dit recht in een bepaalde materie, zoals
de dienstplicht, te regelen ;
Overwegende dat, krachtens artikel45,
§ 3, van de op 30 april 1962 gecoi.irdineerde dienstplichtwetten, de herkeuringsraad, wanneer hij, na verschijning van de
dienstplichtige, diens inobservatiestelling
heeft bevolen, mag uitspraak doen op
de besluiten van de geneesheer-deskundige zonder de dienstplichtige te laten
oproepen, indien hij een nieuwe verschijning nodeloos acht ;
·
Overwegende dat de beslissing vaststelt dat eiser reeds v66r zijn inobservatiestelling voor de herkeuringsraad was
verschenen en er was gehoord, en dat
een nieuwe verschijning derhalve nodelaos wordt geacht ;
Overwegende dat de stelling van eiser,
volgens welke hij, bij ·zijn verschijning,
sl_echts omtrent zijn inobservatiestelling
mtleg had kunnen geven en zijn verweermiddelen betreffende de grand van de
zaak niet had kunnen doen gelden door
aile dienstige stukken over te leggen,
geen enkele steun vindt in de processtukken;
Dat daaruit volgt dat geen enkele
miskenning van de door de wet geregelde
rechten van de verdediging wordt bewezen;
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Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
18 augustus 1970. - Vakantiekamer.
- Voorzitter, de H. Bayot, eerste voorzitter. - Verslaggever, de H. Perrichon.
- Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal.

VAKANTIEKAMER.- 18 augustus 1970.
JEUGDBESCHERMING. - WET VAN
8 APRIL 1965. STRAFRECRTELIJKE
VONNISGERECRTEN DIE1
VOOR DE1
1e S:EPTE1MBE1R 1966 RE1GE1LMATIG RE1BBEN K:ENNIS GE1NOMEN VAN DE VERVOLGINGE1N WE GENS MISDRIJVE.N TEN LASTE
VAN MIND:ERJARIG:EN VAN VOLJ.:m ZESTIEN JAAR EN MINDER DAN ACHTTIEN
JAAR OUD OP R:ET OG:ENBLIK VAN DE
FElTEN. BLIJVEN BEVOEGD OM
TE BESLISS:EN OVER DE AAN DEZE
MIND:ERJARIGEN TEN LASTE GELEGDE
F:EIT:EN. EVENTUELE TOEPASSING
VAN DE BIJ DE STRAFWET GESTELDE
STRAFFEN.

De strafrechtelijke vonnisgerechten die v66r
de fe septembe1• 1966, datum van de
inwerlcingtreding van cle wet van 8 april
1965, regelmatig binnen de grenzen
van hun bevoegdheid lcennis hebben genomen van de vervolgingen wegens
misdrijven ten laste van minderjarigen
van valle zestien jaar, maar mincler dan
achttien jaar oud op het ogenblilc van
de feiten, blijven bevoegd om hierover
te beslissen ( 1) en pas sen eventueel op
deze minderjarigen de bij de stmfwet
op deze misdrijven gestelde stm tfen
toe (2). (Wet van 8 april 1965 op de
jeugdbescherming, art. 92 ; kon. besl.
van 30 juni 1966, art. l.)

(1) RaadpL cass., 24 mei en 12 juni 1967
(Arr. cass., 1967, biz. 1166 en 1250); 18 decem_ber 1967 en 19 februari 1968 (ibid., 1968,
bi~. 572 en 819).
__ (2) Raadpl. de .noot van Mr MEEUS,
Rev. de dr. pen., 1966-1967, biz. 318 en voig.

(RE1MY.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 mei 1970 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 2 van het Strafwetboeh:
en van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming,
doonlat het bestreden arrest, bij bevestiging van het beroepen vonnis, vaststelt
dat de opschorting van de uitspraak vall
de veroordeling die bij het vonnis op
13 december 1965 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Charleroi, iu
kracht van gewijsde getreden, aan eiser
werd toegestaan, van rechtswege herroepen werd bij het vonnis op 14 maart
1969 gewezen door de Correctioneln
Rechtbank te Nijvel, in kracht van
gewijsde gegaan, dat hem namelijk veroordeeld heeft tot een gevangenisstraJ
van een jaar, zonder uitstel, en doordat
het arrest eiser veroordeelt. wegens de
bij vonnis van 13 december 1965 bewezen
verklaarde telastleggingen,
terwijl de feiten van de telastleggin §
door eiser in juni en in september 196:
gepleegd werden, dit is toen hij 17 jam
oud was; de wet van 8 april 19Gt
betreffende de jeugdbescherming de straf
rechtelijke meerderjarigheid van 16 or
18 jaar heeft gebracht; eiser aldu:
op het ogenblik van de feiten opnieu''
minderjarig was en derhalve onder d(
toepassing viel van de wet betreffend<
de jeugdbescherming, en het hof vm
beroep onbevoegd was om te beslissm
over de herroeping van de probatie
opschorting van de uitspra.ak van d•
veroordeling die op 13 december 196:
door de Correctionele Rechtbank t•
Charleroi bevolen werd en om eisc
wegens de hem ten laste gelegde misdrij
ven te veroordelen; dat de jeugdrecht
bank, rechtscollege dat bij genoemde we
van 8 april 1965 ingesteld werd, allem
bevoegd was om een ten opzichte va1
eiser genomen maatregel van bewaring
behoeding of opvoeding niet geschikt t
achten en om de zaak naar het openbaR
ministerie te verwijzen met het oog o·
vervolging voor de correctionele recht
bank;
Overwegende dat de wet van 8 apr
1965 betre:ffende de jeugdbeschermin§
die op I september 1966 in werkin

-·--,-------

L=_--
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Om die redenert, verwerpt de voorzie' ing ; veroordeelt eiser in de kosten.
18 augustus 1970. - Vakantiekamer.
- Voo?·zitte?", de H. Bayot, eerste vooritter. - Verslaggeve1·, de H. de Waeregger. Gelijkl1.tidende conclusie, de
L Delange, advocaat-generaal. - Plei~J·s, de H. Agneessens (van de balie te
Jijvel).

._::

VoRll'r. STRAFZAKEN. VooRz1ENING VAN DE BURGERLIJKE P ARTIJ. VERPLICHTING DE AKTE ZELF VAN DE
VOORZIE_NING TE BETEKENEN.

Niet ontvanlcelijk is de voorziening van de
burgerlijke pm·tij, als deze zich ertoe
beperkt heejt aan de verweerder ter lcennis
te brengen dat zij een cassatieberoep
heejt ingesteld zonder de alcte zelj van
de voorziening te doen betekenen (1).
(Wetb. van strafv., art. 418.)
(DUEZ, T. RIVART.)
ARREST

(vertaling) .

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis op 19 november 1969 gewezen
door de Correctionele Rechtbank te
Bergen, rechtdoende in hoger beroep ;
I. Op de voorziening van eiser, in zijn
hoedanigheid van beklaagde :

II. Op de voorziening van eiser, in
zijn hoedanigheid van burgerlijke partij ;
Overwegende dat eiser, burgerlijke
partij, enkel aan verweerder ter kennis
heeft gebracht dat hij zich in cassatie had
voorzien zonder de akte zelf van de voorziening te Iaten betekenen :
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt eiser in de kosten.
18 augustus 1970. - Vakantiekamer. ·
- Voorzitter, de H. Bayot, eerste voorzitter.- Verslaggever, de H. Trousse.Gelijlcl1.tidende conclusie, de H. Delange
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Urbain (van de balie te Bergen).

VAKANTIEKAJ\o!ER,-

VOORZIENING

18 augustus 1970.

IN

CASSATIE.

BESLISSINGEN WAARTEGEN

'OORZIENING

-
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getreden is, in haar artikel 92 bepaalt
dat : " deze wet wordt door de gerechten
die zij opricht toegepast op feiten en
toestanden die zijn gepleegd of bestaan
v66r de dag waarop zij in werking treedt,
wanneer de zaak niet reeds aanhangig
is bij de gerechten die v66r de inwerkingtreding bevoegd waren " ;
Overwegende dat men uit die bepaling
kan afleiden dat de strafgerechten die
vroeger bevoegd waren om kennis te
nemen van de wegens 'misdrijven ten
laste van minderjarigen van voile zestien
jaar ingestelde vervolgingen bevoegd
blijven om uitspraak te doen over de
feiten die aan minderjarigen beneden de
.eeftijd van achttien jaar ten laste worden
.selegd en waarvan zij regelmatig kennis
1ebben genomen, binnen de grenzen van
:leze bevoegdheid, v66r de inwerking~reding van de wet van 8 april 1965,
:lit is v66r 1 september 1966, en dat zij,
n afwijking van de door artikel 2, lid 2,
.ran het Strafwetboek gestelde regels, de
loor de strafwet voor deze misdrijven
Jepaalde straffen moeten uitspreken';
Dat daaruit volgt dat de door de wet
ran 8 april 1965 opgerichte gerechten
1iet bevoegd waren om kennis te nemen
mn de door eiser gepleegde misdrijven
oen hij meer dan zestien en minder dan
tchttien jaar oud was en waaraan hij
lp 13 december 1965, bij vonnis van de
>>rrectionele Rechtbank te Charleroi,
:chuldig werd verklaard, noch om uit:praak te doen over de herroeping van
lo opschorting van de uitspraak van de
'Aroordeling die door genoemd vonnis
vas bevolen ;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat de substantiele
:f op straffe van nietigheid voorgeschre·cn vormen werden nageleefd en dat de
>cslissing overeenkomstig de wet is ;

AKANT!EKAJ\o!ER, -

--_\

EEN

CAS-

18 augustUS 1970,
IN

CASSATIE.

(1) Cass., 12 juni 1967 (Arr. ca,ss., 1967,
blz. 1251.)

. ---
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SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
STRAFZAKEN. NA EE.N EERSTE
VOORZIENING WORDT GEE.N ANDE.RE
VOORZIE.NING. TOEGELATEN. UITZONDERINGEN.

Buiten het geval voorzien in artikel 40,
lid 14, van de wet van 5 juni 1. 935 op
het gebrttik der talen in gerechtszaken,
van regelmatige ajstand of van een
voorziening tegen een arrest van verwijzing naar het hoj van assisen, lean
een partij zich geen tweede maal in
cas.satie voorzien iegen een en rlezeljcle
beslissing in strajzaken (1). (Wetb. van
strafv., art. 438.)

(GUILLAUME, T. FOURIER EN NATIONAAL
VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN).

ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 februari 1970 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
Wat betreft de op 19 febrnari 1970
ingestelde voorziening ;

b) In zover zij wordt gericht tegen de
beslissing gewezen op de door de verweerster Fourier ingestelcle burgerlijke rechtsvordering :

Overwegende dat eiser geen enkel middel doet gelden ;
Wat betreft de op 20 februari 1970
ingestelde voorziening :
a) In zover zij gericht wordt tegen het
openbaar ministerie en tegen verweer·
ster Fourier :

Overwegende dat de voorziening inge·
steld tegen dezelfde beslissingen als dE
op 19 februari 1970 ingestelde voorzie·
ning niet ontvankelijk is krachtens arti·
kel 438 van het W etboek van straf.
vordering, dat van toepassing blijft zelff
wanneer de tweede voorziening binner
de wettelijke termijn werd ingesteld er
voordat de eerste voorziening werd ver.
worpen;
b) In zover zij gericht wordt tegen df
beslissing gewezen op de burgerlijkf
rechtsvordering ingesteld door het N atio
naal Verbond van Socialistische Mutua
liteiten :

a) In zover zij gericht wordt tegen de
op de strafvordering gewezen beslissing :

Overwegende dat
middel doet gel den ;

Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en clat
de beslissing geen enkele onwettelijkheicl
bevat die op de enkele voorziening van
eiser zou kunnen opgeworpen worden ;

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt eiser in de kosten

(1) Cass., 11 mei 1970, sttp1'Ct, blz. 842.

eiser geen enke

18 augustus 1970. - Vakantiekamex
- Voorzittm·, de H. Bayot, eerste voor
zitter. - Vm·slaggeve1·, de H. Trousse.GeliJlclttidende conclusie, de H. DelangE
advocaat-generaal.

I!'

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE
VAN DE ARRESTEN
OPGENOMEN IN DE VERZAMELING

ARRESTEN VAN HET HOF VA"N CASSATIE

JAARGANG 1970

Alfabetische lijst van de titelwoorden waaronder de korte
inltoudsopgaven gerangschikt zijn (l).
A
Aanranding van de eerbaarlleid en verkrach:
ting.
Annsprakelijkheid (bui ten
overeenkomst).
Adoptie.
Ambtenaar.
Arbeidsbescherming.
Arbeidsongeval.
Architect (tucht en beschermil~ van de titel).
Automobielen, autobussen,
autocars en taxi's.

nescherming van de maatschappij (Wet tot).
Betaalde feestdageri.
Betichting van valsheid.
Bevoegdlleid en aanleg.
Bewijs.
Bezit.
Burgerlijke
rechtsvordering.

c
Cassatie.
Cas sa tiemiddelen.

,

I<

Echtscheicling en sclleiding
van tafel en 'bed.
Eigendom.
Elektrische energie.
Erfdienstbaarheid,
Erfenissen.
. , :
,
Europese gemeenschappe11
Exploot van gereclltsdcu:·waarder.
·
·

F
Faillissement.

D
B
Bank brenk.
Belasting op de automati·
sclle
ontspanningstoestellen.
Beroevsziekten.
Be rusting.

E
I

Dagvaarding. ·
Deelneming aan misdrijven.
Deskuncligenonderzoek.
Diefstal en afpersing.
Dienstplicht.
Douanen en accijnzen.
Drukpersmisdrijf.

G
Gemeentelijke en provin·
ciale belastingen.
Gena de.
Geneeskunst.
Gerechtskosten.
Gezondheidspolitie over de
h uisclieren.
Grondwet.

(1) N. B. Onder elke korte inhoudsopgave worden de datum van het arrest en de bladzijde',
waar het in de verzameling gedrukt staat, vermeld.
CASSA'l'IE
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H
Herroeping van het gewijsde.
Herziening.
Hof van assisen.
Hoger beroep.
Huur van goederen.
Huur van werk.
Huwelijk.
Huwelijkscontract.

I
Indeplaatsstelling.
In het buitenland bedreven misdrijf.
Inkomstenbelastingen.
Internationale verdragen.

J

Jacht.
J eugdbescherming.

K
Koop.

L
Levensonderhoud.

M
Misbruik van vertrouwen.
Misdrijf.

N
Nachtgerucht of nachtrumoer.
Nieuwe eis.
Notaris.

.0
Ondeelbaarheid.
Onderzoek (in strafzaken).
Onderzoeksgerechten.
Onopzettelijk toebrengen
van verwondingen en onopzettelijk doden.
Onrechtmatige
mededinging.
Onteigening ten algemenen
nutte.

Ontucht en prostitutie.
OntvDering van een kind.
Openbare orde.
Openbare schennis van de
goede zeden.
Oplichting.
Opstal (Recht van).
-overeenkomst.
Overtredingen.

p

u
Uitvinclingsoctrooi.
Uitvoerende macht.

v

PaTitair comite.
Pensioenen.
Provincie. -

R
Rechtbanken.
Rechten van de verdediging.
Rechterlijk gewijsde..
Rechterlijke macht.
Rechterlijke organisatie.
Rechtsvordering.
Reclenen van de vonnissen
en arresten.
Regeling van rechtsgebied.
Rekening -courant.

s
Samenlo-op van misdrijven.
Schenkingen en testamenten.
Schip-Scheepvaart.
Sociale zekerheid.
Soevereine
beoordeling
door de feitenrechter.
Spoorwegen
(N ationale
maatschappij der Belgische).
Sportwedstrijden.
Steclebouw.
Straf.
Str afvordering.

T
Taal (Gebruik
Duitse).

Taal (Gebruik van de Neclerlandse en Franse.).
Telegraaf en telefoon.
Tussenkomst.

van

de

Valsheid en gebruik van
valse geschriften.
Vennootschappen.
Verbintenis.
V erdeling.
Verhaal op de rechter.
Verjaring.
Verkiezingen.
Verlating van familie.
Veroorcleling met uitstel
en opschorting van de
veroordeling.
Verrijking zoncler oorzaak.
Verwijzing na cassatie.
Verzekeringen.
Verzet.
Visserij.
Voedingswaren.
Vonnissen en arresten.
Voorlopige hechtenis.
Voorrechten en hypotheken.
Voorziening in cassatie.
Vreemdelingen.
Vrijheid van koophandel
en nijverheid.
Vruchtgebruik.

w
Wapens.
Waren en goecleren (Misbruik in de handel van).
Wegen.
·
Wegverkeer.
Werkrechtersraad.
Wetten en besluiten.
Wisselbrief.
Woonplaats.
Wraking.

~-L

~L ___

-

A
AANQANDING VAN DE EEQ- ·
BAAQHEID EN VEQKQACHTING.
Verkmohting ,qepleegtl op een kind boven de voUe leeftijtl van 14 jaar en beneden die van 16 jaar door een bloedverwant in de opgaande lijn is. ~ Verzaolitende ornstandigheden. Oorreotionalisering door het onderzoeksgereoht, --:-Wettelijkheid. - Buiten het geval bedoeld

bij bet tweede lid van artikel 376 van bet
Strafwetboek kan de misdaad van verkrachting door een bloedverwant in de
opgaande lijn gepleegd op de persoon
van een kind boven de voile leeftijd
van 14 jaar en beneden die van voile
16 jaar, wegens verzachtende omstandigheden, door de onderzoeksgerechten gecorrectionaliseerd worden. (Strafwetboek,
art. 375, lid 3, en 377, lid 6; wet van
4 oktober 1867, art. 2, lid 2, gewijzigd bij
de wet van 19 maart 1956, enig artikel, en
art. 6.)
670
16 maart 1970.

AANSPQAKELIJKHEID (BUITEN
OVEQEENKOMST).
1. - Weilen. - Openbare weg van de
Staat. Beveiliyingsplioht die op de
Staat rust. - Beg!"ip. - De Staat kan

burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld
worden onder meer wanneer een tot zijn
grondgebied beborende openbare weg, zo,
als hij is aangelegd, aan de gebruikers
niet verstrekt wat zij, overeenkomstig de
bestemming van de weg, ervan kunnen
verwachten of wanneer de Staat verzuimt dergelijke weg in een normale toestand en zonder gebrek te onderhouden
of nog wanneer hij te kort schiet in zijn
algemene verplichting tot voorzichtigheid
door de gevaren niet te signaleren die zich
op deze weg kunnen voordoen. (Burg.
Wetb., ·art. 1382 en 1383.)
10
5 september 1969.
2. -

Gemeenteoverheden.
Verplioht-ing orn te zoryen voor de veiligheid van

het vm·Tceer in de straten. - Vm·pliohting
toepasselijk· op t1e tot de Staat behorende
openbare wegen die door de yemeente lopen. - De verplichting van· de gemeente-

6verheden om te zorgen voor de veiligheid
van het verkeer in de straten is zelfs
toepasselijk op de gedeelten van de tot de
Staat behorende openbare wegen, die 'over
de gemeente lopen. (Art. 50 van het decreet van 14 december 1789, 3; 1°, van
titel XI van het decreet. van 16-24 augustus 1790, 1382 van het Burgerlijk Wethoek en 90, 12°, van de gemeentewet van
30 maart 1836.)
'
5 september 1969.

10

3. - Wey van de Staat die over een
gerneente loopt. - Soharle ye"teden tloor
een gebruilcer van deze openbare weg·. Staat en yemeente die te kart gesvhoten
zijn in hum verpliohting om te zorgen voor
de veiligheid van de weggebt·uilcers. Fouten in oot·zakelijlc verband rnet de
Staat en gerneente verplioht
sohade. om het slaohtoffer te vergoeden. - Bij-'
drage tot de veryoeding. - Wanneer de

Staat en een gemeente, die te kort schieten in hun verplichting om te waken over
de veiligheid van de gebruikers van de
openbare weg, schade berokkend hebben
aan een gebruiker van een tot de Staat
behorende openbare weg, die over het
grondgebied .van deze gemeente loopt, zijn
beiden verplicht dit slachtoffer te vergoeden en in hun onderlinge verhoudingen
zijn zij verplicht bij te dragen tot · de
vergoeding van de door hun respectieve
fouten veroorzaakte schade.
5 september 1969.

10

4. - Beslissiny waat·bij wordt vastgesteld dat de fo7ttieve aamvezigheitl. van
een voetganget· op de rijbaan voorzienbaar voor de besttwrdet· van een rnotorrijhtig. ~ Vaststelling die niet noodzalce.
lijlc inslttit dot er geen oot·zalcelijlc verbantl bestaat tussen de font, die de voetganger heeft gepleegd, en de sohade zoals
deze tot stand lcwam. - De vaststelling

door de rechter dat de foutieve aanwezigheid van een .voetganger. op ue rijbaan
voor de bestuurder van een motorrijtuig
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voorzienbaar was, sluit niet noodzakelijk
in dater geen oorzakelijk verband bestaat
tussen de font, die de voetganger heeft
gepleegd, en de schade zoals deze tot
stand kwam.
70
22 september 1969.

5. '---- Ramin{J van cle schade. - Gebe'!l1'tenis na de schade. - JJ!IogeUjlche"id van
dergeUjke uebeu-rtenis. Geueven dat
vreema is aan de· beoordeUnu van de te
vergoeden scha.de. Om de vergoecling
wegens de door een misdrijf veroorzaakte
schade te bepalen, mag geen rekening worden gehouden met een loutere gissing,
zoals de mogelijkheid van een nieuw lmwelijk. (Burg. Wetb., art. 1382 en 1383.)
22 september 1969.
82
6. - _JJ!Iisdri:if of oneigenlijlc misdrijf.
~

Wetten d!ie de beslnncldelen o-mschrijven van het jeit waantit de btW{JerrechteUjke aanspmlceUjlcheid vom·tvloeit en
de wijze en de o-mvcmu vcm "de ,ve1·goeding
11retten van politic in de
1Jaststellen. z·in ·van nrtikel 3 van het · B·nrge1·lij lc 1·Vetboe/c, - De wetten die de bestanddelen

omschrijven van het feit waaruit een delictuele of een quasi-delictuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid voortvloeit,
en de wijze en de omvang van de vergoeding vaststellen, zijn wetten van politie in
de zin varr artikel 3 van het Burgerlijk
Wetboek.
· 23 oktober 1969.
189

7. - Rechtsvm·dering tot veruoeding
van ae schade veroo1·zaalct door een in
Belgie gepleegd ongeoorloojd jeit.
- Rechtsvor·dering clie in beginsel doo1· de
Belgische wet wo1·dt behee1·st. De
rechtsvordering tot vergoeding van de
schade ·veroorzaakt door een in· BelgH~ gepleegd ongeoorloofd feit wordt uiteraard
en overeenkomstig de regels aangegeven
in artikel 3, lid 1, van het Burgerlijk
Wetboek beheerst door de Belgische wet,'
ook al waren de dader en het slachtoffer
van vreemde nationaliteit.
23 oktober 1969.
189
.8. -- Contract Mtssen een ntndveehouder en een doctor ·in (le die-rgeneeslmtnrle.
- Die-reruM·ts belnst met de mna.tTegelen
voorgeschreven bij het lcon·inlclijlc besln·it
va.n 10 mei 1963 hottrlende ma.atregele·n
tot bestrijding van rle nt:ndertttbercttlose.
- --Dim·enarts get·roffen door de sc!J.qde
die een (leze1· diemn heejt vm·oo·rza.alct.
- Aanspmkelijheid b·ttiten overeenlco-mst
niet .noodzalcelijlc ttitgesloten. - Uit de
enkele omstandigheicl dat, wanneer een
doctor in de diergeneeskunde getroffen
werd door de schade die veroorzaakt is
door een runclclier, tussen hemzelf en de
versoon onder wier bewaring zicll dit dier
bevond, een overeenkomst bestoncl waarbij

hij belast werd met de toepassing van
een behandeling van de runddieren, zoals
dit is voorgeschreven bij het koninklijk
besluit van 10 mei 1963 houdende maatregelen tot bestrijding van de rundertuberculose, volgt niet noodzakelifk dat de bij
artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek
bepaalde aansprakelijkheid uigesloten is
en dat alleen de contractuele aansprakelijkheid in overweging kan worden genamen.
7 november 1969.
241
9. - JJ1ate1··iele en morele schade. Begrip. - De .schade bestaande in een
grotere niet bezoldigde krachtinspanning,
welke d~ getroffene moet doen wegens de
aantasting van zijn lichamelijke gaafheid,
om verder zijn beroep te kunne:il uitoefenen en de inkomsten te kunnen genieten
die hij v-6-6r het ongeval ontving, is' een
materH~le schade, onderscheiden van de
morele schade wegens de geleden pijnen.
·(Burg·. Wetb., art. 1382.)
10 november 1969.
249

1·0. - Ranvinu na.ar bill-ijkheid van de
schade. f1Tetteli:ilche·id. Voo-rwa.a1·_clen. - De rechter kan de door een ongeoorloofde handeling· veroorzaakte schade
wettelijk naar billijkheid ramen, indien
hij de redenen precisecrt waarom, enerzijds, het bestaan van cleze schade vaststaat en, anderzijds, de raming :van de
schade slechts naar billijklieid kan geschieden. (Grondwet, art. 97; Burg. Wethoek, art. 1382.)
10 november 1969.
249
11. ~ Schade voortvloeien!l ttit de eeoc
nornische waqrde1?e1·rnindering van de getroffene op de arbeidsmarlct. - VaststelUnu van de werlcelijlche·irl van deze
schade. - Dat bewezen is de werkelijk-

heid van de schade voortvloeiend. nit de ·
aantasting van de arbeidsgeschiktheid,
waarvan de getroffene de vergoeding
vraagt, wordt wettelijk beslist door het
arrest dat vaststelt·, enerzijds, dat deze
getroffene na verschillende tijclelijke on•
geschiktheden te hebben opgelopen, door
een blijvende arbeidsongeschiktheid aangetast blijft en, anderzijds, dat deze vermindering van arbeidsgeschiktheid gedurende zijn waarschijnlijke wistgevende
levensduur voor de getroffene een vermindering van zijn waardc op cle arbeidsmarkt heeft meegebracht en nog zal meebrengen. (Bllrg. Wetb., art. 1315 en 1382.)
249
10 november 1969.

12. -- A1·tiJcel 138-'!, lirZ .1, van het
Btl!l'gerZijT~ Wetboelc. :...: Gebrek van de
zna.lc. - Begrip. - Uit de omstancligheid
alleen dat een boomstam, een op zichzelf
niet gebrekkige zaak, door de schuld van
een derde, een voor. het verkeer gevaar-
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lijke plaats innam, kan de 'rechter niet
wettelijk het bestaan van· het gebrek · van
deze boom afleiden en de aansprakelijkheid voor de aan derden door deze zaak
berokkende schade ten laste leggen van
degene die de bewaring e1'van had. (Burg.
Wetb., art. 1384; lid 1.)
27 november 1969.
306
13. - Rwm1ng va-n de schade naar ,billijlcheid. ~ Wettelij kheid. ~ Yoonvaa;·den. - De raming naar billijkhej,d van de

door een onrechtmatige daad veroorzaakte
schade wordt wettelijk toegepast door de
rechter, die de rcden opgeeft waarom de
door een partij voorgestelde berekeningswijze niet kan worden aangenomen· en de
onmogelijkheid vaststelt om het juist bedrag· van de s.chade te bepalen bij gebrek
aan nauwkeurige gegevens voor de beoordeling ervan. (Grondwet, art. 97; Burg.
Wetb., art. 1382.)
317
1 december 1969.
14.
Aanspmlcelijlcheid waarvan
spralce in de artUcelen 1382 en 1383 van
het BurgeTUjlc Wetboelc ten laste gelegd
van de dader van een ongeval. - Aansp;'alcelij lcheid niet geg;·ond op het rnaterieel feU van het ongeval rnaa;· op de
fouten en onvoorzichtigheden d·ie de
schade hebben berolclcend. Wettelijlcheid. - Wettelijk gerechtvaardigd is de

beslissing die, om de aansprakelijkheid
waarvan sprake in de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek ten laste
te leggen van de dader van een ongeval,
niet steunt op het ;f'eit aileen dat het ongeval schade heeft berokkend, maar wel
op llepaalde omstandigheden van dit ongeval. wijzende op een font van de dader,
die de schade heeft berokkend.
·
9 januari 1970.
422

15. __:_· Verzelceraar die weigert zijn
wettelijlce
verplichtingen
jegens
het
slachtoffer van een ongeval na te leven.
~ Rechtsrnisbruilc. Verzelceraar die het
1'isico verzelce;·t van de lcosten bet;·etfende
de uitvoering van het vonnis g·ewezen ten
laste van zijn ·verzelcerde. - Rechte;· die
besUst dat deze lcosten in ;·echtstreelcs
veTbdnd staan rnet het herstel van de door·
het slachtotfer geleden schade. - Wettelijlcheid. - ·Wettelijk gegrond op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek is
de beslissing van het vonnis waarbij
wordt vastgesteld dat de verzekeraar van
de · burgerlijke aansprakelijkheid inzake
mot01'rijtuigen, die zijn wettelijke · verplichtingen jegens het slachtoffer van een
ongeval · halsstarig weigert na te leven
door een exceptie in te roepen, welke hij
aan de benadeelde niet mocht tegenwerpen en die deze laatste blootstelt aan de
kosten voortvloeiende uit de uitvoering

___ l_ __ ,_, __ __:__:__--;;--_--',
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van het vonrils gewezen ·ten laste van de
verzekerde, een rechtsmisbruik pleegt dat
Schade berokkent aan het· slachtoffer van '
het ongeval en waarvan hij het herstel is
verschuldigd. (Burg. Wetb., art. 1382.)
30 januari 1970.

492

Tenuitvoe·rlegg·ing dooT. tk gouverne1w van (le wetten en beslu.iten van
algerneen besttt1t1" in de pTovincie. - Nadeel be;·olclcenende fottt. - Geen b1tt·geTreohtelijlce aansp;·alcelijlcheid van de provincif,!. - De gouverneur der provincie

1'6. -

die, in de tenuitvoerlegging van de wetten
en besluiten van algemeen bestuur waarmee hij ingevolge artikel 124 van de provinciewet is belast, een nadeel berokkenende font pleegt, kan de burgerlijke aansprakelijkheid van de provinde niet teo
~eegl;Jrerigen.

13 februari 1!HO.

5!1

17. -

Arnbtenaar of beambte . van de
bu.1·elen de1· provincie. - Provinciewet, artilcel126. - Nadeel beroklcenen(le to11t aepleegd ~vdnneeT zij de gouverneur bijstaan
in zijn opdracht de wetten en besluiten
van algerneen bestmw ten u.itvoer · te leggen. - Geen btwge!-rechtelijlce aanspralcelij lcheid van de pTovincie. - De ambte-

naar o;f' beambte van de provincie, in de
zin van .artikel 126 van de provinciewet;
die een nadeel berokkenende font pleegt
wann~er hij. de gouverneur der provincie
bijstaat in de tenuitvoerlegging van de
wetten en besluiten van algemeen besfuur,
waarmee hij ingevolge artikel 124 van dezelfde wet ,is belast, kan de burgerlijke
aansprakelijkheid van de provincie niet
teweegbrengen.
13 februari 1970.
5!1
18. - Fou.t. - lVegverlceeTsongeval. ~
Wegve;·Jceersn}glernent van 10 deceniber
1958, aTtilcelen 7-1 en 93. - Verlceerstelcen nr 12. - Font bestaande ·in de nietinachtneming van dit verlceeTstelcen. ~
Be_qrip. -De rechter, die vaststelt dat een

gedeelte van de rijba:;tn in zodanig glibberige staat was dat dit niet kon worden
voorzien, mag wettelijk eruit afleiden dat,
hoewel een bestuurder die de weg was opgereden met eeJJ.., snelheid van 50 km. per
uur, terwi.il een verkeersteken deze beperkte tot 40 km. per uur, wegens genoemde .omstandigheden niet de font had
begaan, het verkeersteken nr 12 bedoeld
bij het wegverkeersreglement niet te hebe
ben in acht genomen. (Burg. vVetb., artikel 1382 en wegverkeersreglement van
10 december :1;958, art. 7-1 en 93.)
545
13 februari 197p.
19. - Schade ve1·oo·rutakt rloor de ·respeatieve fottten van versch'illende perso•
nen. - .(!lle peTsonen gehouden tot de vol·

AANSPRAKELIJKHEID (Bl'ITEX OVEREENKOMST)
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Zedige schadevergoeding jegens het sZacht-

offer. - Wordt door de respectieve fouten van verschillende personen schade
veroorzaakt, dan i& elkeen jegens het
slachtoffer gehouden tot de volledige vergoeding ervan. (Burg. Wetb., art. 1382.)
i3 februari 1970.
545
20. - Font. - Begdp. - Elke onvoorzichtigheid levert een fou:t op in de zin
van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en volstaat, hoe zwaar
zij ook is, om de dader aansprakelijk te
stellen voor de schadelijke gevolgen die
zij heeft verootzaakt.
16 februari 1970.
565
21. stelle1·.

~

Aanspralcelijlcheid van de (banVoorwaar·de. - De burgerlijke

aansprakelijkheid door artikel 1384, lid 3,
van het Burgerlijk W etboek ten laste gelegd van de aansteller onderstelt onder
meer dat tussen de dader, op het ogenblik
vail het door hem begane schadelijk feit,
en de aansteller een verband van ondergeschiktheid bestond, dit wil zeggen dat hij
zich onder het gezag, de leiding en het
toezicht van deze laatste bevond.
27 februari 19.70.
604
.22. - Aanspralcelijlcheid van de aansteller. - TTerband van onde1·geschilctheid.
Bestaan van een overeenlwmst van
hunr van werlc. - Sl1tit niet het bestaan
ttit van een verband van ondergeschilctheid. - Het verband van ondergeschikt-

heid dat het begrip van aangestelde inhoudt en dat de blHgerlijke aansprakelijkheid van de aansteller meebrengt, is
niet uitgesloten door het bestaan van een
overeenkomst van huur van werk. (Burg.
Wetb., art. 1384, lid 3, 1710 en 1787 en
volg.)
27 februad 1970.
604
23. - Omvang van de schade. - Vergoedende interesten. - A.anvang. ~ Soevereine beoordeling door de feUem·echter.

- Inzake lumsprakelijheid buiten overeenkomst stelt de feitenrechter, bini:J.en de
grenzen van de conclusiesvan de partijen,
de aanvangsdatum vast voor het berekenen van de interesten die uiteraard vergoedende interesten zijn. (Burg. Wetb.,
art. 1382 en 1383.)
·
2 maart 1970.
607
24. - Fo-nt van het slachtotfe1· niet bewezen verlclanrd. Besliss·ing (lie de
ove1·treMng van belvlnngrle vaststelt en
verlcla.nrt dat de schade awn (leze to·ut te
wijten ·is.'-- BesUssin(J die het 001':<:akeUjlv
·verbanrl met (le ove·rtredht{f van belclnn{frle
wetteUjlc, rechtvnardigt en die het niet
voorzienbna1· lcnrMcte1· van de hindernis,
op{feleve1·d doo1· de waoen van het sla.chtotfe1·, ttitsl·wit. -De beslissing die, na elke

fout van het slachtoffer te hebben uitgesloten, vaststelt dat een verkeersongeval
uitsluitend te wijten is aan de te hoge
snelheid van de beklaagde, stelt het oor- ·
zakelijk verband vast tussen de overtreding van deze beklaagde en de aan het
slachtoffer berokkende schade en sluit
meteen het niet voorzienbaar karakter uit
van de hindernis van diens wagen. (Burgerlijk Wetboek, art. 1382 en 1383, Wegverkeersreglement van 10 december 195S,
art. 7-2, vervangen door art. 4 van het
kon. besl. van 6 september 1961, en artikel 27-1, vervangen door art. 14 van het
kon. besl. van 30 april 1963.)
9 maart 1970.
616
2'5. - Jchade veroorzaalct door een
misdr·ijf.

Omvnng van de vm·goeding.
1

De vergoeding van de schade veroorzaakt aan de benadeelde partij -door een
overtreding van de strafwet, strekt zich
ook uit tot de onrechtstreekse gevolgen
van het misdrijf. (Burg. Wetb.,, art. 1382.)
(Impliciete oplossing.)
1i ap~·il 1970.
733
~

26. - Doding. - Weduwe vnn de getrotfene die recht heett op een overlevinqspensioe1~. Pensioen · dat {feen ve1·l!Oeding is van de door een onrechtmatige
daaa veToorzanlcte schade. Pensioen
zonaer invloed op de verplichting van de'
dader van het misdrijf om ae schade te
vergoeden. - Wanneer een misdrijf de

dood van de getroffene veroorzaakt en dit
overlijden aanleiding geeft tot de betaling
aim de weduwe van een overlevingspensioen, verschuldigd krachtens de overeenkomst waardoor de getroffene en de wel·k_gever gebonden waren, en de wetgeving
betreffende het rust- en overlevingspensioen van het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs, heeft dit pensioen
niet tot doel de .door een onrechtmatige
daad veroorzaakte schade te vergoeden
en mag niet worden afgetrokken van de
door de dader van het .misdrijf verschuldigde vergoeding. (Burg. Wetb., art. 1382.)
·14 april 1970.
743

27. Skafzaken.
B'll1'ge1·lijTce
1·echtsvorcle1·ing. - Raming van de schad·e
naa1· brillij lvheid. W ,ettelij lcheia. Voor·waarden. - Wanneer het sl:ichtoffer
van een onrechtmatige daad een. ramingsbasis voor de door hem geleden schade
voorstelt, lmn de rechter deze schade enkel naar billijkheid ramen. als hij de redenen opgeeft waarom, enerzijds, de voorgestelde ramingsgegevens worden verworpei:t en, anderzijds, de raming enkel naar
billijkheid kan geschieden. (Grondwet, artikel 97; Burg. Wetb., art. 1382.)
8a8
11 mei 1!!70.

.A.ANSPRl\.KEJLIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST)
28. - Do&ing. - S~hade die voor de
1·echtverlcrijgenden van het slachtoffe·r
voortvloeit 1tit het ve1·lies van Z'ijn bedrijfsinlcomsten. ~ Berelcening van die
schade.- Basis.- Bru.to of netto-inlcomsten. - Daar de schade, die voor de rech~.

verkrijgEmden van het slachtofl'er van een
dodelijk on:geval voortvloeit uit het v~r
lies van zijn bedrijfsinkomsten, bestaat m
de derving van het deel v'an deze inkomsten waaruit zij een persoonlijk · voordeel
trokken en de sociale en fiscale lasten van
de bedrijfsinkomsten van het slachtofl'er
hen als dusdanig geen voordeel .verleenden moet de berekening van die schade
in beginsel geschieden op basis van het
netto-loon van het slachtofl'er, met aftrek
van die lasten. Indien de berekening van
die schade niettemin geschiedt op basis
van het bruto-loon van het slachtofl'er
zonder aftrek van de lasten ervan, kan
het gedeelte van die inkomsten, waaruit
de rechtverkrijgenden vo01·deel trokken,
enkel toegekend worden indien de feitenrechter vaststelt dat het bedrag van de
lasten die zij op de hun toe te kennen
vergoeding te dragen hebben, gelijk .is
aan het bedrag van de lasten die het loon
van het slachtofl'er bezwaarden. (Burg.
Wetb., art. 1382 en 1383.)
13 mei 1970.
857
29. ~ Doding. - Weduwe van het
slachtoffer die recht heeft op een overl~
vingspensioen. Schade dw voortvloett
uit het voortijdig bC'lcomen van het 1·echt
op dit pension. JJ1 ate waa1·in_ deze
schcule aanle·iding ueeft tot veTgoedtng. -

Zo het voortijdig bekomen van het recht
op een overlevingspensioen, ten gevolge
van een doding, ee~r vermindering medebrengt van het pensioen waarop de weduwe van het slachtofl'er recht zou gehad
hebben indien het slachtofl'er zijn beroepsactiviteit .tot aan de normale oppensioenstelling had voortgezet, geeft deze pensioenvermindering slechts recht op vergoeding in zover de wedu_we niet ve~go~d
wordt voor de schade d1e voortvloe1t mt
het loonverlies van het slachtofl'er voor
de periode die de oppensioenstelling voorafgaat.
13 mei 1970.
857
30.- VeUigheidsverplichting die op de
openbare overheid ntst. Verplichting
die, buiten het ueval waa·rin een v1·eentde
en haar niet toe1·elc(!nbare oorzaalc het
haar ve1·hindert, de ve·rplichting insluit
ellc abnormaal gevcw1· bij het aanleggen
v·an de voor het openbaar veTlceer opengestelde wegen te ve·rhelpen. Buiten

het geval waarin een vreemde en aan h":ar
niet toerekenbare oorzaak haar verhihdert de op haar rustende veiligheidsverplichting te vervullen, moet de openbare
overheid elk abnormaal gevaar verhelpen
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hij het aanleggen van de wegen die 'zij
v·oor het openbaar verkeer openstelt.
2 juni 1970.
919
31. - Schade vemorzaalct door de
sch1tld van verseheidene personen. - Pe1·sonen alle gehouden tot volledige vergoeding van het slachtoffer. ~ Wanneer

schade is veroorzaakt door de schuld va:n
vcrscheidene personen, is elkeen van hen
gehouden tot volledige vergoeding van het.
slachtofl'er. (Burg. Wetb., art. 1382,) .
2 juni 1970. ·
919
32. - Verlceersongeval. - Aanrijding
tussen een voertuig dat rijdt in een stTaat
ivaa1·van de toegang door een. verkeerstelcen ve1·boden was en een voe1·Wig dat met
een overdTeven snelheid in de tegenovergqstelde richting reecl. - Arrest dat besz.ist daa1· er geen ooTza.lceHjlc verband. bestaat Wssen de tout van de bestuurder
van het eerste voertuig en h13t ongeval. An·est dat niet vaststelt. dat het ongeval
zou hebben plaatsgehad zonde1· de tout
van deze best'ltU1'dC1", - Onwettel-ijlcheid.

- Niet wettelijk gerechtvaardigd is de
heslissing volgens welke er geen oorzakelijk .verband bestaat tussen de fout die
de bestuurder van een voertuig heeft begaan door een straat op te rijden waarvan
de toegang hem door een verkeersteken
nr 21 verboden was, en de botsing die zich
heeft voorgedaan met een voertuig dat
met een overdreven snelheid in de tegen0vergestelde richting reed, terwij~ nit de
vaststellingen van de rechter met kan
worden afgeleid dat het ·ongeval zelfs
zonder de fout van deze bestuurder zou
hebhen plaatsgehad.
4 juni 1970.
926
33. - Beslissing waaTbij wonlt vastgesteld dat de aanwezigheid op de rijbaan
:Van twee bestm~riers, die met overtrading van artilce·l 33-5° van het wegverlceeTsregleme1it hun voertuig in de toestand van stilstaand voertuig hebben gebracht, leon worden voorz~en door de bestuurdeT van een motorrijt1tig. ~ Vastst,elling die niet noodzakelijlc ·i.nslu.it flat
er geen ooTzalcelijlc ve1·band bestaat titSsen de tout van deze tJwee bestuwders en
de schade zoals zij zich heett vooroeclaan.

- De vaststelling door de rechter dat de
aanwezigheid .op de rijbaan van twee b~
stuurders, die met overtrecling van artJkel 33-5° van het wegverkeersreglement
hun voertuig in de toestancl van stilstaancl
voertuig hebben gebracht, kon worden
yoorzien door de bestuurcler van een motorrijtuig, sluit niet noodzakelijk in dat
er geen oorzakelijk verbancl bestaat tussen de fout van cleze twee bestuurclers en
de schade zoals zij zich heeft voorgedaan.
9 juni 1970.
9i4
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34.
Aanspmkelijkheid van de gemeenten. - Decreet van 10 vendemiaire
jaar IV, titel IV, arUkel I. - P·rojectielen
geworpen tene·inde personen te treffen
maar die echter een onrrJerend goed h.ebben geraalct en er· schade hebben verom·zaalt;t. - Aanspt·alcelijlcheid van de ge.
meente. - De gemeente is aansprakelijk

de vooroverleden eohtgenoot tijdens ZtJn
huwelijlc met de overlevende eohtgenoot.
- Gelijlcstell-ing voor de toepassing van
artilr;el 20.5, § 2, van het Burge1'lij.lc Wetboelc van dit Tr;ind rnet een lcind tl.it het
huwelijlc van de vooroverleden echtgenoot
rnet. de o"Uerlevende echtgenoot. - Voor
de toepassing van artikel 205, § 2, ,van het

voor de sc.hade die ten gevolge van
machtsvertoon of geweld op haar grondgebied gepleegd, aan een onroerend goed
wordt aangebracht door projectielen
welke werden geworpen door personen die
deel uitmaken van al dan niet gewapencle
samenscholingen of bijeenlwmsten, ook ul
lag het in de bedoeling van degenen die de
schade hebben veroorzaakt niet het onroerend goed te raken, maar wel personen te
treffen.
· ·
11 juni 1970.
958

Burgerlijk Wetboek wordt een kind uit
een vorig huwelijk van de oYerlevenck
'echtgenoot dat door de' vooroverlederi.
echtgenoot tijdens zijn huwelijk met de
overlevende echtgenoot werd geadopteerd,
gelijkgesteld met een kind uit het huwelijk van de vooroverleden echtgenoot met
de overlevende echtgenoot.
13 maart 1970.
669

.35. -

We-rkloze werlcman, slnchtoffer
van een 0'1.!:1Jeval: - Vonnis dat ·vaststelt
dat··het onge·vc~l het vm·lies van het 1·echt
op werlclozenste~tn tqt gevolg heejt maar
rZat de t·echtsvorrZenng van de verzelceringsinstelling, die in de plaats treedt van
de 1·echten van h'et slachtoffer, verwet·pt
op groncl dat het slnchtoffer geen gelclelij1c verMes heejt gelecJ,en. - Tegenst-rijdigheid in de redenen. - Is een werkloze

werkman het slachtoffer van een ongeval
dat het verlies van zijn recht op werklozensteun tot .gevolg heeft en stelt de verzekeringsinstelling die aan dit slachtoffer
ziektevergoedingi'm heeft betaald, ingevolge haar indeplaatsstelling van de rechten van llet slaclltoffer tegen de aansprakelijke {lader van llet ongeval, de reclltsvor;Jerinr; tot terugbetaHng van deze vergoeclingel1 in, clan is de beslissing waarbi.i
deze rechtsvorclering· wordt verworpen op
groncl clat het slachtoffer geen geldelijk
verlies _heeft geleclen~ door tegenstrij digheicl aangetast en derhalve niet regelmatig
met reclenen omkleecl. (Gronclwet, art. 97. i
26 juni 1970.
1019
36. - Schade veroo·rzanlct doo1· de to·ut
van een dader vnn een ongeval. - Snmenlopende jout van een derde. · - Dadet· clie
desniettem1n tot de volled·ige vergoed·ing
.iegens het slnc'htoffer is geho~tden. -

AMBTENAA]l .
Stnatsa-rnbtenacw. -Minister 'Uan Nationnle Opvoeding. - Kosteloze m·ije inwon·ing. - Voorwaarden. ~ De Staatsamb-

tenaren, inzonderheid die welke ressorteren onder het iVlinisterie van Nationale
Opvoeding, hebben slechts recht op kosteloze vrije inwoning indien zij verplicht
worden een « bepaalde )) woning te betrekken, clit wil zeggen door de administratie vastgesteld wegens bijzondere dienstverplichtingen die hun zijn opgelegd, dat
wil• zeggen van de verplichting om blij·
vend aanwezig te zijn op de plaats van
hun werk. (Kon. besl. van 30 november
1950, art. 2, 3 en 4; kon. besl. van 15 fe"
bruari 1957, art. 2 en 4.)
18 juni 1970.
979

AR.BEIDSBESCHERMING.
Dic~rnantnijverheid. Overt1'eding.
Vaststelling. · - Proces-verbaal dat niet
werd opgemaalct lct·achtens de bijzondet·e
rnachten bij artilcel 6 van de wet van
30 decernber 1950 toegelcend aan de offic·ieren van ge1·echtelijlce pol·it·ie en aan cle
doo1· de Kon·ing spec·inal aangestelde Mnb·tenat·en. - Bepnli·ng van lid 4 vnn artililel 6 vnn voorrnelde wet n·iet van toepnssing. ~ Lid 4 van artikel 6 van de wet

vVanneer een font de schade heeft berokkend welke het slachtoffer van een ongeval heeft geleden, is de dader ervan je- van 30 december 1950 dat voorschrijft dat
gen}3 hem gehoullen tot de volledige ver- op straffe van nietigheid binnen zeven
goeding van. de schade, ook al is deze ver• dagen een afschrift van het proces·veroorzaakt door de samenlopende fout van baal aan de overtreder moet worden overgemaakt, beoogt alleen de processen-vereen derde.
, baal die de officieren van gerechtelijke
22 juli 1970.
1033 politie en de door de Koning speciaal aangestelde ambtenaren opmaken krachtens
de bijzondere machten die hun bij artiADOPTIE.
kel 6 ''an genoemde wet worden toegekend.
Adoptie van een kind uit een ·uorig hu.weUjk ·van ile o·verle·wndc echtgenoot doo1·
23 februari 1970.
591
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ARBEIDSONGEVAL

ARBEIDSONGEVAL.
I. - Weg 11anr of vnn het werk. - ArIJeider wiens nrbeidsovereenlcmnst rJeiJindlgd wns . .:.._ Getroffene van een dodelijlc
Ol!f!CVa.l b-ij de tcntglcecr vnn bij zijn vroeuere werkgever, wnnr !l:ij een postmnndnat was ga.nn nfhalen dM cle Rijlcslcns
1!001" jnnt·li:iks veTlof voo1· hern nnn lnMstg~noemcle hnd geadresseerd. On_qevnl
met ove1"lcomen op cle weg nanr of van
het weTlc. - Niet op de weg naar of van
het werk, in de zin van de besluitwet van
13 december 1945, bevindt zich de arbeider
die. nadat zijn arbeidsovereenkomst geeindigd is, zich naar zijn vroegere werkgever begeeft om er het door de Rijkskas
voor jaarlijks verlof aan laatstgenoemde
geadresseerde postmandaat, zijnde de betaling van zijn vakantiegeld, af te halen
en die, bij zijn terugkeer, door een dodelijk ongeval getroffen wordt.
5 september 1969.
12
2. -

BZijvencle arbeidsongesehilctheid.
BegTip. - Voor de toepassing van de

gecoordineerde wetten betreffende de vergoeding der schade voortspruitende nit arbeidsongevallen, bestaat de blijvencle arbeidsongeschiktheid in de aantasting van
de arbeidsongeschiktheid van de getroff~ne _en van zijn concurrentievermogen,
d1t Wll zeggen in het verlies of 1le vermindering van het economisch potentieel van
de ,getroffene, hetwelk wordt beoordeeld
op grond van de algemene arbeidsmarkt
en ten opzichte van het geheel van de beroepen die hij regelmatig kan blijven uitoefenen. (Impliciete oplossing.) (Gecoordineerde wetten op de vergoeding der schade
voortsprnitende nit arbeidsongevallen,
art. 2.)
11 september 1969.
33
3. - Basisloon. ~ WeTlcnemer sedert
minder dan een jaar· in de ondeTneming
werlczaam en enig in zijn categoric. lVijze van vaststelling van het basisloon
voor het tijdperlc nodig voor het volledig
male en van het jaar. · - Indien door een
arbeic1songeval wordt getroffen, een pas
sedert minder dan een j aar in de onderneming werkzaam zijnde werknemer en
die enig is in zijn categoric, zodat het derhalve niet mogelijk is voor het tijdperk
nodig voor het volledig maken van het
jaar het basisloon te bepalen met verwijzing naar de gemiddelde vergoeding toegekend aan de werknemers vim dezelfde categoric, moet de rechter dit element van
het loon noodzakelijk naar waarde schatten en kan hij onder meer het bedrag van
dit element naar billijkheid vaststellen.
(Gecoordineerde wetten van 28 september
1931, art 6, lid 2.)
19 september 1969.
64

1061

4 . .- Basisloon. - Werlcnemer sedert
mindeT clan een jaar in de ondeTneming
werlczaam en en:ig in zijn categoric. Bewijs van het basisloon. - Indien door
een arbeidsongeval wordt getroffen, een
pas sedert minder dan ecn jaar in de oilderneming werkzaam zijnde werknemer
en die enig is in zijn categoric, zodat het
derhalve niet mogelijk is voor het tijdperk nodig voor het volledig maken van
het jaar het basisloon te bepalen met verwijzing naar de gemiddelde vergoeding
toegekend aan de werknemers van dezelfr1e categoric, clrn agt de rechter die de
gemiddelde vergoeding naar billijkheid
schat, daai· de partijen geen ander bewijs
leveren van een vergoeding die als ve~:ge
lijking voor soortgelijke prestaties kan
dienen, het bewijs van cleze vergoeding
niet op aan de verzekeraar van de werknemer, doch stelt enkel vast dat, hoewel
deze partij het kan doen, zij dit bewijs
niet levert.
\
19 september 1969.
64

·s. - Basisloon. - Werlcnemer sedert
minder dan een jaar in de onderneming
werlczaam en enig in z·ijn categoric. Vaststelling naar billijlcheid van het basisloon voor het tijdperlc nodig voor het
volledig malcen van het .iaar. - Beurip:
Indien door een arbeidsongeval worat
getroffen, een_ pas sede1't minder dan een
jaar in de onderneming werkzaam zijnde
werknemer en die enig is in zijn categoric, zodat het derhalve niet mogelijk is
voor het tijdperk nodig voor het volledig
maken van het jaar het basisloon te be. palen met verwijzing naar de gemiddelde
vergoeding toegekend aan de werknemers
van dezelfde categoric, is de rechter die
de gemiddelde vergoeding naar billijkheid
vaststelt niet e1:toe gehouden het gemiddelde loon van de werknemers van soortgelijke ondernemingen .als grondslag aan
te nemen.
19 september 1969.
64
'6. - Gedeeltelijlce bUjvende arbeidsonoesehilctheid. ~ Beg1-ip.- Voor de toepassing van de gecoordineerde wetten betreffende de .vergoeding van de schade voortsprnitende nit arbeidsongevallen moet de
gedeeltelijke blijvende arbeidsol~geschikt
heid worden beoordeeld te:ri aanzien van
alle beroepen die de bE:madeelde werkman
op regelmatige wijze nog zou knnnen uitoefenen. (Gecoordineerde wetten betreffende de schade voortsprnitende uit arb~idsongevallen, art. 2, gewijzigd bij artlkel 1 van de wet van 10 jnli 1951.)
25 september 1969.
103

7. - Arbeidsongeval 'te
opzettelijlce inbr-ettlc van
dader van het ongeval. geling niet toepasselijTc op

wijten aan een
de wer·lcnemer
Forfaitaire re~
de werlcnemer,

ARBEIDSONGEVAL
De werknemer die een opzettelijke inbreuk pleegt,
oorzaak van een arbeidsongeval, blijft
onderworpen aan de lmrgerrechtelijke
aansprakelijheid van het gemeen recht.
(Gecoordineerde wetten betreffende de
vergoeding der schade voortspruitende uit
arbeidsongevallen, art. 19, eerste lid.)
29 september 1969.
110
dader van het strafbaar feit. -

8. ~ Be,r;rip. - Het arbeidsongeval, is
een plotselinge gebeurtenis, die een lichamelijk letsel doet ontstaan en waarvan de
oorzaak of een van de oorzaken buiten
het organisme van de getroffene ligt; het
impliceert niet noodzakelijk de voorafgaande werking van een uitwendige
kracht.
17 oktober 1969.
171
9. -

Wetten gecoonUneen~ bij het lconinlclijlc besluit van :ll8 september 1931. Opeenvolgencle ongevallen. Bl~jvende
arbeidsongeschilctheid van de getroffene.
- Be1·e1cen·ing van de ve1·goed·ing aan de
,r;etroffene ve1·schuldigd ten, gevolge van
het tweede ongeval. 'l'weede ongeval
dat, althans ten dele, o.orzaalc is van de
dan vastgestelde blijvende ongeschilctheUt.
- V ergoecUn,r; clie moet berelcend wonlen
op. fi1'01Ul van de.ze o·n,r,es9h'ilctheicl, zonder
aft1·elcli?inu van het pe1·centage van de na
het eerste on,r;eval vast,r;estelde , on,r;eschili;theid. - Wordt een werknemer door

twee opeenvolgencle arbeidsongevallen getroffen, dan moe~ ,op grond van het forfaitair karakter van het stelsel van de bij
het koninklijk besluit van 28 september
1391 gecoordineerde wetten, voot de berekening van de vergoecling aan de werknemer verschuldigd ten gevolge vari het
tweede ongeva:l, de blijyende arbeidsongeschiktheid van de getroffene in haar geheel beoordeeld worden, zonder aftrekking
van het percentage van de na het eerste
ongeval vastgestelde ongeschiktheicl, van
het ogenblik dat de ongeschiktheid, die na
het tweede ongeval wordt vastgesteld, dit
ongeval als oorzaak heeft, ook al was het
ten dele.
·
, 31 oktober 1969.
213
10.

~

Arbeidsongeschilctheid. - Nootlzalcelijlc gebruilc van toesteUen voor
lcunstmatige vervang·in,r; van lichaamsaelen en orthopedische toestellen. - Recht
van df! .oetroffene op de betaling door het
bedri.ifshoofd van de lcosten van deze
toestellen alsmede op een vergoeding voor
het vernieuwen e1·van. - De getroffene

van een arbeidsongeval heeft recht niet
aileen
de vergoedingen en renten verschuldigd wegens zijn arbeidsongeschiktheden alsmede op de medische, heelkundige en verplegingskosten door het ongec
val veroorzaakt, maar ook op de betaling
door het bedrijfshoofd van de kosten be-

op

treffende de toestellen voor kunstmatige
vervanging van lichaamsdelen waarvan
het gebruik noodzakelijk is erkend, en op
een vergoeding die met de waarschijnlijke kosten overeenstemt voor het vernieuwen van de toestellen. (Gecoordineercle wetten betreffen{lP clce vPr'!;rwcling
der schade vool'tsprtlitende uit arbeidsongevallen, art. 2 en 3:)
7 november 1969.
243
11. - A1·beidsongeschilctheid. - Noorlzalcelijlc gebru'ilc vnn. toestellen ·voor
lcunstmatige vervanging van lichaamsclelen en orthopeclische toestellen. - Vergoecling clie overeenstemt met de lcosten voor
het ve1·nie·uwen van deze toestellen. VnststellintJ van het bedrag van deze verfiOeding. - Het bedrag van de vergoeding

die oYereenstemt met de waarschijnlijke
kosten voor het vernieuwen van de toestellen voor kunstmntige vervanging van
lichaamstlelen en orthopedische toestellen
waarvan het gebruik noodzakelijk is erkeml voor de getroffene .van een arbeidsongeval en die aan de getroffene moet
worden toegekend, mag worden vastgesteld hetzij bij een akkoord of bij de
einduitsp1:aak zoals dit is bepaald bij artikel 2, lid 6, van de gecoordineerde wetten betreffende de vergoeding der schade
voortspruitende uit arbeidsongevallen,
hetzij bij een akkoord 'of een ·afzonderlijke vonnis. (Gecoordineerde wetten van
28 september 1931, art. 3.)
243
7 november 1969.
1.2. ~ Onuevnl op de weg naar of van
het werlc. ~ Begrip. - Artikel 1 van de

besluitwet van 13 december 1945 vereist
niet dat de arbeider, om zich op de weg
naar en van het werk te bevinden, zijn
verblijfplaats heeft verlaten, doch zegt
enkel welke weg hij moet volgen om zich
naar zijn werk te begeven of ervan terug
te keren, en stelt hiervoor als vertrek- of
aankomstpunt vast « zijn verblijf », dit
wil zeggen de plaats waar dit verblijf is
gevestigd.
27 november 1969.
307
1·3. - On11evaZ op d'e weg naar of van
het werlc.- Weg naar of van het werlc.Beorip. - De rechter kan wettelijk be-

slissen clat de arbeider die, alvorens zijn
voertuig uit zijn garage te rijden om zich
van de plaats van zijn verblijf te begeven
naar de plaats waar hij zijn werk :verricht, nagaat of de staat van de rijbaan
het wegverkeer mogelijk maakt, zich op
dat ogenblik op de weg naar of van het
werk bevindt in de zin van de besluitwet
van 13 december 1945;
28 november 1969.
312

-1

14.
Artilce~ 19, lilt 3, van de flecoordineerde wetten betreffende de ve1·goeding

-~-_:_L ~

r_-_
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de1· scharle voortspruitende uU arbeidson.IJevallen. - Aangestellle van het bed1'ijfghoofd. - Begrip. - In artikel 19, lid 3,

van de gecoi:irdineerde, wetten betreffende
·de vergoeding der schade voortspruitende
uit arbeidsongevallen, heeft het woord
« aangestelde )) dezelde betekenis als in
artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek.
(Impliciete oplossing.)
5 januari 1970.
390

15. ~ On.Qeval ove1·Jcomen op de weg
van en naar het werlc. ~ OngevaJ ove1·7comen op de nonnale weg die de werlcnemer
moet aj!eggen om zich · te beg even naar de
plaats waar de lonen worden ttitbetaald.
- Geen arbeidsongeval. - De rechter die
vaststelt dat de werknemer door een ongeval is getroffen op de normale weg die
hij heeft afgelegd om zich te begeven naar
de plaats waar zijn loon wordt uitbetaal<l,
en dat dit ongeval heeft plaatsgehad toen
!leze arbeider zich niet onder het gezag,
ue leiding of het toezicht van de werkgever bevond, kan wettelijk beslissen dat dit
ongeval geen arbeidsongeval is in de zin
van artikel 1 van de gecoordineerde wetten op de vergoeding der schade voortspruitende nit arbeidsongevallen,
7 januari 1970.
414
1•6. - Onge·val ovm·Jcomen op de weg
naar of ·van het werlc. - Aansp1·alcelijlcheid wegens het beroeps·risico · ten laste
van het onden~emingshoofd of van ·zijn
verzelcemar. - Beslissing hierop gestennd
(ird er op het ogenblilc van het ongeval
tussen de getroffene van het ongeval en
h et onde1·nemingshoofd een arbeidsove·reenlcomst voo1· ~ bed·ienden bestond en die
anderzijcls (3rop wi.ist dat hij op datzelfde
ogenblilc in dezelfde toestand verlcee1·de
als een bediend.e, die ter beschilclcing
wordt gesteld va1~ een under ondernemingshoofd, zonde1· door een ande1·e arbeidsove-reenkomst voor ·bedienden te zijn
1!6rbonden met deze laatste. - Geen te_qenst1'ijrligheid. ...:___ Beslissing regelmatig
met rerlenen omkleerl. - Niet tegenstrij-

dig en derhalve regelmatig met redenen
omkleed is de beslissing die, -om een ondernemingshoofd of zijn verzekeraar aansprakelijk te verklaren wegens een ongeval dat aan een bediende is overkomen op
de weg naar of van het werk, hierop
steunt enerzijds dat op het ogenblik van
het ongeval tussen de getroffene en het
ondernemingshoofd een, arbeidsovereenkomst voor bedienden ·bestond en anderzijds erop wijst dat de getroffene op datzelfde ogenblik in dezelfde toestand verkeerde als een bediende, die ter beschikking zou gesteld zijn van een ander ondernemingshoofd, maar zonder door een
andere arbeidsovereenkomst ~voor bedien-
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den met deze laatste te zijn verbonden.
(Grondwet, art. 97.)
27 februari 1970.
601
1'7. het we·rlc.

Ongeval op de weg naar of van
Begrip.- Onder de weg naa1'

~

of van het werk dient te worden verstaan
de door de arbeider normaal af te leggen
weg om zich van zijn verblijf of van de
plaats waar hij gaat eten naar de plaats
waar hij zijn werk verricht te begeven,
en omgekeerd, of nog, om zich naar de
plaats te begeven waar de lonen worden
uitbetaald en om ervan terug te keren.
(Besluitwet van 13 december 1945, art. 1
en 2.)
6 maart 1970.
· 628
1;8. - Ongeval op de weg naar of van
het werlc. - TV erlcneme1· doo1· het ongeval
getrojjen nadat hij rle nacht had door,qebracht in het httis ~van zijn ouders. Ongeval ove·rlcomen wssen; dit huis en de
plaats waar
de
a1·beirlsovereenlcomst
wo1·rlt ttitgevoerd. - Geen vaststelling dat
de _qetrojjene vooPnemens was, al was het
tijdelijlc, zijn ve1·blijf bij zijn onde1·s te
vestigen of dat hun huis voo1· hem een
tweede ve1·blijf zou geweest zijn. - Ongeval dat geen ongeval is op de weg naar of
·nan het werk. - Geen arbeidsongeval op

de weg naar of van het werk is het ongeval dat zich heeft voorgedaan toen de
werknemer, die door het ongeval werd
g-etroffen, nadat hij met zijn echtgenote
de nacht in het huis van zijn ouders had
!loorgebracht, zich van deze plaats naar
zijn werk begaf, na een kleine omweg om
zijn echtgenote bij h~tar ouders af te zetten, terwijl uit geen vaststelling blijkt dan
<le. getroffene voornemens was 7eweest, al
was het tijdelijk, zijn verbliJf bij zijn
ouders te vestigen, of dat hun huis voor
hem een tweede verblijfplaats was. (Besluitwet van 13 december 1945, art. 1 en 2.)
6 maart 1970.
628
19. - Basisloon. - TVe1·lCV'rouw werlczaam bij tuss·enpozen. - Toepassing van
artilcel 6, lid 5, van de gecoordineerde
wetten op de vergoeding der schade voortspnt#ende uit arbeidsongevallen. ,- Hypothetische vergoeding met betrelclci'l}ff tot
de ~wen waa1·op niet gearbeirl wordt. Getmffene rlie een ntstpensioen geniet. lVettelijlce beperlcingen van haar beroepsactiviteit. - Verplichting hiermede relcening te houden. - Wanneer een werk-

vrouw bij tussenpozen bij een werkgever
te werk gesteld was moet het loon, op basis waarvan de wettelijke vergoedingen
wegens een arbeidsongeval dienen te worden berekend, vastgesteld worden overeenkomstig artikel 6•, lid 5, van de gecoi:irdineerde wetten op de vergoeding der schade
voortspruitende uit arbeidsongevallen;
geniet de getroffene een rustpensioen, dan
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moet de hypothetische vergoeding met betrekking tot de uren waarop niet gearbeid
wordt, berekend worden met inachtneming van de wettelijke beperkingen aan
de uitoefening van een beroepsactiviteit
gesteld. (Impliciete beslising.)
12 maart 1970.
658

legd in die zin dat de dagelijkse vergoeding wegens tij-clelijke volledige arbeids,
ongesclliktheid op 90 t. h. van het gemid~
delcl dagloon moet gebracllt worden v:an[tf
de neg·enentwintig·ste dag· van volle~lige
arbeiclsongesclliktheicl, te rekenen van de
clag die volgt op llet begin van de ongeschiktheid tot werken, zelfs indien {le volledige arbeiclsongesclliktlleid intermitterencl is geweest.
1\i april 1970.
751

1

20. - Rechts·vordering tot betalin.IJ van
een aanvnllende vc1"[JOeding. - Vm·zelceraar-arbeidsongevallen die de verjaring
opwe1·pt. - StuUing van cle ·verjaring d·ie
cie getrujjene steunt op rle laatste vcruoecl'ingsbetaling doo·r ae verzelce·raa1·-arbeidsonvevallen. - Betalinu met een poststttlc
qedaan aan de get1·ofjene door bem:idcleling van cle we·rlcgever. - Vastst(JlUng van
de aatum waarop de ve·rja1··ing stwitende
betaUng heeft plnatsuehad. Stelt de

door een arbeidsongeval getroffene tegen
de
verzekeraar-arbeidsongevallen
een
reclltsvordering in tot hetaling van een
aanvullende wettelijke vergoeding en
voert hij ter rechtvaardiging van de stuiting van de tegen zijn rechtsvordering opgeworpen verjaring· de laatste vergoedingsbetaling van de verzekeraar-arbeidsongevallen aan,. dan kan de rechter, die
vaststelt dat deze betaling is geschied
door verzending van een poststuk aan de
getroffene door bemiddeling van diens
werkgever, uit de aldus vastgestelde feiten wettelijk afleiden cla t de verj a ring
stuitende betaling eerst heeft plaatsgehad
na de datum van het stuk dat voor de betaling heeft gediend.
19 maart 1970.
687
21. - Eis tot he1·z·iewing.
vererge-.
'1-"ing van cle gevolgen van het . a1·beiclsonueval wegens een vmegere pctthologisclw
toestancl. - Rechtsvo1·de1"'inu tot hernie-uwing staat open. - Beg!"ip. - De vorde-

dng tot herziening zoals bedoeW in artikel 28 van de gecoordineerde wetten op de
vergoeding der schacle voortspruitende uit
itrbei-clsongevallen staat voo1; de getroffene
omler meer open wanneer de verergering
van de gevolg·en van het arbeidsongeval,
die zicli sincls het akkoord tussen partijen
of het eindvonnis heeft voorgeclaan, te
wijten is a an, de v66r het ongeval bestaande pathologische toestand van de getroffene.
·
2 april 1970.
703
2'2. -- Artikel 2, Ud 4, van de gecoord·ineenle wetten 1JetTefjencle cle ve1·goeding
der sohacle vooTtsprwitende uit arbeidson[JeVallen. - Dagelijlcse ve1·goeding wegens
tijdelijke vollerlige a1·1Je·idsongeschilcthe·icl.
~ vergoerUng gebmoht op 90 t. h. van het
uemicldelcl dagloon. - Voonvaanlen van
deze ·~ennee-rde'l"in.q; - Lid 4 van artikel 2

van de gecoordineerde wetten bet1•effewJe
de vergoecling der schade voortspruitende
uit arbeiclsongevallen moe't worden uitge-

2-3. - Rechtsvonlering tot betaling van
cle wctteUjl~c ve1·goeclingen. - Erkenn·ing
van het 1·echt van cle getrofjene. - St·witiny vnn ae ver)al'ing l"an zich slechts
voonloen voor· het verlcrij yen van de ver-,
jar·ing. - De erkenning. door de werkge-

1

ver of zijn verzekeraar van llet recllt van
de" getroffene om vergoeding te bekomeu
van de schade voortspruitende uit een arbeidsongeval kan slechts de verjaring van
de reclltsvorderiug tot betaling· van de
wettelijke vergoedingen stuiten indien' zij
plaats !weft voordat de verjaring verkregen is. (Burg. Wetb., art. 2248; gecoorclineercle wetten betreffencle de vergoecling
del" scllacle voortspruiten-cle uit arbeidsongevallen, art. 28, eerste lid.)
4 juni 1970.
921 .
24. - Ji'out van het ondernemingshoofd
en tout van een clenle cl'ie bijgeclTagen
hebben tot het onue:val. - B-t:jdmge in de
vergoedingssohuld. - Begl'lp. - Ingeval

de font van een clerde en die van het onclernemingshoofd van de getroffene samen
een arbeidsongeval hebbeil veroorzaakt,
ontneemt de omstandigheicl, dat met toepassing van de gecoordineerde wetten betreffencle de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen . cle
scllade , ten laste Ivan het ondernemingshoofd enkel en alleen recht geeft op de bij
deze wetten vastgestelde vergoedingen,
aan deze dercle niet het recllt te eisen -clat
het onclernemingshoofd in de schaclevergoeding zou bijdragen; cleze bijdrage
wordt evenwel vastgesteld binnende grenzen van artikel 19 van cleze wetten.
5 juni 1970.
935

25. - A.1·beiclsongeschiktheid.
Aanl
van cle schncle. - De uit een arbeidsongeval voortspruitende arbeidsongeschiktheid
bestaat in het verlies of de vermindering
van de economisclle waarde van de getroffene. (Gecoiirdineerde. wetten betreffende
de schade voortspruitende nit arbeidsongevallen, m;t. 2, gewijzigd bij artikel 1
van .cle wet van 10 juli 1951.)
12 juni 1970.
9G2
26. - Bestendige a1·bcidsongesoh'ilctlteid.- Omvnng van de schade.- In aanmerlcing te nemen gege·vens. Ingeval

van bestendige arbeidsongeschiktlleicl in-.
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ARCHITECT (TUCHT EN BESOHERlVIING VAN
g,evolge een arbeidsongeval wordt de omvang van de schade, die bestaat in het
verlies of de vermindering van de economische waarde van de getroffene, beoor- ·
deeld naar diens leeftijd, beroepsbekwaamheid, aan})assingsvermogen, orne
scholingsmogelijkheden en concurrentievermogim op de algemene 1 arbeidsmarkt.
(Gecoiirdineerde wetten betreffencle de
schacle voortspruitende uit arbeidsongevallen, art. 2, gewijzigd bij artikel 1 van
de wet van 10 juli 1951.)
962
12 juni 1970.

27. --::- Ongeval op de WC!f nactr of van
ltet werl". - Arbeider clie zich naa1· het
hnis van zijn werkgever begecft om, overeenlcornstig de gebntil.;en van de onderneming, in groep de lcenni~ te be.zoeken. Ongeval overkome1i op de weg t·u.sscn het
httis van de werkman en dat van de ·wer1c,qeve1·. - Ongeval op de weg nawr of van
het we1·k. ~ Een ongeval op de weg naar
of van het werk is het ongeval dat zich
voordoet wanneer· de werkman zich naar
het huis van zijn werkgever begeeft, die
aldaar een bijeenkomst van zijnpersoneel
inricht om, overeenkomstig de gebruiken
van de onderneming, in groep .cle kermis
te bezoeken. (Besluitwet van 13 december
1945, art. 1.)
19 juni 1970.
986

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL).
Openbaa1· aamnemen van de titel
van architect zonde1· dctwrtoe ,qerechtigd
te zijn. ~ Wet van 20 febntctd 1939, a1·ti7oel 10. -'-- Misd!'ijf. - Hij die in het

openbaar, zonder daartoe gerechtigd te
zijn, de titel van architect aamieemt,
maakt zich schuldig aan het strafbaar
feit omschreven bij .artikel 10, lid 1, van
de wet van 20 februari 1939 op de bescherming' van de titel en het beroep van architect.
810
4 mei 1970.
2. - Vervolging wegens misd·l"ijf omschreven bij m·tikel 10, lid 1, van. de wet
van 20 febmari 1939. - Beslissing dat de
belclaagde in het openbaar, zonder daa.!·toe ge1·echtigd te zijn, de titel van a!·cJL'itect heeft aangenomen. - Oonclu.sie wa.arbij wo1·dt aan,qevoe1·d dat . de belclaagde
het 1·echt 1teeft de tU.el van ttt'inarchitect
te voeren. - Oonclttsie (Me niet moest beantwool'd worden. De rechter die,

rechtdoende op vervolging wegens. het
strafbaar feit omschreven bij artikel 10,
lid 1, van de wet van 20 febrnari 1939 op
de bescherming van de titel en het beroep
van •architect, vaststelt dat deze telastlegging bewezen is daar de beklaagde in

TITEL)

lOGfi.

het openbaar, zonder daartoe gerechtigd:
te zijn, de titel van architect heeft aangenomen, moet niet antwoorden op de conclusie waarbij wor<lt aangevoerd dat bedoelde beklaagde het recht heeft om de
titel van tuinarchitect te voeren. (Grandwet, art. 97.)
810
4 mei 1970.
3. - Plans waar·voor de t·u.sscnlcornst
van een a1·chitect wettelijk ·is veTe'ist. '--Opma!Gen van dergelijlce plans doo1· ee1t
persoon cUe niet 'iugeschreven 'is op de, tabel van de Orde van architecten of op een
lijst van stagiairs en zonder gemachtigd
te z1jn o-m als architect op te t1·eclen. Misdrijf omsch1·even bij ctrtikel 53 van de
wet van 2() jttni 1963 tot instelling van
een 01·de van a1·chiteoteu. - Beg,rip. -

De rechter die vaststelt dat plans, waarvoor de tussenkomst van een architect
wettelijk vereist is, slechts door een architect, die is ingeschreven ·op de tabel
van de Orde van arehitecten, ondertekenrl
zijn om aa:n die plans een schijn van regelmatigheid te geven, maar uitsluitend
ontworpen en opgemaakt werden door een
persoon die niet was ingeschreven op
zulke tabel of op een lijst van stagiairs
of zonder gemachtigd te zijn om als architect op te treden, beslist wettelijk dat die
persoon zich heeft schulclig gemaakt · aan
het strafbaar feit omschreven bij. artikel 53 van de wet vah 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten.
4 mei 1970.
810
4. -

1. -

;t::>E

ten. -

Raad van de 01·de van architecBevoegdheid. - De Raad van de

Orde van architecten is bevoegd niet aileen om de bij artikel 21 van de wet van
26 juni 1963 bepaalde tucb,tstraffen nit te
spreken, wanneer een lid van de Orde
schuldig bevonden wordt aan een tekortkoming in zijn plichten, maar ook om individuele mantregelen te bevelen die niet
het karak'ter hebben van een tuchtstraf,
ten einde een overtreding van de bij artikel 13 bepaalde voorschriften van de plichtenleer te voorkomen of daaraan een eiiide
te maken. (Wet van 26 juni 1963, art. 19,
20, 21 en 31.)
23 juni 1970.
1000

5. - Raad van de Orde van ai·chitecten. :...__ Tttohtzalcen. - Individttele maatregel die geen ttwhtstraf is, bevolen ten
einde een ove1·tred·ing van de voo1·sch1'iften van de plichtenleer te voo1·1comen en
claaraan een einde te malcen. - Beg!'ip. ~
Een inclividuele maatregel die het karakter niet heeft van een tuchtsti'·af, die de'
Raad van de Orde van architecten wettec·
lijk mag bevelen ten einde een overtreding ·
van de voorschriften van de plichtenleer
te voorkomen of daaraan een einde te maken; is de beslissing die aan een architect
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de machtiging weigert. om gelijktijdig de
):Jeroepen van architect en . van ingenieur
uit.te oefenen om de reden dat het laatstgenoerride beroep hem niet de no{Uge tijd
liet om met de vereiste zorg de taak van
een architect te volbrengen, zoals zulks
vereist wordt door de voorschriften van
de beroepsplichten.
23 juni 1970.
1000
6. - Nationale Raiul. - Voorschriften
va1i de plichtenlee1· van het beroep vctn
architect. - Koning (z.ie bij een in jj'Hnisten·aacl overlegd besluU Mndmule lcrach t
lean verlenen aan de.ze voonclwiften vwn
d.e plichtenlee1·. - Op vcrzoek van de Na-

tionale Raad van tle Orcle van architecten
kan de Koning bij een in Ministerraacl
overlegd besluit bindende kracht verlenen
aan de voorschriften van de plichtenleer
v:oor het beroep van architect zoals zij
door genoemde raad werclen vastgesteld.
(Wet van 26 juni 1963, art. 38-1° en: 39.)
23 juni 1970.
1006

7. - Nationale Raad van de 01·de van
architecten. Reglement van be·roepsplichten vastgestelcl op 17 mactrt en 16 j1tni
1967. - Reglement dat het voonveqJ heett
·uitgemaa.lct vari een lconinlvlij 7c besluit
dat niet r,egelmatig .in Ministe·rraacl is
ove1·legrt. Reglement· dat geen bindende lcracht heeft. ~ Geen bindende
kracht, zoals bepaald bij artikel 39
van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten,
heeft het reglement van beroepsplichten
door de Nationale· Raad. van de Orde van
architecten vastgesteld op 17 . maart en
16 juni 1967, daar uit het koninklijk besluit van· 5 juli 1967 tot goedkeuring ervan blijkt, dat de Ministers er alleen de
2• juni 1967 in Ministerraad over beraadslaagd hebbefr.
23 juni 1970.
1006

AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN.
AUT'OCAnS EN TAXI'S.
1. Bezoldigd pe1·sonenvervoe1·.
Autobusdienst. - Besluitwet van 30 december 1946, artilcel 14, lid 2, en reglement gevoegd b·ij het beslwit van (le Regent van 20 september .1947, artilcel 56,
litte1·a a, - V m·voerdienst pe1· toerwagen
bedoeld bij deze bepaUngen. - Begrip. -

Geen vervoerdienst per toewag·en bedoeld
bij de artikelen 14, lid 2, van de besluitwet van 30 december 1946 en 56, littera a,
van het reglement gevoegd bij het besluit.
van de Regent van 20 september. 1947 is
het ·bezoldigd vervoer van een groep personen, .die op eenzelfde plaats opgeladen
en teruggebracht worden, wanneer bepaalde reizigers, naar gelang \van hun·

persoonlijke voorkeur, op verschillende
plaatsen uitstappen en later opnieuw instappen.
19 januari 1970.
443
2. - Bezolcligd vervoe1· van personen.
- Exploitant van een tax·i d·ie tm· beschilclcing van het JlltbUelc staat op het particuUer domein. ·:--- Ve1·oo1·deUng omdat hij
zich niet na ellce 1·U of (UWtal 1·itten naa·r
de toegelaten standplaats had begeven. Gonclusie van cle belclcwgcle waaTbij hij
deea gelclen clat het stationeren van de.ze
taxi op de openba1·e wcg geoo·rloofcl was
omclat het voe1·tnig voorzien was V(tn een
pla(tt waaruit bleelc fl(tt het niet V1"ij was.
- Venvee1· onbenntwoonl. - Niet gemotivee'l'(le besUssing. - Niet regehnatig ge-

motiveerd is cle beslissing tot veroordeling
van de exploitant van een taxi die ter beschikking staat van !let publiek op het
particulier clomein omclat hij zich niet na
elke rit of een aantal ononderbroken ritten naar zijn toegelaten standplaats had
begeven, zonder te antwoorden op {le conclusie van de beklaagde waarbij hij deed
gelde:il clat het stationeren van cleze taxi
op de openbarc weg geoorloofd was omdat
het voertuig voorzien >vas van een plaat
waaruit bleek dat het niet vrij was. (Besluitwet van 30 december 1946, art. 23, 26,
4°, en 30; besluit van de Regent van
20 augustus 1947, art. 24, § 1, vervangen
blj artikel 3 van het kon. besl. van 2Lfebruari 1957; Grondwet, art. 97.)
6 april 1970.
712
.3. - Vervoer vnn zalcen met motoTvoert·nigen tegen ve·rgoeding. Vervoer van
bepaalcle sto1·tgoecleren en -p1·ocl1tlcten met
l.;ipwagens tegen vergoeding. - Koninlclijlc beslwit van 3 mnart 1966 tQt vaststelUny vnn een type-oveTeenlcomst voor dit
vervoer. - Gcldig genomen besluit zonder
voor·a,.fg(Land overle'g in ministerraacl. -

De wet van 1 augustus 1960 betreffende
b:et vervoer van zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding stelt alleen het algemeen reglement, dat voor zijn uitvoering worclt genomen, afhankelijk van. een
overleg in ministerraad zoclat het koninklijk besluit van 3 maart 1966 dat een typeovereenkomst vaststelt voor ' het vervoer
van bepaalde stortgoederen en -produkten
met kipwagens tegen vergoeding, geldig
werd genomen zonder het voorwerp geweest te zijn van dergelijk overleg, vermits de voorschriften bepaald ter uitvoering van artikel 8 _van bedoelde wet door
hun voorwerp verschillend zijn van die
welke het algemeen reglement moet of
kan vaststellen volgens de artikelen 6 en
7, met name de voorschriften betreffende
bescheiden voor het vervoer.
20 april 1970.
771

4 . - Vervom· van zalcen met motm·voert~tigen

tegen ve1·goeding. -

Ve1·voer van

______ L ___•.

BANKBREUK
oepaalde stortgoedm·en ek -pmd~tlcten met
kipwagens tegen veruoeding. Bewijs1'egeling voor o~wge1·Ujlce en handelsverointen-issen. Type-overeenlcomst door
het koninlcUjlc oesluit van 3 maart 1966
voorgeschreven voor dit vm·voer. Besluit dat niet afwij let van bedoelde bewijsregeUng. Door bij koninklijk be-

sluit van 3 maart 1966, genomen ter uitvoering van artikel 8 van de wet van
1 augustus 1960 betr"effeude het vervo1er
van zaken met motorv6ertuigen tegeu ver-_
goeding, de inachtneming van een typeovereenkomst voor te schrijven voor het
vervoer- van bepaalde stortgoederen en
-produkten met kipwagens tegen vergoeding, is de Koning niet ufgeweken van de
bewijsregeling voor burgerlijke en handelsverbintenissen, maar heeft een politie~
maatregel genomen tot prijszuivering in
de handel, wat vult binnen de perken bepaald· in hoger vermelcl artikel 8.
20 april 1970.
771

5. - Vervoer van znlcen met.motorvoe1't~tigen

tegen ve·rgoe(lin,q. - Vervoer van
bepaalde sto1·tgoederen en -prod·ul,;ten met
kipwa,qens tegen veryoed·ing. - Kon·inlclij 7c be~lu-it van 3 maa1·t 19(;(, tot vaststelUng van een type-overeenlcomst voor (lit
ve-rvoer. - Geldig genomen zonder voo·rafgaand besluit van d·e Raad van ministe1·s. - De wet van 1 augustus 1960 be-
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7, met name voorsc~riften inzake bescheic
den voor ·het vervoer.
1 funi 1970.
903
6. - Vm·voer van zaken rnet moto1·voe1·tuigen tegen vergoeding. - Ve-rvoe-r van
bepaald stortgoederen en -p-rodulcten met
lcipwa,qens tegen ver,qoeding. - Kon·inlcUjlc besl-nit vnn 3 nwart 1966 tot vaststelling van een type-ove-reenlcornst voo1· dit
ve1·voe1·, artilcel1. - Beslu·it dat n·iet van
toepnssiny is op het vervoer van produkten die vaUen onder lvet Verdi·a,q tot op1'ichting van de E'U1'01Jese Gemeenschap
voo·r lcolen en stnal. - Be,ql'ip. - Een pro-

dukt dat grotencleels bestaat uit een
mengsel van verbrande leisteen en van
steenpuin, dat niet als branclstof kan dienen, valt niet onder het Verdrag tot OP"
richting van de Europese Gemeenschap
voor kolen en staal; het vervoer van zulk
een proclukt valt onder de toepussing van
het koninklijk besluit van 3 maart 1966
tot vaststelling van een type-overeenkomst
. voor het vervoer van bepaalde stortgoe·
· deren en -produkten met kipwagens tegen
vergoeding.
1 juni 1970. ·
903
7. - Vervo-er van znken met -rnotm·voe1·"
tuigen, teuen ver,qoe(linu. - Vm·vom· van
bepaalde stortgoederen en -pmdulcten met
lcipwagens te,qen ver,qoeding. - Koninlclij lc besluit van 3 -rnna~·t 1966 tot vaststelling van een tmJe-oveTeenlcomst voo1· d-it
O·re1·t1'e(lingen. - Strafbai·e
veTvoe1·. deelneming. - Artilwl 6 van het konink-

treffencle het vervoer van zaken met motorvoertuigen tegeu vergoecling onderwerpt aan een besluit van de Raad van
ministers ellkel het algemeen uitvoeringsreglement, zodat het koniuklijk besluit
van 3 maart 1966 tot vaststelling van een
type-overeenkomst voor het vervoer van
bepaalde stortgoederen en -produkten
met kipwagens tegen ve1~goeding gelclig
werd genomen zonder zulk besluit, daar
de voorschrifteh ter uitvoering van arti:
kel 8 van genoemde wet, wat hun voorwerp betreft, verschillen van die welke
het algemeen reglement moet of kan vaststellen, a,an de hand van de artikelen 6 en

lijk besluit van 3 maart 1966 ·tot vaststel1
ling van een type-overeenkomst voor het
vervoer van bepaalde stortgoederen en
-produkten met kipwagens tegen vergoeding straft als dader of medeplichtige,
ingeval van ovei·treding van deze bepalingen, elke persoon die aan het plegen van
het misdrijf deelneemt onder de · voorwaarden omschreven bij de artikelen' Go
en 67 van het Strafwetboek.
1 juni 1970.
903

B
BANKBR.EUK.
L - Bedrieglijlce banlcbre~tlc. - Toepassing van de artilcelen 66 en 67 van het
Stratwetboelc. De bepalingen van de
artikelen 66 en 67 van het Strafwetboek
zijn van· toepassing op het misdrijf van
bedrieglijke bankbreuk.
14 oktober 1969.
164
2. - FaiUietverlclaring van een handeZsvennootschap. -

·Vrijspraalc 'Van de

afgev[(,aTdigd beheerde1·, ve1·volgd wegens
bedriegUjlce bankbre~tlc. Deelneming
ann cleze bartlcbreulc door een dader die
de hoedanigheid niet heett van uefail"
leerde Jcoopman.- Strafbare·deelneming.

- De vrijspraa:lr om redenen van persoonlijke aard, van de afgevaardigd beheerder
Vljln een faillietverklaarde vennootschap,
vervolgd wegens bedrieglijke bankbreuk;
vormt geen beletsel voor een strafbare
deelneming a an dit misdrijf door· een da~
der die de hoedanigheicl van gefailleerde
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koopman niet bezit. (Strafwetb., art .. 100
en 489; Wetb. van kooph., art. 578.)
14 oktober 1969.
164

BELASTING OP DE .AUTOMATISCHE
ONTSPANNINGSTOESTELLEN.
1. - Wetboelc van ae met de inkomstenbelastingen gelijlcgestelde belastingen,
lconinklijlc obesl·wit van 23 november 1965,
a1·Ulcd 81. ~ Belasting vm·minderd tot de
helft van haar bedrag voor de toestellen
opgesteld in 'een seizoenbedrijf. - Begrip.

- De jaarlijkse forfaitaire belasting op
de automatische toestellen dienemle tot
ontspanning, opgesteld op de openbare
weg, in de voor het publiek toegankelijke
plaatsen en in private kringen, wordt
tot de helft verminderd voor de toestellen
opgesteld. in een seizoenl:ied1;ijf d.i~ elk
bedrijf, met uitsluiting van de drankgelegenheden, dat niet meer dan zes maanden per jaar voor het publiek toegankelijk is. (Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen,
kon. besl. van 23 november 1965, art. 76
en 81.)
12 mei 1970.
845
2. - Wetboelc van de met de inlcomstenbelastingen gelijlcgestelde belastingen,
lconinlclijlc besluit van 23 november 196_5,
artilcelen 81, 84 en 85. - Toestel dat moet.
voorzien zijn van het door lle wet ve1·eist fiscaal lcentelcen. - Begrip. ~ Niet

voorzien van het wettelijk vereist fiscaal
kenteken is dat automatisch ontspanningstoestel, dat in een drankgelegenheid is geplaatst en. waarop een kenteken is bevestigd fiat enkel het bewijs levert van _de
betaling van de helft van de jaarlijkse
belasting, welk bedrag vastgesteld is voor
de toestellen uitsluitend opgesteld in een
seizoenbedrijf. (Wetb. van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, kon. besl. van 23 november 1965,
art. 81, 84 en 85.)
12 mei 1970.
845
3. - Wetboelc van de met lle inlcomstenbelastingen gelijlcgestelde belastingen,
lconinlclijk. besluit van 23 november 1965,
artilcelen 85 en 89. Toestel dat niet
voorzien is van het vereiste lfiscaal lcentelcen. - Aanslag van ambtswege. - Met

niet-betaling van de jaarlijkse l'orfaitaire
belasting verschuldigd op automatische
toestellen dienende tot openbare ontspanning gelijkgesteld is het feit een dergelijk
toestel, niet voorzien van het wettelijk
vereist fiscaal kenteken, geplaatst te hebben op de openbare weg, in een voor het
publiektoegankelijke plaats of in een pri-
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vate kring; de belastingschuldige kan van
ambtswege worden aangeslagen. (Wetb.
van de ;met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, kon. besl. van
23 november 1965, art. 85 en 89.)
12 mei 1970.
845
4. - Wetboelc van de met de inlcomstenbelnstingen gelijlcgestelde belastingen,
lconinlcUjlc besluit van 23 novembe1· 1965,
artilcel 78. - Niet-betaling vnn lle belasting aoo·r de eigennar van het toestel. Belast-ing verscht~ldigd, door cle exploitant
vnn lolccLlen of andere plnatsen bedoeld
b'ii artilcel 16 van dit wetboelc. - De belasting 011 de automatische ontspannings-

toestellen die door de eigenaar van het toestel niet betaald werd, is verschuldigd
door de persoon die het toestel laat opstellen als exploitant van lokalen of andere plaatsen 'bedoeld bij artikel 76 van
het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. (Kon.
besl. van 23 november 1965, art. 76 en 78.)
12 mei 1970.
845

BEQOEPSziiEKTEN.
Wet van 24 december 1963, artikel 46.Loon dat tot gronllslag strelct voor de
vnststeUing van de vergoeaingen. - Bertri1J. - Het loon clat tot gronclslag strekt

voor de vaststelling van de vergoedingen
tot herstel van cle schade voortspruitend
uit beroepsziekten is, overeenkomstig artikel 46 van de wet van 24 december 1963,
de werkelijke vergoecling die wenl toegekend aan de getroffene gedurende het
jaar clat a!an het begin van de arbeiclsongeschiktheid voorafging, zelfs indien
deze ongeschiktheid bego!meri is meer
dan een jaar v66r de 1e januari 1964,
datUlll vanaf welke de ziekte waaraan de
getroffene lijdt aanleiding geeft tot de tn
genoemde wet bedoelde vergoedingen.
(Wet van 24 decembe1~ 1963, artikel 46,
lid I, en 77, en gecoordineercle wetten
betreffende de vergoeding der schade
voortspruitende uit arbeidsongevallen, artikel 6.)
9 oktober 1969.
144!

BEQUSTING.
Burgerlijlce zaken. - Stilzwijgende berusting in een rechterlijlce beslissing. Begrip. - Een stilzwijgende berusting in

een rechterlijke beslissing kan, in burgerlijke zaken, worden afgeleid nit han~
delingen of feiten wijzende op een zekere
en ondubbelzinnige instemming met de
beslissing.
11 decelllber 1969.
358
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BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT)

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT).
1. - Besl'iss-ing van de cornmissie tot
7Jescherrning van de maatschappij waa1·bij de weileropneming wordt bevolen van
een op proet v1·ijgelaten gefnterneerde. F oorziening in cas sa tie. _:_ Ontvanlcelij1cheid. De beslissing waarbij de com-

missie tot bescherming van de maatschappij de wederopneming beveelt in een inrichting tot bescherming van de · maa tschappij van een op proef vrijgelaten geinterneerde, staat voor cassatieberoep
-open. (lmpliciete oplossing.)
8 september 1969.
27
2. - Beslissing van de commissie tot
bescherming van de maatschappij die de
, inrichting aanclttidt waarin de inte-rne1·ing zal plaatshebben. - T'oorzien-ing in
da~sat·ie. Onontvanlcelijlcheid. - De be-

slissing waarbij de commissie tot bescherming van de maatschappij, ter uitvoering
van een rechterlijke beslissing tot internering, de inrichting aanduidt waarin
de interner-ing zal plaatshebben, staat
niet voor cassatieberoep open. (Wet van
-4 augustus 1832, art. 15; wet van 25 maart
1876, art. 1S; wet van 9 april 1S30, art. 14
vervangen bij artikel 1 van de wet van
1 juli 1964.)
8 septembei· 1S69, 23 februari en 28 april
1970.
27, 5g2 en 797
3. - Beslissing van de cmnmissie tot
b'escherming van de maatschappij die de
invrijheidsteUing van een gei'nterneerde
wei_qert. - Geen conclttsie. - Motiverin_q.
- Bij gebreke van een conclusie motiveert de commisshi tot bescherming van
-de maatschappij regelmatig haar beslis-sing, die de invrijheidstelling van een geinterneerde weigert, door vast te stellen
-dat zijn geestestoestand niet voldoende
verbeterd is en dat de voorwaarden voor
zijn reclassering niet vervuld zijn. (Grandwet, art. 97; wet tot bescherming van de
maatschappij van 9 april 1980, vervangen
door de wet van l juli 1964, art. 18, lid 1.)
22 september 1g69.
78
-4. -

Oomrnissie tot beschermin_q van
de maatschappij die uitspraalc moet doen
over een verzoelc om invrijheistellin_q van
een ·_qe'interneerde. - Gommissie die een
van zijn leden afvaardi,qt naar de interneringsplaats om inlichtin_qen in te wirinen omtrent de toestand van een ge'interneerde en hem te horen. - Af_qevaardi_qd
Ud niet verplicht zich te laten bijstaan
door de ueneesheer van de inrichtinu. -

De bepalingen van de artikelen 16 en 18
van de wet tot bescherming van de maatschappij vereisen niet dat de ge:ileesheer
van de interneringsinrichting het lid der

1069

commissie tot bescherming der maatschappij bijstaat, dat krachtens voormeld
artikel 18, door deze commissie afgevaardigd wordt naar de interneringsplaats om
inlichtingen in te winnen omtrent de toestand van een geinterneerde en hem te
horen, alvorens uitspraak te doen over
zijn verzoek om invrijheidsteUing.
22 september 1969.
78

5. - Oonvmissie tot besche-rmin_q van
de maatschappi-j die ttitspraalc moet doen
ove·r een verzoek om invrijheidsteUing
van een ge!nterneerde. - Neerleg_qin_q van
een niettw medisch verslag. ~ In 1·epel
niet vereist. - Uitzonde1'ingen. - Indien
de · commissie tot beschermiug van de
maatschappij uitspraak moet do-en over
een verzoek om invrijheidstelling vereist
artikel 16 van de wet tot bescherming
van de ma[!tschappij niet, buiten de ,gevallen waarin de commissie of de geinterneerde die het advies ingewonnen hebben van een geneesheer naar hun keus,
dat een nieuw medisch verslag bij het
dossier wordt gevoegd.
22 september 1969.
78
6. - Oom-missie tot besohermin_q van
de maatschappij die uitspraalc moet doen
ov'e-r een verzoelc om inv-rijheidstelling
van een gei:nterneerde. Debatten. Debatten over de medisch-psychiatrisohe
V'raaypunten bet1·ettende de toestand van
een _qe'inte1·neerde die, zonder voor hem
nadeli_q te zijn in zijn te_qenwoo1·di_qheid
niet lconden ooderzocht worden. - Gefnterneerde verte_qenwoordi_qd door zijn advocaat. - Wettelijlcheid. - Zo het nade1

lig is in tegenwoordigheid van een geinterneerde medisch-psychiatrische -vraagpunten betreffende zijn toestand te onderzoeken, wordt deze wettelijk vertegenwoordigd door zijn advocaat tijdens de
debatten van de commissie tot bescherming van de maatschappij die uitspraak
moet doen over zijn verzoek om invrijheidstelling. (Wet tot bescherming van de
maatschappij van 9 april 1930, vervangen
bij de wet van 1 juli 1964, art. 16, lid 5.)
, 22 september 1969.
78
7. - Verom·deelde ter besohilclcing gesteld van de re_qering bij het einde van
·zijn straf. ~ Verzoelc aan het hot van
beroep om te worden ontheven van de _qevolgen van deze beslissing. - ATrest dat
het verzoelc afwijst. - Geen oonclusie. A1·rest dat de beweegredenen aan_qehaald
in de vorderin_q van de procurettr-_qeneraal ove-rneemt. - Ar·rest re_qelmati_q met
redenen omlcleed. - Bij gebreke van een
conclusie, wordt aan de verplichting, de
beslissing niet redenen te omkleden, voldaan door het hof van bermip dat, om het
verzoek te verwerpen van een veroordeelde, die vraagt te worden ontheveu van

-
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de gevolgen van een beslissing, waarhij
hij bij het einde van zijn straf ter beschikking van de regering wordt gesteld,
zijn beslissing rechtvaa1~digt door de beweegredenen aangehaald in de schriftelijke vordering van de procureur-generaal
over te nemen. (Grondw., art. 97; en de
wet tot bescherming van de maatschappij
van 9 april 1930, vervangen door de wet
van 1 juli 1964, art. 26.)
647
9 maart 1970.

aangetroffen. (Wet van 9 april1930 tot bescherming van de maatschappij, vervan-_
gen door de wet van 1 juli 1964, art. 14, 16°
en 20, lid 2.)
21 april 1970.
782
11. - Beslissing van de c01nm·issie tot
beschenning van de mnatschappij clie de
inv·hjheidstell-ing van een geintenwe·rde
we'i_qe·rt. - Geen vnststellinrJ clnt de geinternee·rde we-rd geho01·d of dat hij doorziin aclvoccwt ·wc·rll ve1·tegenwoordigd. Nietlgheid. - Nietig is de beslissing van

8. ~ Besliss'ing van de cornrnissie tot
bescherrning van de rnaatschapp·ij, rechtdoende ove1· de invrijheidstelling vcm
een ge·!ntenteenle. Beslissing die niet
in openbare terechtzitting rnoet worden
uitgesprolcen. - De beslissing waarbij de

de commissie tot bescherming van de
maatschappij die cle invrijheidstelling van_
een geintenneerde weigert, indien noch nit
deze beslissing, noch uit enig processtuk
blijkt dat 'de ge!ntemeerde gehoord werd
of door zijn advocaat werCl vertegenwoordigd, ingeval het nadelig zou geweest zijn
in tegenwoordigheid van de geinterneerde
medisch-psychiatrische kwesties betreffende zijn toestand te onderzoeken. (Wet
van 9 april 1930, art. 16, lid 3 en 5, vervangen bij artikel 1 van de wet van 1 jnli
1964.)
22 juni 1970.
988

commissie tot bescherming van de maatschappij uitspraak doet over de invrijheidstelling van een geinterneerde moet
niet in openbare terechtzitting worden uitgesproken.
20 april 1970.
778
9. - Cornrnissie tot beschcrrning van
de rnaatschatJpij. .:- VerzoelG tot invrijheidstelling van een ge'interneerde.- Verplichting de geinterneerde te horen. Aanwezigheid van de geinterneerde op
alle vergaderingen gewijd aan de behandeling van zijn verzoelc. - Aanwezigheid
niet vereist. - Al moet de geinterneerde

worden gehoord door de commissie tot bebescherming van de maatschappij, waarbij zijn verzoek tot invrijheidstelling aanhangig is, toch schrijft geen enkele wetsbepaling voor dat hij aanwezig moet zijn
op alle vergaderingen van de commissie
gewijd aan de behandeling van dit verzoek. (Wet van 9 april1930, art. 16 en 18,
vervangen bij artikel 1 van de wet van
1 juli 1964.)
20 april 1970.
778

12. - Internerin_q bevolen voor een termijn vastgesteld ondeT de gelding van de
.wet vnn 9 april 1930. ~ Interne1·ingen nog
aan de gang op het ogenblilc van .de inwerlcingtTecling van de wet van 1 juli 1964. V aststell-ing van lle weTlcelijlce du~tr m·van 1Jehoo1·t ·tot lle bevoegclheid 'Uan de
commissies tot 1Jesclw-nning van de maatschappij, ·ingestcld l•:r~whtens genoemde
wet. - De vaststelling van de werkelijke

dunr van de inter~Ieringen, die bevolen
werclen voor een bepaalde termijn vastgesteld orider de gelding van .de wet van
9 april 1930 en die nog aan de gang' zijn
op het ogenblik van de inwerkingtreding
van de wet van 1 juli 1964 tot regeling
van de internering voor onbepaalde duur,
behoort nitsluitend tot de bevoegdheid van
de commissies tot bescherming van de
maatschappij, ingestelcl krachtens de zoeven genoemde wet.
·
22, jnli 1970.
1037
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10. Wederopneming van een op
proef in vrijheid gestelde geinterneerde. ~
Gc!nterneerde aangct·roj'fen in een ander
arrondissement dan dat waar de te z·ijnen
opzichte bevoegde cornrnissie tot bescher~
ming van de maatschappij' zitting hondt.
Vorderingen, tot wederopnemin,q voor
die cornmissie. --'-- Bevoegdheid voor der_qelijke ,;ordering ,;an de -P1'0cm·eur des
Kon·in,qs ,;an het arrond·lssement waar de
cornrnissie tot beschenning van de maatschappij zitting hou.dt. Ratione loci

1. - Voorwaarden voor het toelcennen
van loon voor een teestdag. ~ Geen aan-

!Jevoegd voor het instellen van de ,vordering tot wederopneming van een op proPf
in vrijheido gestelde geinterneerde voor de
commissie tot bescherming van de maatschappij is de Procureur des Konings van
het gerechtelijk arrondissement waar de i
commissie tot bescherming van de nuiat-~
schappij, bevoegd ten opzichte van de geinterneerde, gevestigd is, zelfs indien deze
laatstc in een anclcr arrondissement wordt

spraak op loon voor een feestdag kan warden gemaakt door de arbeider die niet gedurende ten minste een dag gewerkt heeft
in de periode van twaalf' dagen welke aan
die feestdag voorafgaat, zelfs om redenen
van gerechtvaardigde afwezigheid, ouitge"
zonderd, evenwel, de reden voortvloeiende
nit de toepassing van de wettelijke bepalingen betreffende het verlof van de loonarbeiders. (Desluit van de Regent van
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BETICHTING VAN VALSHEID.- BEVOEGDHEID EN AANLEG
2 april 1947, art. 11, zoals dit werd ver-

vangen door artikel 6 van bet "Qesluit van
de Regent van 15 juli 1947.)
17 oktober 1969.
173
2. - Dagen die in aanmerldng moeten
worden genomen ingevolge de wetgeving
/Jetrefjende het toelcennen van loon aan de
werlcnemers voor een bepaald aantal
teestdagen per jaar. Dagen die niet
l.:unnen worden aangerelcend op de jaarlijlcse valcantiedagen. - Op de jaarlijkse
rakantiedagen mogen niet worden aangerekend de .dagen die in aanmerking moeten genomi:m worden ingevolge de wetgeving betreffende bet toekennen van loon
aan de werknemers voor een bepaald aantal feestdagen, en onder meer 1 mei. (Besluit van de Regent van 2 april 1947, artikel 1, zoals dit is vervangen dom' bet besluit van de Regent van 15 juli 1947;
koninklijk besluit van 30 maart 1967, artikel 68.)
17 oktober 1969.
173

__ L __
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tiohting van valsheid heett aanvaard en
een van zijn leden heett aangesteld om
een get~tigenverhoor te houden. - Get~ti
genverhoor waantit blijlct d.at een vermelll-iny in het prooes-verbaal van de terecht-zitt·ing door de teitenrechter gehouden,
voorwe1·p van de betiohting van valsheid,
·in stTijd met de waaThe·id. - Hot beveelt
de doorhaling van bedoelde veTmelding. -

·wanneer, in strafzaken, het Hof, na een
verzoek tot betichting van valsheid te hellben aanvaard en een van zijn leclen te
hebben aangesteld om een getuigenverhoor
te houclen over het genoemde feit van
valsheid, vaststelt dat uit het getuigenverhoor blijkt dat een vermelding in het
proces-verbaal van de terechtzitting van
het hof van beroep in strijd is met de
waarheid, beveelt het de doorhaling van
die vermelding. (Wetb. van strafv., artikel 459 en 463.)
'677
16 maart 1970.

BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BETICHTING
1.

VAN

VALSHEID.

~

Stratzalcen. - Oassatiegeding. V erzoelcsoh1'itt tot betiohting van valsheid
betrefjende ·een mid del van de voorziening. - Vemiet·iginfi op een ander mid·del. - Niet ontvanlcelijlc verzoelcsoMitt.

1. - Stratzalcen. - Bevoegdheid ratione loci. - So~ttene~tr. - JJ1isdr-ijt omsohreven bij aTtilcel 380bis, 3°, van het
Stratwetboelc. - Bestanddeel van het in
BelgW gepleeyde misdTijf. - Bevoeydheid
van de Belgische Teohter. - Het misclrijf

- Niet ontvankelijk, wegens gemis aan
helang, is bet verzoekschrift tot betichting van valsheid betreffende een tot staving van een voorziening aangevoerd middel, indien een ander middel tot een even
ruime vernietiging kan leiden als die
waartoe het eerste middel strekt.
3 november 1969.
224

dat erin bestaat souteneur te zijn, valt
onder de bevoegdheid van de Belgische
rechtllanken van het ogenblik dat een der
bestanddelen ervan, met name het feit de
prostitutie van een persoon t~ exploiteren,
in Belgie wordt gepleegd. (Strafw., arti:kel 380/Jis, 3°.)
7 oktober 1969.
141

2. - Stratzalcen. - Oassatiegeding. Partij ontvanlcelijlc om een. memorie van
antwoord nee1· te leg gen. - Ontvanlcelijlclwid van het verzoelcschritt tot betichting
van valsheid, tot staving van de memorie
van antwo01·d. - De partij die ontvanke-

2. Handelszalcen.
Handelingen
strijd·iy met de eerlijlce gebnl'ilcen inzalce
handel op nijveTheid. ~ Koninlclijk besl~tit nr 55 van 23 december 1934. BeReohtsv01·de1'iny tot ophouding. voegdheid van de voorzitter van de TeCht- ·
De voorzitter
banlc va1i lcodphandel. -

lijk is om een memorie van antwoord op
een voorziening neer te leggen kan in beginsel, tot staving van deze memorie, een
verzoekschrift tot betichting van valsheid
indienen.
3 november 1969~
224
3. - Stratzalten.
OassatiegeiUng. Behartdeling van d.e valshe·id door het
Hot. - Ingeval een verzoeksehrift tot be-

tichting van valsheid in strafzaken door
het Hof van cassatie wordt aangenomen,
wordt de valsheid als tussengeschil behanclelcl voor het Hof. ('Wetb. van strafv.,
art. 459.)
3 november 1969.
224
-4. - Oassatiegeding. - Stmtzalcen. Hot van cassatie dat een verzoelc tot be-

vmr de rechtbank van koophandel, rechtdoende overeenkomstig de regels betreffende de rechtspleging in kort geding, beveelt de ophouding van een handeling die
strijdig is inet ·de eerlijke gebruiken inzake handel of nijverheid bedoeld bij het
koninklijk besluit nr '55 van 23 december
1934 tot bescherming van de voortbrengers, handelaars en verbruikers tegen ze7
kere handelwijzen strekkende tot het verdraaien van de normale voorwaarden van
de mededinging.
9 oktober 1969.
145
3. - Bevoegdheid.
Stratzalcen. Geschil betrefjende de bevoegdheid van
de raadlcamer. - Begrip. - De bevoegd-

heid van de raadkal!ler wordt niet be-

\
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twist door de beklaagde die enkel opkonit
tegen het bestaan van een band van samenhang tussen. twee zaken die afzonderlijk worden onderzocht en samengevoegd
worden door de beschikking·, waarbij de
beklaagde naar de correctionele rechtbank
wordt ·verwezen, en betoogt dat deze samenvoeging zijn rechten van de verclediging benadeelt en dat geen m~lding wordt
gemaakt van de wetsbepaling die het de
raadkamer mogelijk maakt te beoordelen
of een goede rechtsbedeling een samenvoeging of een splitsing van de vervolgingen
noodzakelijlr maakt.
1 december 1969.
326
4. - Bevoegllhcicl.
Stratzalccn. Betwisting bekef!ende lle be'!;-oegdheid
van de kamer van inbeseh·uldigin,qstelling.
Begrip. Niet ontvankelijk is de

voorziening die de verdachte v66r de einduitspraak heeft ingesteld tegen het arrest
van de kamer van inbeschuldiginstelling,
die beslist heeft dat er in het verzet van
de procureur des Konings een materii\le
vergissing is begaan in zover het <I beschikking tot invrijheidstelling ll noemt
de bestreden beschikking betreffende de
niet-vervolging, ingaat op het onbe11erkt
verzet en zich uitspreekt over de gegrondheid ervan, daar dergelijke beslissing geen
arrest is over de bevoegdheid, in de zin
van het woord << bevoegdheid ll in het
tweede lid van artikel 416 van het Wetboek van strafvordering.
15 december 1969.
372

'5. - Strafwlcen. - Betwisting van de
Tcennitfneming door de onderzoeks·reohter.
- I s geen betw·isting van de bevoegdheid
van de onderzoeksrechter. ~ Een betwisting betreffende de kennisneming door de
onderzoeksrechter is geen betWisting van
de bevoegdheid van deze magistraat.
9 februari 1970.
532
6. - Strafzalcen. ~ Betwisting van de
rechtslcundige benaming van de feiten . ..J_
1 Is geen betwisting van de bevoegdheid van
de raadlcame1·. - Elen betwisting betref-

fende de door de raadkamer in acht genamen benaming is geen betwisting van de
bevoegdheid van deze kamer.
9 februari 1970.
532

7. - St1·atzalcen. - Bwrge1·Ujlce ~·eohts
vordering. - Regelmnti{lheid van het b1Wgerlijlce parUj stcllen. - Bcoordcling door
de ondcrzoeT.;sgercchtcn. - De onderzoeksgerechten kunnen de regelmatig·heid van
het burgerlijke partij stellen niet beoordelen.
9 februari 1970.
532
8 .. - Aanlcg. - B·ttrgcrlijlce znlcen. Verzoclc tot vcrwijdcring van cllcc h·inde1·nis of beplanUng op ecn met een erf-

rUenstbaa·Fheicl van overqang bezwaarde
stroolc g1·ond mnd de eigen.dom van de
eiser. Eis tot vePwifder·ing van de
hooastamrniuc bomen d·ie niet op de wettelijlce afstancl wenlen [/'eplant. - Eis ornvat ondel·sclle-iclen p1mten d·ie niet 1tit dezelj'rle oo1·zaalc ,;oortvloe·ien. - Geen wet.teUjlce begroUnasbasis. - Globule begmtina zonder nitwerlcin{l. Indien een

rechtsyordering ertoe strekt, eensdeels,
alle himlernissen of beplantin,gen op een
met een erfdienstbaarheid van overgang·
bezwaarde strook grond rond de eigendom
van de eiser en, anderdeels,. de hoogstammige bomen die niet op een wettelijke afstand werden geplant te doen verwijderen, {lan omvat zij twee onclerscheiden
pun ten clie niet ui t dezelfde oorzaak
voortvloeien en waarvoor geen .wettelijke
begrotingsbasis aanwezig is; de globale·
hegroting van het geschil blijkt derhalve
zonder uitwerking. (Wet van 25 maart
1876, art. 23.)
12 fehruari 1970.
536

9. - ~evoegdheid. - Strafzalcen. Eventuele lonregelmatigheid· door de 1'aarllcamer begaan bij de bevestigina van het ,
teaen !le belclaagcle ·uitaevanrrUyrl annhoudi,ngsbeveZ. - Hof van beroep dat als
vonnisae1·eoht zitting hondt. - Onbevoeyrl~
he·id. - Het hof van beroep, dat als vonnisgerecht in correctionele zaken zitting
houdt, is niet bevoegd om kennis te nemen van de onregelmatigheden door de
raadkamer eventueel begaan bij- de ·bevestiging van het tegen de beklaagde uitgev aardigd aanhoudings bevel.
·
6 april 1970.
715·

10. -. Bevoeg!lheid.
Stratzalcen. Geschil inzalce de bevoeadheid van een
onderzoelcsge1·echt. ~ Begrip. __:_ De bevoegdheid van een onderzoeksgerecht
wordt niet betwist door de beklaagde die,
voor de kamer van inbeschuldigingstelling
waarbij aanhangig is zijn verzet tegen de
beschikking van. de raadkamer die hem
naar de correctionele rechtbank verwijst,
enkel betoogt dat zekere hem ten laste
gelegde feiten geen overtredingen van de
strafwet zijn en dat de onderzoeksrechter
hem van geen andere feiten heeft verdacht.
6 april 1970.
717

11. - Bevoeyrlhe·icl.
Stratzalcen . ........,
Geschil inzalce de ontvankelijlcheid van de
strafvordering. Geen bevoegdheidsgeschil. - Een gescllil inzake de ontvankelijkheicl van de strafvorclering is geen geschil inzake de bevoegdheid van de rechter.
6 april 1970.
718

12. ~ Aanleg.- B1wge1'l·ijlce zalcen.Uitleggend vonn·is in hor;e·r bm·oep gewe-.
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do01· een rechtbanlc van eerste aanleg,
Vonnis in laatste aanleg. ~ Het vonnis

van de rechtbank van eerste aanleg tot
uitlegging van een in hoger beroep gewezen vonnis van dezelfde rechtbank, is in
laatste aanleg gewezen.
24 april 1970.
789

BEWIJS.
HooFDSTUE: I. -:- Algemene begrippen.
Homrosnm: II.

~

Bewijs doo1' gesch!·ift.

HooFnsrnK III. -

Bewijs door getuigen.

HOOFDS1'UK IV. -

VeTmoedens.

HOOFDS'l'UE: V. HoOFDS'l'UE: VI. -

Belcenten·is.
Eed.

HOOFDSTUK I.
.ALGE~NE BEGRlPPEN.

1. - Strafzalcen . .- Beklaagde die een.
rechtvaa!"digingsgrond aanvoert. - BeweTing die niet ontbloot is van ellc gegeven
op gTond waarvan zi:i geloofw,aa-rdi,r; is.
- Bewijs van de onjuistheid eTvan rust
op het openbaa1· ministeTie of de b1Wgerlijlce paTtij. - Wanneer de beklaagde een
rechtvaardigingsgrond aanvoert en zijn
bewering niet ontbloot is van elk gegeven
op grond waarvan zij geloofwaar!lig is,
moet het openbaar ministerie of de burgerlijke partij de onjuistheid ervan bewijzen.
184
22 oktober 1969.

2. - Strafzalcen. - Opeen.volgende verlclaringen van de belclaagde. Bewijskmcht e1·van. - BeooTdeUng door de fei~
tem·echter. ~ De feitenrechter beoordeelt
soeverein de bewijskracht ·van de opeenvolgende verklaringen van de beklaagde,
mits hij de bewoordingen ervan niet miskent.
216
3 november 1969.
3. - Btwgerlijlce zalcen. ~ 'l'erugvordeTing door een gehuwde vrmtw, van de
eigendom van· de mettbelen die zich in de
gemeenschappelijlce wonina van de echtuenoten bevinden. - Bewijslast. Het
staat aan de echtgenote die' een eigendomsrecht op de meubelen, welke zich in
de gemeenschappelijke woning bevinden,
opvordert het bestaan van dit recht te bewijzen; derhalve onwettelijk is de beslissing die ingaat op de eis van de echtgenote door te steunen op de enkele grond
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dat door de echtgenoot niet is bewezen
dat zijn echtgenote niet de eigenares is
van de opgevorderde meubelen. (Burg.
Wetb., art. 1315.)
13 november 1969.
258
4. Buruerlijlce zalcen.
Arrest
waarbij de echtsche·id·ing op g1·ona van
bepaalde fe-iten wo·rdt toegestaan en erop
uewezen wo~rdt dat de ve!·we1·ende parti:i
in deze vorclering, do01· op.zettelijk geen
tegenve1·hoor te doen afnemen, in gebrelce
is geble·ven het. niet beledigend lcarakter
te bewijzen van de door het mchtstreeks
uetnigenve1·hoo1· bewezen feiten. - Geen
omlre1·ing van de bewijslast. - De bewijs- ·

last wordt niet omgekeerd door het arrest
dat de echtscheiding op grond van bepaalcle feiten toestaat, na te hebben vastgestelcl dat de verwerende partij in deze
vordering, door opzettelijk geen tegenverhoor te doen afnemen, in gebreke is gebleven het niet beledigend karakter te
bewijzen van de door het rechtstreeks getuigenverhoor bewezen feiten. (Burgerlijk
Wetboek, art. 231 en 1315.)
13 november 1969.
260

5. - Bu.rgerlijlce zalcen. - Regeling
van het wettelijlc bewijs. In burgerlijke zaken kan het bewijs van feiten niet
worden geleverd dan volgens de regels en
in de vormen, bij de wet bepaald.
11 december 1\)69.
356
•6.- Burrfe!·Ujlce zaken.- Al'beiasovereenlcomst voo1· bedienden. Sententie
van een wel'lc!·echte1·sraaa die beslist dat
de werkgever het recht had de overeenlcomst zonder opzegging te verbreken. Beslissing uitsl!titend gegrond op de feitelijke beweringen van de we'l'lcgeve1· rz.ifl
door de bediende wo1·den geloochend zontler vast te stellen dat ze bewezen wat·en.
- Onwettelijlch'eid .. - Niet wettelijk · verantwoord is de sententie van een werkrechtersraacl van beroep die beslist dat
een werkgever het recht had een arbeidsovereenkomst voor bedienden zonder opzegging te verbreken, en ter motivering
van deze bcslissing enkcl feiten aanvoert
waarop de werkgever zich beriep maar
die door de becliende werden geloochend,
zoncler vast te stellen dat de bewezen waren.
11 december 1969.
356'
7. ~ Bu.Tgerlijlce zalcen. - Rechtsvo!·dering gegmnd op een ove1·tTeding van de·
st1·afwet. - Bewijslast rust op de eiser.
VerweerdeT betwist dat hij schula
heeft aan deze overtreaing of voert een
t·echtvaa!·uigingsgmna aan. Bewering
aie een geloofwaard·ig gegeven bfivat. Bewijs van cle onj1t·istlw-ia ·mst op de
eise1·. - Indien een rechtsvordering ge.
grond is op een overtreding van de straf-
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wet, moet de eiser bewijzen dat de verweerder schuld heeft aan deze overtreding
of dat de door de verweerder aangevoerde
rechtvaardigingsgrond niet bestaat, in zover deze bewering een geloofwaardig gegeyen bevat.
11 december 1969.
359

.s. - B?wgedijlce zaken. - RecTitsvorder·ing gegroncl op een ove·rtr·efling van de
str·atwet. V f(rweenler d·ie een rechtvaanligingsgmncl aanvoert. - Beslissing
waa1·in wonlt vastgesteld dat deze aangevoer(le reden ellce gelootwaardigheid mist.
- Besz.iss·ing waur·bij awn (Je ve1·weenle'1·
aeen bewijs 10ordt opgelegd: - .Aan de
verweerder wordt het bewijs van het bestaan van de door hem aangevoerde recht-·
vaardigingsgrond niet ODgelegd door de
lleslissing die weigert eroD in te gaan,
omdat deze aangevoerde reden elke geloofwaardigheid mist.
9 januari 19~0.
422
9. - Bewijslcracht van de alcten. Burgerlijlce zalcen. Testarnenten. Uitleggino door de r·echter. -Met de bewoonlingen van de alcten verenigbare witlegg·ing. - Geen miskenning van de bewijslcracht van de alcten. - De bewijs-

kracht · van uiterste wilsbeschikkingen·
wordt niet miskend door de rechter die
ervan een.uitlegging geeft die verenigbaar
is met de bewoordingen van de akten.
(Burg. Wetb., art. 1319 en 1322.)
20 februari 1970.
586
10. - Stratzaken. - D·ianwntnijver·heid. - Overti·eding. VaststelUng. Processen-verbaal die niet werden opgeniaakt lcrachtens de bijzondere machten
bij artilcel 6 van de wet van 30 decembe1·
1950 toegelcend aan de ojficieren van gerechtelijlce politic en aan d(( floor de Koning speciaM aangestelde ambtenaren. ~
Bepalino van lid 4 van artikel 6 van voor·melde wet nif)t van toepassing. - Lid 4

van artikel 6 van de wet van 30 december
1950, dat voorschrijft dat OD straffe van
nietigheid binnen zeven dagen een afsclirift van het l)roces-verbaal aan de
overtreder moet worden overgemaakt, beQOgt alleen de processen-verbaal die de
officieren van gerechtelijke DOlitie en de
door de Koning SDeciaal aangestelde ambtenaren opmaken krachtens de bijzondere
machten die hun bij artikel 6 van geiloemde wet worden toegekend.
23 februari 1970.
591
11. - St~·atzaken.
Overtrediny. Proces-verbaal dat bewijskmcht heeft zolang het tegenbewijs niet gelevera is. Pr·oces-verbaal waarin diverse materiele
vaststellingen voorlcomen. - Tegenbewijs
niet geleverfl ·ten opzichte van sommiue
vaststellingen doch ·wel ten opz·ichte van

ander·e. - Geen tegenst·rij(tigheid. - Niet
tegenstrijdig is de beslissing dat het tegenbewijs niet werd geleverd ten aanzien
van sommige materH~le vaststellingen van
het proces-verbaal dat bewijskracht heeft
zolang het tegendeel niet is bewezen, doch
wel werd geleverd ten aanzien van andere
vaststellingen van hetzelfde proces-verbaal.
592
23 februari 1970.

12. - Algemene begr·ippen. - St-rafzaken. - Rechter die beslist dat een deel
van de openbar·e weg een rijwielpafl is in
de z·in van het wegve·rlceersreglement. BesUssin{l uitslrtitend gegr·onll op fle vermelding van een proces-ver·baal dat flit
gedeelte van de openbare weg een verplicht rijwielpad is.~ Onwettelijkheifl. -

Niet wettel~jk gerechtvaardigd is de beslissing waarbij wordt .afgewezen het verweer van de beklaagde dat hierin bestaat
dat het slachtoffer van een ongeval onregelmatig links van de rijweg op de .(lets
reed en niet reed OD een rijwielpad bedoeld bij artikel 2-3 van het wegverkeersreglement, door enkel te beschouwen dat
een oflicier van de gerechtelijke politic in
de bij zijn proces-ve,rbaal gevoegde situatietekening vermeldt dat het door het
sJachtoffer gevolgde gedeelte vmi de weg
een verplicht rijwielpad is.
23 maart .1970.
691
13. -

Burgerl-ijlce zalcen en zalcen van
- Bewijsregeling. - Vervoer
1;an zalcen·met motorvoertu.igen tegen ·vergoed·ing: Ver·voe-r van bepaalfle stortgoederen en -prOfl?tlcten met lcipwagens
te.qen veruoeding. Type-overeenlcomst
rZoor het lconinkl-ijlc besluit van 3 maart
1966 voorgeschreven voor flit vervoer. Koninlclijk besl?tit dat niet afwijkt van
de bewijsregeling. - Door bij konibklijk
Tcoophanfle~.

besluit van 3 maart 1966, genomen ter
uitvoering van artikel 8 van de wet van
1 augustus 1960 betreffende het vervoer
van zaken met motorvoertuigen tegen· vergoeding, de inachtneming van een typeovereenkomst voor te schrijven voor het
vervoer van bel)aalde stortgoederen en
-produkten met kipwagens tegen ''ergoeding, is de Koning niet afgeweken van de
bewijsregeling voor burgerlijke en handelsverbintenissen, maar heeft een politiemaatregel genomen tot prijszuivering in
de handel, wat valt binnen de perken bepaald in hoger vermeld artikel 8.
20 april 1970.
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14. - Bew·ijs door geschrifl. - Buruerlijlce zalcen. - Verzekeringspolis tot dek-
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lcing van de burgerrechtelijlce aanspralcelijlcheid van een ind~tstrieel voor· de
schade wegens bmnd of ontplojfing door
zijn bedr·ijf aan een de1·de vemor·zaalct. [Iitlogging van de term « deTde >>. - UUlegging verenigbaar· met de bcwo01·d·ingen
van de polis. - Geen mislcenning van de
bewijslcmcht van de.ze a./etc. - De bewijs-

kracht van de verzekeringspolis tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een industrieel voor de
schade wegens brand of ontploffing, die
aan derden werd veroorzaakt door de exploitatie van zijn )Jedrijf, wordt niet miskend door het arrest dat de term cc derde »
uitlegt als zijnde elke persoon die vreemd
is aan de verzekeringsovereenkomst, al
was het een client van de verzekerde,
daar deze uitlegging verenigbaar is met
de bewoordingen van de polis. (Burgerlijk
Wetboek, art. 1319, 1320 en 1322.)
35
11 september-1969.

15.

~

Bewijs do01· geschrift. · - Bewijslcmcht van de alcten. - Burger·Ujlce
zalcen. - Alcten van verkoop van een onro!'rend goed. Uitlegging niet onverenigbaar met de bewoordingen van de
alcte. ~ Geen mislcenning van de bewijslcracht van de alcte. - De bewijskracht

van de alde van verkoop van een onroerend goed, luidens welke het onroerend
goed verkocht wordt met al zijn passieve
en actieve, zichtbare of onzichtbare erfdieilstbaarheden, wordt niet miskend door
het vonnis waarbij wordt beslist, dat deze
akte niet uitdrukkelijk vaststelt dat het
onroerend goed met dergelijke erfdienst~lJaarheid van overgang bezwaard is.
26 september 1969.
104
1·6. - Bewijs door geBch'l'ift. - Bewijslcracht van de alcten. - B~wgerlijlce zalcen. A.lgemene ver·Jcoopsvoorwaar·den
van een vereniging van handelaars. Uitlegging door de feitenrechter. - Uitle,qgina ver·enigbaar met de bewoordinaen
van deze vobr·waar·den. - Geen mislcenn·ing van de bewijslcracht van deze alcten.
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ale ten. - De bewijsk'racht van ,de. conclusie wordt miskend door de rechter in hoger beroep die, uitspraak doende over de
voor elk bestandeel van de schade afzonderlijke eis tot vergoeding, voor elk van
deze bestanddelen een vergoeding toekent
die hoger is dan het door de benadeelde
partij gevorderd be,drag. (Burg. Wetb.,
art. 1319, 1320 en 1322.)
'7 oktober 1969.
138

18. - Bewijs door geschrift. ~ Bewijslcracht vnn de nlcten. - Burgerl-ijlce
zalcen. ~ Alcte vnn .ver·Jcoop, per lcavel,
van een grand, waaTbij de dienstbanrhe·id
vnn overgnng ten behoeve vnn de ver- ·
lcochte Jcnvels wor-dt gevestigil. - Uitlea"
,qin,q van de bepalin,qen van de alcte betreffende de dienstbaar-heden, v'eren·i,qbaar met de woor-den van d,e alcte. - Geen
mislcennin,q vnn de bewijslcrncht van de
alcte. - De bewijskracht van de akte van

verkoop per kavel, van een grond, waarbij
de dienstbaarheden van overgang worden
gevestigd ten behoeve van de verkochte
kavels, wordt niet miskend door het vonnis dat aan deze dienstbaarheden een omvang en een draagwijdte toekent welke
blijken uit deze verkoopakte, alsmede nit
een vroegere akte, waarnaar deze akte
verwijst.
10 oktober 1969.
150
19. - Bewijs door ,qeschrift. ~ Bm·aer·lijlce zalcen. Relcenin,qafschriften
vnn lcooplieden. - Lever·en ,qeen bewijs
op, te,qen de personen d·ie geen lcoopman
zijn, van de danr-in vermelde lever-·in_qen.

- Behoudens wat het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de eed bepaalt,
leveren de rekeningafschriften van kooplieden, welke aan de hand van hun eigen
boeken wetden opgemaakt, geen bewijs
op, tegen personen die geen koopman zijn,
van de daarin vermelde leveringen. (Burg.
Wetb., art. 1329.)
·
30 oktober 1969.
209

- De bewijskraellt van de algemene verkoopsvoorwaarden van een vereniging van
handelaars wordt niet miskend door de
recllter die een uitlegging ervan geeft
die verenigbaar is met de bewoordingen
van deze akte. (Burg. Wetb., art. 1319 en
1322.)
3 oktober 1969.
130

20. :___ Bewijs clo01· ,qe§cMift. ~ Bewijs~
lcrncht van de alcten. - Strntzaken. ~
B~ir,qerlijlce rechtsvordering. Kwijt-ing
door het slachtoffer vnn een on,qeval ,qe,qeven ter saldobetalin,q. - Arrest wanrbij
wordt beslist dat het slnchtoffer aldus
niet ervan nf,qe.zien heeft een ver,qoeding
te vm,qen voor· het slepen en de ,qenotsder·vin,q vnn zijn wa,qen. -'- JJfislcennin,q van
de bewijslcracht vnn de nlcten. - De be-

17. - Bewijs door· geschrift. - Bewijslcracht vnn de alcten. - Stmfzalcen.
- Burgerlijlce rechtsvordering. - Oonclusie strelclcende tot de betaling van een bepnnld bedTag ter ve'l'goeding van een bestnnddeel van de schnde. Beslissin,q
wnar·bij schnrJ,e·vergoeding wor·dt toegelcenrZ boven hetgeen gevr·aagd wordt.
Mislcenning van de bewijslcracht van .de

wijskracht van de akten wordt miskend
door het arrest dat beslist dat de schuldeiser van een wegens een verkeersongeval
verschuldigde verg·oeding die een kwijting
l1eeft onclertekencl volgens dewelke hij erkent een bedrag te hebben ontvangen als
dading en minnelijke schikking ter saldobetaling, zonder enig voorbehoud ten aanzien van alle tegenwoordige. en toekom-
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stige gevolgen van het ongeval, aldus niet
heeft afgezien van zijn recht op vergoeding voor het slepen en de genotsderving
van zijn wagen. (Burg. Wetb., art. 1317
tot 1320 en 1322.)
338
8 december 1969.
21. - Bewijs cloor gesclwijt. - B1t!rBewijslwacht van cle
gc1·lijlce zalcen. alcten. - Burgedijlce zalcen. - Arbeiclsovereenlcomst voor beclienclen. - BecUnr;
waarbij wo1·clt bepaalcl clnt fle 11a·rt'ijen
de overeenlcomst lc1tnnen beiHncligen cc doo1·
opzegg·ing ter post beteJ,;encl ten lantste op
een va.stgestelcle clat·um )), - Rechtm· die
het becling 1titlegt in deze z·in clnt het
woord « betelcencl )) bet·rek,Jcing heejt op cle
geacl1·esseerde van cle opze.rw·ingsb1·iej en
niet op cle postd·ienst. - U-itlegging niet
onverenigbaar met de bewoor-clingen van
het becling. Geen mislcenning van de
overeenlcomst. - ·wordt het becling van

het Burger-lijlc Wetboelc. -

Voonve·rp. -

De bij artikel 1326, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek gestelde vormvoorschriften llebben enkel betrekking op de onderhandse akten en beogen alleen de eenzijdige verbintenissen tot betaling van een
geldsom of de levering van vervangbare
zaken.
30 april 1970.
803
2'5. - Bewijs door geschrijt. - B1trge·rlijlce zuken.- VonnvooTsch1·ijt gestelrl
b·ii a1·tUcel 1326, lid 1, van hct B1t1"gerlijlc
Wetboelc. - Niet toepasselijlc op een oncle1·hanrlse belojte· wanrbi.i een enlcele
part-ij z'ich ertoe verbindt een bepaalde
zaalc te r1even. - De bij artikel1326, lid 1,

van het Burgerlijk Wetboek gestelde vormen zijn niet toepasselijk op een onderhandse belofte waarbi.i een enkele partij
jegens een andere zich ertoe verbindt
llaar een hepaalde zaak te geven.
30 april 1970. 1
803

een arbeidsovereenkomst voor bedienclen,
waarbij bepaald wordt dat de partijen de
overeenkomst kunnen · beeindigen cc door ' 2•6. - Bewijs doo'r gesphr-ift.
Bm:een geschreven opzegging ter post bete- ge1'lijke zalcen. - Bew·ijslcraeht van .de
kend ten laatste op een vastgestelde da- ·aTcten. - AJlcte waa1·in aan een overeentum)); door de rechter in deze zin uitgelcomst cle naam van inpandyeving van
legd, dat het woord c< ·betekencl )) betrek- sch1tlclvorderingen wordt gegeven. - Uitking heeft op de geadresseerde van de op- legging van de feitenrechter gegrond op de
zeggingsbrief en niet op de postdienst,
f!emeenschappelijlce bedoeling van cle pardan kent hij aan dit beding geen betekenis 1 tijen en op emtrinsielce omstand·iyheden. toe die onverenigbaar is met de bewoor- Beslissing enerzijds dat de naam van, indingen ervan en miskent derhalve de be- panclgeving van sch1tldvorderingen te wijten 'is aun een vm·gissing, en ancle1·zijds
wijskracht van de overeenkomst niet.
(Burg. Wetb., art. 1319, 1320 en 1322.)
dat de partijen een overeenlcomst van
365 overdracht van sclmldvor-deringen hebben
12 december 1969.
22. - BurgeTlijlce zalcen. - Bewijs
door- geschrift. Onderhandse akte. B1·iej. - Vaste dagteloening ten opzichte
van derden. - Artilcel 1328 van het Burgerlijlc Wetboelc van toepassing. - In bur-

gerlijke zaken heeft de brief, waaruit de
steller het bewijs wil afieiden dat hij een
rechtshandeling heeft verricht, enkel dan
vaste dagtekening ten opzichte van andere
derden dan de geadresseerde, zo de bij artikel 1328 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde voorwaarden vervuld zijn.
19 maart 1970.
685

23. - Bewijs door geschrijt. -Burgerlijlce zalcen. H1tiselijke register-s en
papieren van de overledene. Bewijslcracht onder zijn ert.r1enamen om te bewijzen dat e1· verplichting tot inbreng in
de nalatenschap oestaat . .:__ De huiselijke
registers en papieren van de ovededene
hebben bewijskracht onder zijn erfgenamen om te bewijzen· dat er een verplichting tot inbreng in de nalatenschap bestaat. (Burg. Wetb., art. 1331.)
20 maart 1970.
689
24. - Bewijs door- geschrijt. - Bitr. ger-lijlce zalcen. - Artilcel 1326, lid 1, van

oesloten. - Geen mislcenning van ~e bewijslcracht van de alcte. Begnp. -

De bewijskracht van de akte wordt niet
miskend door de rechter die, nu hij zich
grondt op de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen en op de extrinsieke
omstandigheden volgens welke het uitgesloten is dat deze partijen een overeenkomst van inj;Jandgev~ng van schuldvorderingen hebben willi:m sluiten, enerzijds
beslist dat in deze akte aan de overeenkomst, bij vergissing, de naam van inpandgeving van schuldvorderingen werd
gegeven, en anderzijds zegt, zonder in
strijd te komen met de bewoordingen van
deze akte, dat de partijen een overeenkomst van .overdracht van schuldvorderingen hebben gesloten. (Burg. Wetb., artikel 1319 en 1320.)
8 mei 1970.
827
27. - Bewijs door gesclwijt. - B7~r
gerlijlce zalcen. - Bewijslcracht van de
alcten. ,...... Titel van vestiging van. een erfcliensibaarheir1 vun overgang. Uitlegf!ing ge,qrond op de bedoeling van de part-ijen bij het opmalcen van de titel en verenigbaar met de bewoordingen er-van. Geen mislcenning van de bewijslcracht ervan. - De bewijskracht van een titel van
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vestiging. van een erfdienstbaarheid wordt
niet miskend door de rechter die steunt
op de kenmerken van het dienstbaar en
het hem·send erf,. de omstandigheden
waaronder deze erfdienstbaarheid werd
gevestigd en op de gemeenschappelijke
IJedoeling van de partijen, en zonder de
bewoordingen van de titel te miskennen,
beslist dat de erfdienstbaarheid van
« vrije do01·gang ll, bij deze. akte bepaald,
het recht toekent niet aileen om te voet,
per rijwiel of met een kruiwagen over het
erf te gaan, .maar ook om er met een
'grotere kai: of bestelwagen over te rijden
· voor het normaal laden of lossen. (Burg:
Wetb., art. 696, 702, 1319 en 1322.)
8 mei 1970.
832

28. - Bewijs door geschl-ift. ~ BewijsMacht van de alcten. ~ Burgerlijlce
zaken. Itmtrcontract. Beslissing
waa1·in eon boding van het contract wordt
tiitgelegd zonder relcening te houden, met
een bepaling van dit beding. ~ Mislcenning van 4e b,ew·ijslcracht van doze akte.
- De bewijskracht van de akten wordt
miskend door de beslissing die, bij de nitlegging van een beding van een huurcontract, geen rekening houdt met een bepaling van dit beding. (Durg. Wetb., artikel 1319, 1320 en 1322.)
H mei 1970.
869
ROOFDSTUK III.
BEWIJS DOOR GETU!GEN.

29. - Bewijs door getu.igen of vetmoec
dens. - Stra,fzalcen. ~ Misdr·ijf in veTband met de 1r-itvoe·ring van een ove1·eenTcornst. V1"ijwill-ige /iewaa-rgeving. ~
.lli·isbru.ilc van ·vertro·uwen. - Best ann van
een begin van bewijs doo1· geschrift. Bewijs door get·trigen of vermoedens toe,qelaten. - Indien in een vervolging wegens misbruik van vertrouwen, het bewijs
van het bestaan van de overeenkomst, onder meer van de overeenkomst van vrijwillige bewaargeving in uitvoering waarvan de gelden door het slachtoffer aan de
beklaagden werden overhandigd, schriftelijk moet geschieden, zo de waarde drieduizend frank te boven gaat, kan dit
evenwel geschieden door getuigen of vermoedens, zo er een begin van bewijs door
geschrift bestaat waardoor het beweerde
feit waarschijnlijk wordt gemaakt. (Wet
van 17 april 1878, art. 16; Burg. ·wetb.,
art. 1347.)
22 september 1969.
67
30. - Bewijs door !Jetui,qen. - Burge1·lijlce zalcen. - Echtscheid·ing en schei(ling ·van tafel en /Jefl. - Get·uigenis van
flo ajstarnmelingen vo.n tle echtgerioten. ~
Burge·rlijlo Wetboel.', artikelen 246 en 307.

1077

Grondslag. - Ret verbod
Ve·rbod.
om de afstammelingen van de echtgenoten
als getuigen te horen in een geding tot
echtscheiding of tot scheiding van tafel en
!Jed ..is hierop gegrond dat het niet past
dat deze afstammelingen worden gedwon-·
gen Stelling te nemen in de confiicten tussen hun ot1ders. (Burg. Wetb., art. 246
en 307.)
30 april 1970.
801

-

31. - Bew·ijs floor getttigen. - B1rrgerlijlce zalcen. - Echtscheiding en scheiding van tafel en befl. - Get1tigenis van
(le afstamrnel-ingen van de echtgenoten. Verbod. Bu.r!Jerlijlc Wetboelc, artilcelen 246 en 3/)7. ~ Brieven waarin een afstammel-ing · lclaagt ove1· teiten door een
van de echtgenoten gepleegfl en waaTvan
hij het slachtoffeT zmt geweest zijn. Ve1·1claringen van derden ove1· de gezegden
van deze ajstammeling in ver'band met
deze jeiten. - Bewijzen niet bedoeld bij
fleze ioettelijlce bepalingen. - Ret verbod
door de artikelen 246 en 307 van het Burgerlijk Wetboek opgelegd, om de afstammelingen van, de echtgenoten als getuigen
te Iwren in een geding tot echtscheiding
of tot scheiding van tafel en bed, mag niet
worden uitgebreid tot de brieven aan een
van de echtgenoten waarin een afstammeling klaagt over feiten door de andere
eclltgenoot gepleegd en waarvan hij persoonlijk het slachtoffer is geweest, noch
tot de verklaringen van derden over gezegden van ueze afstammeling in verlland
met deze feiten.
·
30 april 1970.
801
B~wijs door get·uigen.
Straf- Gww~ wnarin de wet ·gee1~ bijbewijsmiddel vaststelt. - Waarde
yetuigenissen. - Soevereine beoordoor rle feitenrechtc-r. - G1·em:en.

32 •. zalcen.
zon(ler
van ae
deling

- In strafzaken, wanneer ue wet geen
!Jijzonder lle:wijsmiddel vaststelt, beoordeelt de feitem:echter soeverein de waarue
va:n de door ue getuigen afgelegcle verklnringen van het ogen!Jlik clat hij de llewoordingen ervan niet rhiskent; hij kan
zijn overtuiging gronden op verklaringen
!Juiten ede afgelegd tijdens het voorbereidend onderzoek, zelfs al worden zij ter
terechtz~tting niet onder ede !Jevestigd.
836
11 mei 1970.
33., - Bewijs floor getu.i{fen. - St-rafzalwn. - Geval waa1·in de wet' geen bijzonder bewijsn~iddel oplegt. - Bevoegtlheid 1:-an de rechte1·. '-- wanneer in strafzaken de wet geen bijzonder !Jewijsmiddel oplegt, beoordeelt de rechter soeverein
in feite de bewijskracht van de verklaringen van de getuigen en van de medebeklaagden, van het ogen!Jlik dat hij de
: bewoordingen ervan niet miskent.
19 mei 1970.
886
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CASSA'J'IE

vorclering ontvankelijk zou zijn is, dat het
gaat om een onroerend goed of een onroerend recht dat door. verjaring kan worden
verkregen. (Wet van 25 maart 1876, artikel 4.)
·
6 maart 1970.
630

HOOFDSTUK IV.
VERMOEDENS.

34. - Ve1·moedens.- Directe belastingen; - Bewijswn(M'de. - Soevereine. beoordeling door de feitenrechter. - De fei-

tenrechter beoordeelt soeverein de bewijswaarde van de vermoedens die door de
wet niet zijn ingesteld.
25 november 1969.
302

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING._
Bednig verschuldigd
kmchtens een
overeenkomst, of krachtens de wet. Wanbetaling als misd1·ij[ gesteld, - Eis
tot tentgvm·der·ing. - Keuze voor cle benadeelde tussen het btwgeTlijk gm·echt en
het strafgerecht. Indien een bedrag

HOOFDSTUK V.
BEKEN'I.'ENIS.
HOOFDSTUK VI.

verschuldigd is krachtens een overeehkomst of krachtens de wet en de w!lnbetaling een misdrijf oplevert, kan de persoon aan wie het b~drag verschuldigd is,
zo hij geen "Q.itvoerbare titel bezit, de betaling ervan vorderen, hetzij voor het
burgerlijk gerecht hetzij voor het strafgerecht, samen met de strafvorclering vail
het openbaar ministerie.
26 januari 1970.
475

EED.

BEZIT.
.

Bezitsvorde·ring. - Rechtsvo1·dering niet
ontvanlcelijk, indien het niet gaat om een
onmerend goed of een onroerend 1·echt dat
door verjaring kan vm·Tc1·egen worden. -

Een van de voorwaarden opdat de bezits-

c
en van wederantwoord (Zie VooRziE-

CASSATIE.

NING IN CASSATIE).

Taak en bestaansreden van
het Hot van cassatie. - Aa1·d van het
cassatiegeding.

INLEIDING. -

.

HooFDSTUK IV. Oassatiemiddelen (Zie
CASSATIEMIDDELEN).

Rechtspleging in het algemeen. - Vorm, gevolgen van dearresten van het Hot van cassatie,

HOOFDSTUK V. HOOFDSTUK l. -

Bevoegdheid van het Hof

vwn cassatie.

§ 2. -

§ 1. - Rechtspleging in burgerlijke zaken of
zaken van koophandel. - Omvang van de
vernietiging.

§ 3. -

2. - Rechtspleging in ·belastingzaken. Omvang van de vernietiging.

"§ 1.

~

·Bevoegdheid in het algemeen.

Beslissingen in rechte en beslissingen
in feite. (Zie Yoorziening in cassatie.)
Ambtsllalve op te werpen middelen
en gronden van niet-ontvankelijkheid.

§ 4. - Respectieve bevoegdheid van de algemene vergadering, de verenigde kamers, de
eerste en tweede kamer en de voltallige
terechtzittingen.
§ 5. - Soevereine beoordeling door de feitenrechter. (Zie dit trefwool'd.)

Vorde·ringen tot nietigVCTkla-ring en cassaUevoom'i·eningen in
het belan fl van de wet.

HOOFDSTUK II. -

Voo1·z·ieningen in cassat·ie. - Memorie tot staving van de
voorz·ien·ing; memorie van antwoonl

§ 3. - Rehhtspleging in strafzaken (Douanen
en accijnzen inbegrepen). - Omvang van
' de vernietiging.
HOOFDSTUK VI. Ve1·wijzing na cassatie
(Zie VoORZIENING IN CASSATIE).

Afstancl (Zie VOORZIE·HOOFDSTUK VII. NING IN CASSATIE).
.
HOOFDSTUK VIII. -Kosten (Zie GERECHTSKOSTEN).

IIooFDSTUK III. -

HOWDSTUK IX. Registratie. (Zie VOOR:ZIENING IN CASSATIE).

Zegel
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CASSATIE
INLElDING.
TAAK EN BESTAANSREDEN VAN RET ROF VAN
.OASSATIE. AARD VAN .RET OASSATlEG]j:DING.

1. - 'l'aalc van het. H of. - Stratzalcen,
- Bestreclen besliss·ing clio haa-r beschilclcencl gecleelte gronclt op eon floor flo voorc
zioning gelwitise-orclo 1·oaen. - Bovoegclheicl van hot Hot om een roghtsgroncl tot
rechtvaard·iging van hot beschilclcencl gedoelto in ao plaats to stollen. - Indien
de bestreden beslissing haar beschikkend
gedeelte grondt op' een door de voorziening gekritiseerde teclen, mag het Rof een
rechtsgroncl tot rechtvaardiging van dit
beschikk(md gedeelte in de plaats stellen.
(Impliciete oplossing.)
7 oktober 1969-.
136

2. - Taalc van het Hof.
Burgerc
lijke zalcen. - Bestreden beslissin_q di·e
haar besch'iklccncle yecleelte g1·ondt op oen
ooo'r cle voo1·ziening gekrUiseerde reden.
- Bevoegdheid van het Hot om deze te
vervangen door een. rechtsgroncl die het
beschikkende gecleelte rechtvaa1·digt. Indien de bestreden beslissing haar. beschikkende gecleelte grondt op een door
de voorziening gekritiseercle reden, mag
het Rof cleze vervangen door een rechtsgrond die het beschi~kencl_e gedeelte rechtvaardigt. (Impliciete oplossing.)
20 november 1969.
286
3. - Taak van het Hof. - Tuchtzalcen.
Orde van architecten. Best1·eden
beslissing die haa.r besohiklcende gedeelte
gronclt op een door de voorziening gelcritiseerde 1·eden. Bevoegdheicl van het
H of om hiervoor een rechtsgrond tot'
rechtvaardiging van het beschilckencle gedeelte, in cle plaats te stellen.- Wanneer
een beslissing van de Raad van beroep
van de Orde van architecten haar beschikkencle gecleelte grondt op eeri door de
voorziening gekritiseerde reden, mag het
Rof hiervoor een rechtsgrond tot wettiging van het beschikkende gedeelte van
deze beslissing in de plaats stellen. (Impliciete oplossing.)
23 juni 1970.
1000
ROOFDSTUK I.
BEVOEGDREID VAN RET ROF VAN .CASSA'l'IE.

§ 1. -

Bevoegdl1eid in het algemeen.

4. - Bevoegdheid. - Strafzalcen.
Gevolgtreklcing doo1· de rechter afgeleid
uit cle door hem gedane vaststellingen. 'l'oezicht van het Hot. - Zo de rechter
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evenwel aan het Rof van cassatie <mder
meer te onderzoeken of het besluit dat hij
eruit trekt uit deze gegevens kan worden
afgeleid. (Impliciete oplossing.)
22 september 1969.
77
'
5. - Bevoegdheicl. - Stratzalcen.
P1·ejuclicieel geschiL - . Geschil om trent
de uitlegging van de beschilcking van
17 juli 1962 van de Oommissie van de Eumpese Economische Gemeenschap tot ·in·
voe1'ing van bijzonde1·e· methodes van administraUeve samenwerlcing met l het oog
op de toepassing van intracommunautaire
hejfingen ingesteld in het leader van de
gemeenschappelijlce landbottwpolitielc en
11an de vero1·dening n•· 13/64 van 5 teMua1·i
1964 van de Ministen·aad van de Gemeenschap hottdende de totstandb1·enging van
een gemeenschappeUjke ordening der
rna1'lcten in cle zttivelsector. - Scho1·sing
van 7~et geding totdat het Hot van jttst-itie
'van de Ettmpese g-erneenschappen uitspmalc heett gedaan over deze ttitlegging.

- Wanneer bij het Rof van cassatie een
geschil is aanhangig gemaakt omtrent de
uitlegging van de beschikking van 17 juli
1962 van de Commissie van de Europese
Economisclle Gemeenscllap tot invoering
van bijzondere methodes van administratieve samenwerking met het oog op de
toepassing van intracommmtautaire heffingen ingesteld in het kader van de gemeenschappelijke landbouwpolltiek en van
de verordening nr 13/64 van 5 februari
1964 van de Ministerraad van de Gemeenschap houdende de totstandkoming van
een gemeenschappelijke ordening der
markten in de zuivelsector, stelt het Rof
de uitspraak over de voorziening uit totdat het Rof van justitie van de Europese
gemeenscllapp~n, bij wijze van prejudicHHe beslissing, over deze uitlegging uitspl!aak heeft gedaan (Verdrag tot oprichting van de ·Europese Economische Gemeenschap, art. 177, goedgekeurd bij handeling van de wetg'evende macht van 2 december 1957.)
9 maart 1970.
636
6. - Bevoegdheia.
Stratzalcen. Verjaring. - Bevoegdheicl ·van het Hot
van cassaUe om na te gaan of el een 1'egelmatig voor_qelegd 'Jwocesstttk bestaat
flat. ae ve1·jaring van de strajvo1·dering
stutt. - Ret Rof van cassatie is bevoegd

om na te gaan of er onder de regelmatig
voorgelegde processtukken, daden voorkomen die de verjaring van de strafvorderirig gestuit hebben.
9 maart 1970.
644

7. - Bevoegdheicl.
Skafzalcen. Uitoefening van het genaclerecht. - Onbevoe_qdhe·id van het Hot van cassatie. -

soeverein de feiten waarop hij zijn beslis- Ret Rof van cassatie is niet bevoegd om
sing gronclt moet vaststellen, staat het , een straf van terbeschikkingstelling van

--~-
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de Regering uit te stellen of te
ren. (Grondwet, art. 73.)1
9 maart 1970. -

CASSAT IE
verminde~

van belang, de stand van de 1'13chtspleging
heett Jcunnen in aanmer·Tcing nemen. -

647

Iiet Hof van cassat1e is 'bevoegd om ·van
ambtswege het rechtsgebied te regehm,
wanneer het, om de voorziening van de
beklaagde tegen een beslissing van onbevoegclheid niet ontvankelijk te verklaren
wegens het ontbreken van belang, de
stand van de rechtspleging heeft 'kunnen
in rranmerking nemen.
16 juni 1970.
976

8. - Bevoegdhe-icl. - B-rwrwrlijlce zaken. - Middel hetwelk het onclerzoelc vnn
feiteUjlce gegevens vfwe-ist. - Onbevoegd'
TWirl vnn het Hot. - Het Hof !weft geen

bevoegdheid om feitelijke gegevens te onderzoeken waarop een middel steunt dat
tot sta''ing van een voorziening wordt
aangevoerd. (Grondwet, art. 95, lid 2.)
14 mei 1970.
866
9. -

JJevoeudheid. StrafzMcen. Miclclel waarbij actnuevoerd wonlt dat de
-rechter· de gegevens van ae znctlc verkeenl
heett beoonleeld. - Hot niet bevoegd om
kenn·is er·vnn te nemen. - Het Hof is niet

bevoegd om na te gaan of de recllter de
hem overgelegde bewijsmiddelen juist of
verkeerd'in feite heeft beoordeeld. (Grandwet, art. 95.)
19 mei 1970.
882
10. - Bevoegdheicl.
Strnfzaken. Ver·sch1'ijving in de bestr·eaen besUssing.
- Bevoegdheid 'UWn het Hot om deze te
verbeteren. - Het Hof is, bij de beom·-cle-

ling van een voorziening, bevoegd om een
verschrijving in de bestreden beslissing te
verbeteren, wanneer deze duidelijk blijkt
uit de context ervan.
25 mei 1970.
893
11. -

1

Bevoegdheid.
Stratzalcen. Pr·ejuclicWle vmgen. - Betwisting betr·etfende cle 7t'itlegging van het Venl1'ng tot
op-richt-ing van cle E7tr·opese Gemeenschap
voor kolen en stnal of van later·e hanclel-ingen van cle Bijzonder·e Raad van ministers. - Betwisting opge1oor·pen in ·een bij
het Hot van cassat-ie aanhangige znalv. Uitsluitencle lievoeuclheicl vn?t het Hat vcm
cnssatie om hier·over· 7titspr·aalc te doen:

- Het Hof van cassatie is aileen bevoegd,
met uitsluiting van het HQf van justitie
van de Europese Gemeenschappen, om uitspraak te doen over een betwisting betreffende de uitlegging van het Verdrag tot
opricllting van de Europese Gemeenscllap
voor kolen en staal of van latere. hanclelingen van de Bijzondere Raad. van minis,
ters, die wordt opgeworpen in een bij het
Hof aanllangige zaak. (Verc1rng tot opricllting van de Europese Gemeenschap
voor kolen en staal, art. 41, goedgekeurd
bij akte van de wetgevende macht van
25 juni 1952.)
903
1 juni 1970.
12. - Bevoegdl~;eid.
St-ra.jza'Tcen. BevoegclRegeUng van .rechtsgebiecl. heid vwn het Hot om vnn ambtswege het
r·echtsgebiecl te Tegelen, wanneer het, om
de vooTziening vcm de bf3klctngcle teuen een
beslissing van onlievoegclheicl niet ontvanTceUjlc te vC'I'lclnren wegervs het oni'br'elcen

1.3. - JJevoegclheid.
Stmjzalcen. Verschr-ijving in een pr-oces-v((rbaal van
terechtzitting van het Hot van. bemep. Be:uuegclheitl vrm het Hot om ze te ver·beteren. - Het Hof is voor de beoorcleling

van een cassatiemiddel bevoegd om een
verschrijving in een proces-verbaal van
terechtzitting van het hof van beroep te
verbeteren, wanneer deze verschrijving
duiclelijk blijkt nit de context van deze
aide en de andere processtukken.
22 juni 1970.
997
§ .2. - Beslissingen in rechte
en beslissingen in feite. (Zie Yoorziening
·
-in ,cassatie.)
§ 3. -

Ambtshalve op te werpen middelen
en gronden van niet-ontvankelijkheid.

14. - Bevoegclhe-id. - Jl;lidrlelen v(tn
ambts1,t'euf: - Str-atzalven. - 'TTo·onz-ieninu
va.n de belclna.gde tegen zi:in ver-oorcleling
in cle Tcosten d-ie. het openba,M ministerie
heett gemal£1ct om ae li·nTgeTli:ilce r·eohtsvo1'df!1'ing in staat van wijzen te br'eng(;!n.
Gem" rniddel van amlitsweye. - Het

Hof stelt geen micldel van ambtswege voor
op de voorziening van de b~klaagde tegen
de beslissing, waarbij hij veroordeeld
wordt in de kosten die. het openbaar ministerie heeft gemaakt om cle burgerlijke
l'echtsvordering in staat van wijzen te
brengen.
17 november 1969.
268

15. - Ambtshalve 1'oorgedTagen midfl.'elen. - TuchtzMcen. - Beslissinu van
rle gemengrle raacl van beroep va-n de
Onle vnn geneesher·en. - Ontvankelijlce
-vorwz·ienin[!. - JJiicldel dat thans door het
Hot ambtshalve lean worden 'Uoorgeclmgen.
- Sincls de inwerkingtreding van het koninklijk besluit n" 79 van 10 november
,1967 met betrekking tot de Orde van geneesheren, dit is sinds 1 april 1969, kan
het Hof ambtshalve een middel voordragen tot staving van een ontvankelijke
voorziening tegen een beslissing van de
gemengde raad vrrn ,beroep van de Orde
van geneesllerPn. (Kon. besl. nr. 79 van
10 november 1!J67, art. 26 en '32; kon. uit-

I __r_--
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voeringsbesluit van 25 maart 1969, art. 1.)
(Impliciete oplossing.)
14 april 1970.
739
1<6. --,-- Ambtsha,lve opgeworpen m·irlclel.
- 'l'lwhtzaleen. - Beslissing van de Raarl
van be·roep van de Orrle van architecten.
- Ontvankelijlce voorz'iening. - Hot rlat
nitsprrwle rloet vo61· de inwerlcingtrerlin,q
v·an irtileel 67, § 3, van rle wet van 15 juli
1970.
111idclel ant ambtslwlve 1.:an
wm·den .OZJ{JOW01'Pen. Het I-Iof kan,

v66r de inwerkingtreding van artikel 67,
§ 3, van de wet van 15 juli 1970, tot stitving· van een ontvankelijke voorziening
tegen een beslissing van de Raad van beroep van de Orde Yan arcbitecten, ambtsllalve een middel opwerpen. CWet van
26 juni 1963, art. 33.) (lmpliciete oplossing.)
23 juni 1970.
1006
§ 4. - Re3pectieve bevoegdheid· van de algemene vergadering, de verenigde kamers, de
.eerste en Lweede kamer en de voitallige terechtzittingen.
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wel van hun arrest, als van dat van ·de
eerste kamer, melding zal worden gen1aakt op de kant van de vernietigde beslissing.
16 september 1969.
50
19. - Ferenigde leamors. - Bltrgerlijlre zaleen. - Voorziening togon eon sentent'ie van eon we1·krechters1'a•ad van be1'0e1) wa.arnaar de zaalc venvezen was ten
gevolge van een ee rste vm·nietiging. -:Beschiklcingen vqn de sen.tentie, die ollc ·
cloo1· een midclel worden bostreden. 11erenigdo lcamors (lie een rnirldel aannemen om clezelf(le 1·ellenen als die van het
oersto ca.ssatiearrest. - Ee1·ste learner van
het H of cl'io bij een arrest van v601' rlat van
cle voronigde lcame1·s de cmdere n~iclclelen
heej't a.angonomen. - F ernietiging van de
bestrodon sontont'io doo·r do voronigcle
Vo·rpliohting voo1· d·O doTde
lvamers. we1'Jc1·echtersroad 'Van beroop wa.arnaa·r
cle zaalc wordt venvezon zioh te gedragen
naar (le besUssing 'Van het H of O'V01' het
door do voronigcle leamors gewezen rechtspu.nt. - lmlien na vernietiging. van een

sententie van een werkrecbtersraad van
beroep en aanneming, door de eerste kaTot de mer van het I-Iof, van middelen tot stabevoegdheid van de verenigde kamers van ving van een voorziening tegen de sentenhet I-Iof belloort het onderzoek ·van een tie van een tweecle we'rkrechtersraad van
middel ·tot staving van een voorziening, - beroep, waarnaar de zaak was verwezen
die gericht is tegen een sententie van een de verenigcle kamers vaU: het I-Iof om de~
werkrechtersraad van bei·oep, welke op zelfde· l'edenen als die van bet eerste cassatiearrest het middel aannemen dat uitverwijzing na cassatie wer'll gewezen,
wanneer ·deze sententie onverenigbaar is slnitend tot hun bevoegdheid behoorde
met het cassatiearrest en het middel het- en ingevolge deze beslissing de bestrede~
zelfde is als datgene dat door genoemd ar- sententie vernietigen, moet de derde werkrest werd aangenomen. (Gerechtelijk Wet- recbtersraad van beroep waarnaar ·zij de
zaak bebben verwezen, zich gedragen naar
hoek, art. 1119.)
16 september 1969.
50 de beslissing van het I-Iof, doch aileen in
zover de verenigde .kamers uitspraak heb,
ben gedaan over het rechtspunt dat hun
1<8. - Verenigde learners. - B·urge1·was overgelegd door !let middel dat onder
lijlce zalcen. - Beslissing van de 1·eohter
op v<e1·wijzi1~g best1·oden d.oor 'Ue1·sohil- hun bevoegdheid viel. (Gerecht. Wetb.,
art. 1120.)
lende midclelen. - V erenigde lcamers die
en rnirlrlel aannernen. - Eerste learner 'Van
16 september 1969.
50
1'7. -

Ve·ren·igde learners. lijlce zctlcen. Bevoogclhoia. -

Burger-

het Hot die bij een vroege1· .an·est de
andere rnidrlelen heett nangenornen. V e1·enigde learners die .cle vernietig·ing uitsp1'elcon van de bestmclen besz.tssing on bevelen rlat van hun an·est en van dat van
lle eerste learner rneld·ing zal gemaalct
wo1·den op de lcant van do ve·rni.etigcve bosUssing, Zo een beslissing in J:Jnrger·

lijke zaken van de rechter op verwijzing
wordt bestreden _door verschillende midclelen waarvan een tot de bevoegdheid van
de verenigde kamers van bet Hof behoort
en de andere tot die van de eerste kamer,
en na aanneming van cleze laatste midtlelen door bedoelde kamer en. verwijzing
van de zaak naar de verenigde kamers,
llet hun overgelegd middel ook wordt aang;enomen, vernietigen de verenig·fle knmerR
Lle bestreden beslissing en beYelPu dat zu-

'§ 5. :-- Soevereine beoordeling
door de fmtemechter. (Zie dit trefwoord.)

I-IooFosruK II. -

TTorrZoTingen tot nietigve1·JclaTing en oassatiovoorzieningon .in
hot belang van rle wot.

20. - Bo'Uel 'Van de Minister van jus.titie. - Stratzalwn. - Beschilcleing van de
1·aadkarnor (lie eon belclaa.gdo naar de
con·eotionele 1·oehtbanlc ve1·wijst. Bosehilcleing door de g·rijfier niet onclertelcend. - Fern'iet'iging. - Op de voorzie-

ning van de procureur-generaal, ingesteld ·
op bevel van de .Minister van justitie,
vernietigt l!et Hof de bescllikking van de
raadkamer, die een beklaagde naar de
corrediqnele ·rechtbank .verwijst en. niet
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voorzien is van de handtekening van
griffier en ook niet vaststelt dat deze
de onmogelijkheid verkeerde om ze
ondertekenen.
15 september 1969.
21.

de
in
te
43

~

Strafzal;;en. - Voorziening in
cassatie door het openbaa1· ministm·ie ter
tereohtzitting ingesteld. Vernietiging
beperlct tot het belang van de wet en
zonder ve·rwijzin.g. - De vernietiging, op

de voorziening door het 01:ienbaar ministerie ter terechtzitting van het Hof ingesteld, van een beslissing in strafzaken,
wordt enkel uitgesproken in het belang
van de wet en zonder verwijzing. (Wetb.
van strafv., art. 442.)
'
23 september 1969.
84
22. - Bevel van de Minister van justitie. - Strafzalcen. - Stnkfvordering ve1·valleri door de betaling van een geldsom.
Veroordelend vonnis. - Vernietiging
zonder verwijzing. - Op de voorziening

van de procureur-generaal, ingesteld op
bevel van de Minister van justitie, vernietigt het Hof zonder verwijzing het vonnis,
da:t cen veroordeling uitspreekt wegens
een feit ten aanzien van hetwelk de strafvordering vervallen was door de betaling
van ee11 geldsom binnen de voorwaarden
omschreven bij artikel 166 van het Wetboek van strafvordering. (Wetboek van
strafv., art. 441.)
22 oktober 1969.
188

van de raadkamer die, onder bepaalde
voorwaarde:n, de opscllorting van de veroordeling gelast voor een duur van tien
jaar, ·en verwijst de zaak naar dezelfde
raadkamer, anders samengesteld. (Wetc
boekvan strafv., art. 441, 427•en 429.)
27 oktober 1969.
203

25. -Bevel van de Minister van justitie. Stmtzalcen. Gevolgen van de
vernietiging. Omvang van· de verwijZ'ing .. - Ingeval van vernietiging, op de
voorziening van de procureur-generaal,
ingesteld: op bevel van de Minister van
justitie, van een beslissing in strafzaken,
blijft de vernietigde beslissing gelden voor
de veroordeelcle, in zover zij hem gunstig
is, daar de vernietiging slecllts de uitwerking heeft van een vernietiging in het belang van de wet en derllalve geen aanleiding geeft tot verwijzing.
17 november 1969.
276.
26. - Bevel van de Minister van jttstitie. - Vonnis van de politierechtbanlc die
de belclaagde veroordeeltAot een geldboete
van 40 frank wegens nachtrumoer. - In
staat varir herhaling. Vernietiging en
verwijzing. - Op de voorziening van de

procureur-generaal, ingesteld op bevel van
de Minister van justitie, vernietigt het
Hof het vonnis van de politierechtbank,
waarbij de beklaagde tot een geldboete
van 40 frank wordt veroorcleeld wegens
nachtrumoer in staatvan wettelijke herhaling, en verwijst de zaak naar een andere politierechtba:nk. (Wetb. van strafv.,
art. 441 en 427.)
26 ~anuari 1970.
473

2.3. -Bevel van de Minister van jttsUtie. - StrafzaJcen. - Veroordelend vonnis v·an de poUtierechtbanlc, gewezen bui27. ~ Bevel van de M·inister vim justiten de aanwezigheid van de ambtenaar·
Ne. ~ Strafzalcen. - l'onnis van de co1·van het "openbaar rninisterie, na een onrectionele rechtbanlc, in hager beroep
t:lerzoelc bttiten dezes. aanwezigheid. - · rechtdoende, waarbij de belclaagde ve1·Op de voorziening van de procureur-gene- oordeelt wordt tot een geldboete .van
raal, ingestelq op bevel van de Minister 50 frank wegens overt?·eding van artivan justitie, vernietigt het Hof het von- kel 563 van het Stmfwetboelc. - Fernietinis van de poHtierechtbank, gewezen bui- ging en verwijz·ing. ~ Op de voorziening

ten de aanwezigheid van de ambtenaar ·
van het openbaar ministerie, waarbij de
beklaagde veroordeeld wordt na een o.nderzoek buiten de aanwezigheid van deze
ambtenaar, en verwijst de zaak naar eeu
andere poHtiereclltbank. (Wetb. van strafvordering, art. 441 en 447.)
27 oktober 1969· en 26 januari 1970.
202 en 472
24. - Bevel vwn de Minister van justitie. - Stratzalcen. - BesUss·ing van de
rwadlcamer die, onde1· bep.aalde voorwaarden, de opschorting -u-.an (le veroordeling gelast voor en duur van tien jaar.
- l'ernietiging en verwijz·ing. - Op de

voorziening van de Procureur-generaal,
ingesteld op bevel van de Minister van
justitie, vernietigt het Hof de beslissing

van de procureur-generaal, ingesteld op
bevel van de Minister van justitie, vernietigt het hof het vonnis van de .correctionele rechtbank, in hoger beroep rechtdoende, waarbij de beklaagde veroordeeld
wordt tot een gleldboete van 50 frank wegens overtreding van artikel 563 van het
Strafwetboek, en verwijst de zaak naar
een andere correctionele rechtbank, in hager beroep rechtdoencle. (Strafwetb., artikel 563; Wetb. vari strafv., art. 441 en
427.)
.
26 januari 1970.
474
28. - Bevel van de Minister van justitie. - Strafzalcen. ~ Vonn·is tot veroordeling van een reeds vroeger wegens hetzelfde feit veroordeelde beklaagde. - V ernietiging. ~ Op de voorziening van de
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IJrocureur-generaal, ingesteld op IJevel van
-de Minister van justitie, vernietigt het
Hof het vonnis van U:e correctionele rechtbank dat een beklaagde veroorcleelt wegens een feit waarvoor hij reeds vroeger
-door een in kracht van gewijscle gegane
beslissing was veroorcleelcl. (W etb. van
strafv., art. 441.)
2 maart 1970.
612
III. - Voorzieningen ·in cassatie. - Memoria tot sta-1;in!l van de
voorzien·ing; memoria van antwoo·rd
en van wederantwoord (Zie VoomirE-

HooFDS'l'UK

' NING IN CASSA'l'IE).
HooFDS'l'UK IV. Oassatiemiddelen
0ASSA'l'IEMIDDELEN).

(Zie

Rechtspleging in het algemeen. ___: V01·m, gevolgen van de arresten van het Hot van cassatie.

HooF.DS'l'UK V. -

~

1. - Rechtspleging in burgerlijke zaken of
zaken van koophandel. - Omvang van de
vernietiging.

29. - Rechtspleging. - B1trgerlijlce
.zalcen. - Voorzieningen do01· verschillende
partijen ingesteld tegen dezeltde besliss·ing. - Ambtshalve samenvoeging. - Indien verschillende partijen zich tegen dezelfde beslissing in cassatie yoorzien,
Yoegt het Hof deze voorzieniugen nmbtHhalve samen. (Gerecht. Wetb., art. 1083.)
18 september 1969 en 26 juni 1970.
59 en 1021
·
30. - Omvang. - B1trgerl'ijlce zalcen.
- Besch'ilclcende gedeelte niet onderscheiden ten opzichte van de omvang van de
1!e1·nietiging. - Beg·rip. - In bnrg;erlijke

·zaken is, ten opzichte van de omvang van
de cassatie, geen beschikkencle gecleelte
dat onderscheiclen is van het door het cassatieberoep bestredene, clatgene waartegen
door geen van de partijen in het cassatiegecling een ontvankelijke voorziening kan
worden ingesteld.
'
12 december 1969, 3 april en 4 juni 1970.
361, 706 en 926
31. - Rechtspleging. - BurgerUjlce
zaken. - Verhaal op de rechter. - Toepassing van de regels inzalce, voorziening
·in cassaUe i·n burgerlijlce zalcen. - Wordt

een aanvraag tot verhaal op de rechter
bij het Hof aanhangig gemaakt, dan past
!let Hof, na het verstrijken van de bij artikel 1144 van het Gerechtelijk W etboek
gestelde termijn, de regels inzake voorziening in cassatie in burgerlijke zaken toe;
derhalve wordt in openbare terechtzitting
uitspraak gedaan, met name over de ontvankelijkheid van de aanvraag. (Gerecht.
Wetb., art. 1145.)
19 januari 1970.
448
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32. - B'llrgerlijlce zalcen. - Omvang.
- V erniet'iging van (!On arrest rechtdoende
op eon rechts·wrdering, ingesteld op de
voet van de ar~ilcelen 340b en 3-JOc van hot
B1trgerlijlv Wetback, waarbij wordt veroprdeeld degene die gemeenschap had met
de eiseres in de rechtsvorde1·ing, moeder
1
van hot natmtrlijlc Teind, tot betalfng van
eon jaarlijlcse ·uitlceT'ing voor hot onderhowl en de opvoeding van dit kind. V C'I'OO·rdeling van de ve·rweerder in doze
Techtsvo1·de1·ing tot betaling van schallevm·yaeding wegens totttieve verbTelcinrJ
van de huwelijlcsbelotte, gegrond op dezeltde onwettige reden. Verni·etigin[J
van flO eerste besz.iss·ing st1·e1ct zich 1t'it
tot de tweede. De vernietiging van

een arrest, rechtdoende op een rechtsvordering door een vrouw, handelende zowel in haar eigen naam als in haar hoedaIligheid van wettelijke voogdes van haar
zoon, natuurlijk kind, ingesteld op de
voet van de artikelen 340b en 310c van het
Burgerlijk Wetboek tot betaling door degene, die tijdens het wettelijk tijdperk
der bevruchting met haar gemeenschap
zou gehad hebben; van een jaarlijkse uitkering voor het onderhoud en de opvoeding van het kind totdat het de volle leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, strekt
zich uit tot de, beslissing ~aarbij het arrest de verweerder in deze rechtsvordering veroordeelt tot de betaling van schadevergoeding wegens foutieve verbreking
van een huwelijksbelofte, wanneer deze
beslissing gesteund is op dezelfde onwettelijke red en als de eerste beslissing.
16 april 1970.
752
33. - Rechtsp~eging. - Btwgerlijke
zalcen. - Samenhangende voorzieningen.
- Voel}ing. - Komt elke gedingvoerende

partij in cassatie, de een van een vonnis
over de grond van het geschil, de andere
van een vonnis. tot uitlegging van het eerste, dan voegt het Hof de voorzieningen
wegens samenhang. (Gerechtelijk Wethoek, art. 30.)
789
24 april 1970.
34. - Rechtspleging.
Burgerlijlce
zalcen:- Voorzieningen respectievelijlc ingesteld floor eon der gedingvoerende partijen tegen eon vonnis over de grand van
hot geschil en door de andere pa1·tij tegen
een vonnis tot n-it legging van hot· eerste.
- Vernietiging ·van het ttitleggend vonnis.
- De op de voo1·ziening te[Jen hot eerste
vonnis te wijzen bllslissin[J hangt at van
de 1titlegging die de 1·eahter op ve·rwijzing
hieraan zal l}Cven. ~ Uitstel van de 1titspraalc. - Inclien het Hof op de voorzie-

ning van een van beide gedingvoerende
partijen een uitleggend vonnis vernietigt '
en de door bet Hof te wijzen beslissing op
de voorziening van de andere partij tegen
het uitgelegde vonnis afhangt van de uit-
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legging die de rechter op verwijzing ervan
zal geven, stelt het de uitspraak op de,
voorziening tegen het nitgelegde vonnis
uit.
24 april 1970.
789

35. - Omvang. - B·wrger·Ujke zaken.
- Beslissing waarb'ij de gehele aansr;walcel'ijlcheid voor een ongevi£l ten laste van
de bestmwder· van een voertrtig wo1·dt gelegd. Rechter die onwetteUjlc beslist
heeft dat er tussen de tout van de besturPrder v.an het anrlm·e voertttig en het
ongeval geen oorzalwiijk verband bestctat.
- OassaUe die zich niet ttitstrelct tot de
beslissing dat de eerste bestmtirdm· een
fottt heeft begawn ~vaarvoor· hij aansprakelijk is. - vVanneer een arrest, dat beslist dat de bestnnrcler van een voertnig
alleen geheel aansp·rakelijk is voor cle gevolgen van een· ongeval, wowlt vernietigcl
omclat cle rechter onwettelijk beslist l1eeft
dat er· geen oorzakelijk verbancl bestaat
tnssen de font van de bestnnrder van het
ander voei·tHig en het ongeval, strekt de
vernietiging zich niet nit tot de beslissing
dat de ·eerste bestnnrder een font heeft
begaun waurvoor hij aansprakelijk is.
4 juni 1970.
926
3'6. -

Omvang. - BwrgerUjke zaken.
BesUss·ing wuarbij alle aanspralceUjlche·id voor een onueval ten laste van de
bestuw·der· van een ·uoe·rtn·ig wordt uelegd.
- Rechter rUe yeen untwoord heeft vm·st·relct op tle conclusie wactr·in deze bestUHirde·r betoogrle dat rle besttmnlm· V(tn
het ander· voert'ltig oolc een fortt had begaan. V ernietirting clie zich niet nUstrelct tot de niet gelcritiseenle bcsUssing
v'olgens wellce de eerste bestu.rti;aer' cen
joHt heeft begaan wawrvoor hij aansprakelijlc is. - Wanneer een arrest, dat lle-

·~

slist' da( de bestnnrcler van een voertuig
alleen en volledig aansprakelijk is voor
de gevolgen van cen ongeval, vernietigd
wordt omdat de rechter geen antwoonl
heeft verstrekt op de conclusie ten betoge
dat de bestnnrder van het ander voertnig
ook een font heeft begaan, strekt de vernietiging zich niet nit tot de niet gekritiseerde beslissing volgens Wl,lke de ePrste
bestnnrder een foht heeft begaan waarvoor hij aansprakelijk is.
25 juni 1970.
1015
§ 2. -

Rechtspleging in belastingzaken.
Omvang van de vernietiging.

.37. - Omvang. - DinJcte belasU·ngen.
Verniet-iging van een beslissing. Leidt tot de ven1iet'iging vwn cle besUssing
die het gevolg ervan ·is. - Begrip. - In-

dien het Hof een beslissing van cen hof
van beroep betreffende een mobilienbelusting ten laste van een nanmloze vennoot-

sella]) op· het bedrag van de nitgekeerdedividenden vernietigt, op grand clat artikel 52 van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen onwettelijk ten deze niet toepasselijk werd verklaard, leidt deze vernietiging tot de
vernietiging van de beslissing, die het gevolg ervan is, en volgens welke deze vennootschap, met toepassing van artikel 14,.
§ 2, van ,de gecoordineerde wetten, 'bedoel(le mobilHlnbelasting berekend, Ol} het
bedrag van deze dividenden verhoogd met
dit van deze taks, verschnldigd is.
23 september 1969.
89·
.318. - Omvang. - Di1·ecte belastingen ..
- Besch'iklcend gecleelte niet onderscheiden rtU het oogzmnt van de ver·nietiging.
- Beg·rip. - In zake directe belastingen

is nit het oogpnnt van de omvang van de
vernietiging een beschikkend gedeelte dat
onclerscheiden is van het door de voorzieniug lwstreLlen clispo;;itief clatgene waartegen door geen enkele partij in het cassatiegeding een ontvankelijke voorziening
kan worden ingesteld.
23 september 1969.
89
3'9. - Rechtspleg·ing. - Di·recte belastingen. Voor·zien·ingen cloor. veTschHlende par·tijen tegen clezelfde beslissing
ingestelrl. - Gerechtelijlc 'Wetboelc, ar·Ukel1088, ·in we1·lc·ing getreclen op 1 jamta~·i
1969. - Bepaling niet toepasselijlc inzalce
cUrecte belast'ingen. - Samenvoeging die·
niettemin lean bevolen wo·rden. - Arti-

kel 1083 van het Gerechtelijk Wetboek,
kraclltens hetwelk het Hof ambtsllalve samenvoegt de voorzieningen, welke door
twee partijen tegen dezelfcle . beslissing
worden ingestela, is thans 11iet toepasselijk inzake directe belastingen, daar artikel 2 van becloela wetboek nog niet van
kracht is.
Nn artikel 2 van het beslnit van
_15 maart 1815 sinds 1 januari 1969 opgeheven werd bij artikel 14, 23°, van artikel 2 van de wet van 10 oktober 1967 hon-dende het Gerechtelijk Wetboek, schrijft
geen enkele wetsbepaling uitclrukkelijk de
samenvoeging meer voor van de voorzienirigen inzake ·clirecte belastingen. Het
Hof kan niettemin ·deze samenvoeging bevelen in het belang van cen goede recbtsc
bedeling. (Impliciete ovlos~ing.)
30 september ~969.
113
40. - Omvang. - Directe belasUnr;en.
- Ventietiging gegroncl op cle tegenstrijcliglwicl tussen twee beslissingen van eenzelj'cle an·est. - Ventietig·ing slaande op
be·icle lleslissingen. Wordt een arrest

verniegtigcl omclat de twee erin l'ervatte
bcslissingen tegenstrijllig zijn, Llau slaat
de vernietiging op bPide beslissingen.
9 tlcceml.Jer 1969.
344
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41. - Rechtspleg'ing. - Directe belastingen. - Bij het Gerechtelijlr; Wetboek
ingevOerd dossim· van de rechtspleging. BepaUngen van dit wetboek bett·effende
de voeging van dit dossier. - Bepalingen
' vreemd aan de t~echtspleging van de voorziening in oassatie inzake inkomstenbelastingen. - De rechtspleging van de voor-

ziening in cassatie inzake 'inkomstenbelastingen wordt inzonderheid bij het Wethoek van de inkomstenbelastingen geregeld, zodat de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de voeging van
het dossier van de rechtspleging niet van
toepassing zijn op deze rechtspleging.
IWetb. van de inkomstenbel., art. 282 tot
292, · Gerecht. Wetb,., 4• deel, boek II,
1e titel, hoofdst. IV.)
24 maart 1970.
700
§ 3. - Rechtspleging in strafzaken (Douanen
en accijnzen inbegrepen). - Omvang van de
ver!'ietiging.

42. - Omvang - Stratzalcen. - Voorziening van de belclaagde tegen de beslissing op de tegen hem ingestelde stratvorderingen en bttrgerlijlce rechtsvorderingen. - Vernietiging van de beslissing op
de stratvordering. Vernietiging dientenuevolge van de eindbeslissing op de
but·gerl'ijlce reohtsvordering.- Ingeval de

beklaagde zich in cassatie heeft voorzien
tegen de beslissing op de strafvordering
en tegen de eindbeslissing op de tegen hem
ingestelde burgerlijke rechtsvordering,
leidt de vernietiging van de eerste beslissing tot de vernietiging van de tweede,
die het gevolg ervan is.
8 september 1969 en 9 maar_t 1970.
24 en 640
43. - Omvang. -Bevel "Van de Minister 'Van justitie. - Vet·nieUging van een
beschilclcing van de raadkamer waarb·ij
een belvlaagde, naar de correctionele rechtIJanlv wot·dt verwezen. - V er·nietiging bijue,;olg van het op de veTnietigde beschilcking gewezen vonnis. - Ve·rn'i.eUging van
de aan de belclaagde voordelige beschiklc·ingen van dit vonnis alsmede ,;an de ten
behoe,;e van de bttrgerl·ijlce pat·tij ttitgesproh;en veToot·deling. - Voot·waat·den. -

De vernietiging door het Hof op de voorziening van de procurenr-generaa1, ingesteld op bevel van de Minister van justitie, van een beschikking van de raadkamer, die een beklaagde naar de correctionele rechtbank verwijst, leidt tot de vernietiging van de door het vonnis uitgesproken veroordeling op de strafvordering, die erop volgde; zij leidt tot de ver-.
nietiging van de beschikkingen van clit
vonnis die de beklaagde ten goede komen
en van de veroordeling ten behoeve van de
linrgerlijke partij indien !lit vonnis, wat
deze pnnten betreft, in kracht van ge0ASSATIID

1970. -
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wijsde is gegaan. (Impliciete oplossing.)
15 september 1969.
43
44. - Omvang.- Stratza.Jcen. -Buruerlijlce rechts'U01'de1'inuen. BesUssing
d·ie alle aanspmlcelijkhc·id 'Voor een onge'Val ten laste 'Van de ·beklaagde legt met
ttitsluiting van het slachtoffet·. - Beslissing ve1'niet-igd omdat de doot· het slachtoffer gepleegde tout onwettelijlv werd beschottwd alsot zij geen oorzakelijlv verband hield met het ongeval. - Vernietig·ing die zich niet uitstrekt tot de beslissing dat de beklaagde een tout heett gepleegd waarvoor hij aansprakelijk wordt
gesteld. - Indien een beslissing clie alle

aansprakelijkheidr voor een ongeval ten
laste van de beklaagde legt met uitslniting
van het slachtoffer, vernietigd wordt omuat de rechter onwettelijk beslist heeft
dat de uoor het slachtoffer gepleegde font
met het ongeval geen oorzakelijk verband
hielu, strekt de vernietiging zich niet nit
tot de beslissing dat de beklaagcle een fout
heeft gepleegu waarvoor hij aansprakelijk
wordt gesteld.
22 september 1969.
70
45. - Omvang.- Stratzalcen.- Bm·uerlijlce reohtsvorderinuen: ~ Reohtsvor-.
deringen irigesteld door een belclaagde tegen een rnedebelclaagde en omgelcee1·d. Geen e·indbeslissing op de eerste 1'echtsvordering en eindbeslissing op de t·weede.
:-- Beslissingen gegrond op dezeltde·onwettige reden. - Voorziening teuen de beslissing op d,e tweede rechtsvordering aangenomen. _:__ Vernietiging die zich u-itstrekt
tot de beslissing op de eerste rechtsvo1·dering. - Wanneer de beslissingen gewe-

zen op de wederzijdse bnrgerlijke rechtsvorderingen van een beklaagde en van een
medebeklaagde gegrond zijn op dezelfde
onwettige reden en een ontvankelijke
voorziening ingesteld werd tegen de eindbeslissing op de recLttsvordering van ue
medebeklaagde en aangenomen werd,
strekt de vernietiging zich uit tot de niet
clefinitieve beslissing op de rechtsvordering van de beklaagde.
22 september 1969.
72
46. - Omvang. - Stratzalcen. - B~ir
gerlijlce rechts"Vordet'ingen. - Beslissing
rUe de aat~Jp-ralcelijlclwid voot· een ongeval
tussen beide beklaagden bij heltten verdceU. - Vernietiging op de voorzieninu
van een der beklaagden van de beslissinuen rJet.vezen op de wederzijdse but·gerlijlce
rechts'Uorderin_qen. - VeTnietiging die zich
niet ·uitstrc kt tot de besohikk-ing ~vaarb·ij
de aanspmkelijlcheid van de andere· beklaagde op de heltt ten minste wordt vastgesteld. - Wanneer de rechter de aan-

sprakelijkheid voor de gevolgen van een
oilgeval tnssen twee beklaagden bij helften heeft verdeeld, strekt de vcrnietiging
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op de voorziening van een van beiden van
de beslissingen op de wederzijdse rechtsvorderingen en gegroncl hierop da t de
eiser aant;Jprakelijk werd verklaard, zich
niet uit tot cle . beslissing dat de andere
heklaagde aansprakelijk is ten belope van
de helft ten minstco
22 september 19690
72
47. - Omvanuo·- StratzaiMmo - Vervangencle gevangenisst?·at onwettelijko ---:VernieUging en ve1'w·ijzi1tg beperlct tot dit
· pu.nt van het' beschikke1td gedeelte. --'- In-

dien een veroorclelencl vonnis vernietigd
worclt omdat de rechter een vervangende
gevangenisstraf heeft :uitgesp1'oken die
mincler bedraagt clan die welke hij wettelijk moest uitspreken, worden" cle v:ernietiging en de verwijzing beperkt tot dtt
punt van het beschikkend gedeelte.
22 september 19690
81
'· 48. - Omvnnuo- St1·atza7ceno ~ B1wgerlij7ce, rechtsvorclering ~ A1Yest dat het
strafgereoht om clezelfcle 1oeclen onbevoeud
vedclaart om lcennis te nemen van de
rechtsv01·deringen van twee burgerli,ilce
partijeno - Regelmatige vooz·ieningen van
deze pa1·tiieno- Vernietioqing, op een doo1·
e¢n van beide pq.rtijen voorgesteld midclel,
van· de te haren opzichte gewezen beslissing. VernieUging die zioh 1titstrekt
tot de beslissi'lioq ten aanzien van de andere pa1·tij 0 -'-- W anneer twee personen die
0

zich door. een misclrijf benadeeld achten,
zich burgerlijke partij gesteld hebben, de
rechter op · groncl van dezelfcle reden het
strafgerecht · onbevoegd heeft verklaard
om over· deze twee Techtsvorcleringen nit·
l'fpraak. te doen en, naclat beide partijen
zich 'regelmatig in cassati~ hebben voorzien, de beslissing ten aanzien van een
van beiclen vernietigd worclt op een door
een partij voorgestelcl micldel, strekt de
vernietiging zich uit tot de· beslissing ten
aanzien van de andere partij o
22 oktober 19690
180
49.- Omvango ~ Strafzalceno- Voorziening van de belclaagde beperltt tot de
beslissing op de st-ratvorde1·ing. - Vernietiging van deze beslissingo - Vernietiging
die zich niet uitstrelct tot de eindbeslissing op de burgerlijlce 1'echtsvordet:irigo Wanneer de beklaagde enkel tegen de
besliss'ing op de strafvordering.'een cassatieberoep heeft ingestelcl, strekt de vernietiging van deze beslissing zich niet uit tot
de eindbeslissing waarbij hij jegens de
burgerlijke partij wordt veroordeeldo
22 oktober 19690
182

50. -

Omvango - Stratzakeno - Niet
beperlcte voo1·ziening van de beklaagdeo Vernietiging van de beslissing op de strafvorderingo ~ Dientengevolge vernieti,qing
van de eindbeslissing op de· tegen de be-

klaagde. ingestelde bu1·gerlijke 1'eohtsvorderingo -"-- ZelfS indien de vernietiging van
de beslissin,q op de stratvo1'dering ambtshalve toordt 1titgespro7ceno - De verliie-

tiging, op de riiet beperkte voorziening
van de beklaagde, van de veroorclelende
lleslissing op de .strafvordering .leidt tot
de vernietiging van de eindbeslissing op
de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering, dfe het gevolg is van de
eerste, zelfs indien de vernietiging van de
beslissing op de strafvonlering ambtshalve
wordt uitgesprokeno
3 november 1969, 2 februari en 20 apdl
19700.
221, 509.en 773
'51.~ Omvango- Strafzalceno -Burgerlijlce rechtsvo1°der·ing gericht tegen de
belclcwgcle en twee verzekeTaarso - Bu.r,qe1'lijlce partij die in hoofdzaiblc tegen een
der verzelceraars en snbsid"iair teoqen de
andere concl1tsie heeft genomeno - Rechtsvonle1·ing tegen cle eerste ve1"ZC1ceraar
aangenomeno - Tweede verz.eke1·aa1· b·uiten de zaalc gesteldo ~ Besliss·ingen gegrond op dezelfcle onwettige redeno Voo1·ziening van cle vero01·deelde verz~7ce1'aa1· tegen de burgerlijlce parti,io ~ Vernietiging van de veroo1·delende beslissing
- V envietiging die leidt tot de ventieUging van het beschilclcend gedeelte, waMO·bij cle tweede verzelce1·aa1' buiten de zaak
worclt gesteld en waartegen geen enlcele
van de voor de feitenreehter opgetreden
partijen een ontvanlcelijlce voorziening
Icon instelleno - Indien een burgerlijke
0

partii, regelmatig gesteld tegen de beklaagde en twee verzekeraars van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waaraan
de cloor de beklaagde 'bestuurde automobiel aanleiding kon geven, in hoofdzaak
tegen een der verzekeraars en subsidiair
tegen de andere conclusie heeft genomen
en laatstgenoemde buiten de zaak gesteld
werd terwijl de burgerlijke rechtsvordering tegen de eerste werd aangenomen,
strekt de vernietiging op dezes voorziening tegen de beslissing, waarbij hij
wordt veroordeeld jegens. de burgerlijke
partij, zich uit tot het beschikkende gedeelte, dat aan dezelfde onwettelijkheid
lijdt en waarbij de andere verzekeraar
buiten de zaak wordt. gesteld, tegen welk
beschikkende gedeelte geen· enkele van de
voor de feitenrechter opgetreden partijen
een ontvankelijke voorziening kon instel·
len e:il dat derhalve niet onderscheiden is
· nit het oogpunt van de omvang der vernietigingo
3 november 19690
224

52. - Omvango - Strafzalcen. - Bltrgerlijlce rechtsvorderingo Beslis.sing
waa1'bij de aanspralcelijlcheid voor een
ongeval verdeeld wordt rt1tssen de be7claaoqde en de burgerlijlce partijo ~ Vernietiging van de besUssing op de b2wger-
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lijlce rechtsvordering gegrond hierop llat
de toegelcende schadeve·rgoeding hager is
dan hetgeen 'gevorderd went. - Vernietiging die zich niet uitstrelct tot de beschilclcing waat·bij de aanspmlcelijlcheid
voor het ongeval wor:dt venleeld. - In-

dien de feitenrechter de aansprakelijkheid
voor de gevolgen van een ongeval gelijkmatig tussen de partijen vercleelt, strekt
de vernietiging van. de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering, die hierop is
gegrond dat de aan de burgerlijke partij
toegekencle schadevergoeding hoger is dan
hetgeen deze partij vorderde, zich niet uit
tot de beschikking waarbij de aansprakelijkheicl voor de gevolgen van het ongeval
wordt vercleeld.
17 november 1969.
272

!53.·- Omvang. - Strafzalcen. -. Bttrgerlijlce rechtsvordering. ~ Vonnis waar·bij een belclaagde, met ttitslttiting ·van de
andere belclaagde, volledig aanspralceUjlc
wor·dt uesteld voor de aan een derde beroklcende schade. - Vonnis dat geen antwoord verstrelct op de conclttsie waarbij
de eerste belvlaagde de schade aan ·de fmtt
alleen van de tweede belvlaagde toeschreef.
~ Niet beperlcte voorziening van de eerste belclaagde. - VeTnietiging van de beslissing waarbij deze belclaagde 'Wm-dt
veroo,rdeeld tot vergoeding van het slachtofj'er. - Gevolg op de beslissing waar·bij
de andere belclaagde van rechtsve-rvolging
wordt ontslagen. - Indien een vonnis een
beklaagcle, met uitsluiting van de andere
beklaagde, volleclig aansprakelijk stelt
voor de aan een derde berokkende schade,
dan strekt de vernietiging, op de niet beperkte voorziening van de eerste beklaagde, van, de beslissing waarbij hij
worclt veroordeeld tot vergoeding van het
slachtoffer, op grond dat het vonnis geen
antwoord verstrekt op de conclusie van
deze beklaagde die de schade aan de fout
aileen van de tweede beklaagde toeschreef, zich uit tot cle beslissing, die is
aangetast door dezelfde onwettelijkheid,
dat de tweede beklaagde geen fout heeft
begaan waarvoor hij aansprakelijk kan
zijn, maar enkel in zover · deze beslissing
gewezen is jegens de eerste beklaagde.
24 november 1969.
298

54. ~ Omvang. - 8trafzalcen.
TTerom·deling tot ver·schillende strafj'en wegens twee misdTijven. - M·isllrijven die
elk gest-raft woTden met het ver·val van
het r-echt de;finitief een voe-rtttig te besturen. ATrest dat de;finitief het ver·val
uitspreelct voor beide misdrijven. ~ Vernietiging van de ve·roordelende beslissing
ten aanzien van een der misdr·ijven. Straf wettelijlc gerechtvaardigd door het
ander misdrijf. Ver·nietiging die zich
niet ttitstrelct tot de vervallenverlclaring.
-

Wordt een beklaagde to,t verschillende
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!ltraffe)l veroordeeld wegens twee niisdrij~
ven die beide kunnen gestraft worden met
het definitief verval van het recht tot het
besturen van een voertuig en heeft de
rechter voor beide misdrijven een enkele
definietieve vervallenverklaring uitgesproken, dan: strekt cle vernietiging van de
veroordeling wegens een der misdrijven
zich niet uit tot de vervallenverklaring,
indien deze door het ander misdrijf wettelijk gerechtvaardigd blijft.
27 januari 1970.
484

5'5. - Omvang.- Strafzalcen. -BurgeTlijlce TechtsvoTdet·inuen. - Beslissinu
waaTb·ij de aanspralcelijlcheid vooT een on,qeval gelijlcmatig tussen beide daders
woTdt verdeeld. - Voorziening van een
deT daders. - Ventietiging van de burge-rlijlce veTOOTdelingen, flegrond hierop
dat een van de aan deze dader ten laste
gelegde fouten niet wettelijlc bewezen is.
- TT emietiging die. zich niet uitstTelct tot
de beschilclcing waarbij wordt beslist dat
deze dadet· aansp-ralcelij 7c is en het deel
van de aanspralcelijlcheid van de andere
dadet·. op ten minste de helft wordt vastqesteld. - Indien cle rechter de aansprakelijkheid voor de gevolgen van een ongeval tussen· beide daders ervan gelijkmatig
heeft verdeeld, dan strekt de vernietiging
1•an de bm~gerlijke veroordelingen op de
voorziening van een der daders,- op g-rond
dat een van de aan deze dader ten laste
gelegde fouten niet wettelijk bewe~en is,
zich niet uit tot de beschikkingen waarbij
wordt beslist dat deze dader aansprakelijk is en het deel van de aansprakelijkheid van de andere dader op ten minste de
helft wordt vastgesteld.
· ·
2 februari 1970.
501

'56.- Omvang,- Strafzalcen.- Voorziening van de belclaagde. - Oassatie van
de beslissing op de st-rafvonle1'ing. Leidt tot d,e vernietiging van de niet de;finUieve beslissing op de burgerlijlce rechtsvoTdering, niettegenstaande · de niet-ontc
vanlcelijlcheid van de voorziening tegen
deze beslissing. - De vernietiging, op de
voorziening van de beklaagde, van de beslissing op de strafvordering leidt tot de
vernietiging van de niet-definitieve beslissing op de rechtsvordering van de burgerlijke partij, die het gevolg ervan is, ook
al is de voorziening tegen de tweede beslissing thans niet ontvankelijk;
2 februari 1970.
509

57. - Omvang. - St-ratzalcen. - Bttr,qerlijlce rechtsvordering. - Arrest dat de
eiser alleen aanspralcelijlc ver·lclaart voor
een ongeval, hetn vemordeelt tot een voorlopige vergoeding, een deslvttndigenverslag
beveelt en over de lcosten beslist. - Oassatie op' 'groryd dat het arrest geen a,nt"
wooTd ,verstrelct · op de conclusie van de
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e-iser ten betoue dat de ·rerweerder oolc
een tout heett begaan. - OmvanrJ van de
cassatie. - · Wanneer ecn arrest, dat de

eiser tot cassatie, wegens een dooi· hem
begane font, aileen aansprakelijk verklaart voor de gevolgen van een ongeval
waarvan de verweerder het slachtoffer is
geweest, de eiser veroordeelt tot de betaling van een voorlopige i'ergoeding, een
deskundigenverslag beveelt en over de
kosten beslist, vernietigd wordt op gronll
dat het geen antwoord verstrekt op de
conclnsie van de eiser ten betoge dat de
verweerder ook een font heeft begaan die
het ongeval heeft vcroorzaakt, slaat de
cassatie op de beschikkencle gecleelten
waarbij de eiser alleen aansprakelijk
worclt verklaard voor tie gevolgen van het
ongeval, het beclrag van de voorlopige ver~
goeding wordt vastgesteld en over de kosten wordt beslist; de cassatie · strekt zich
niet nit tot het beschikkende gedeelte
waa1·bij wordt beslist dat ·de eiser een
font heeft begaan waarvoor hij aansprakelijk is en ook niet tot llet beschikkende
gedeelte waarbij een lleslnmdigenonderzoek wordt bevolen.
16 febrnari 1970.
561

58.- Ornvang.- Strnj'znken.- Voo·rz·iening van de belclaagde. ~ Ver·nietiging
van de beslissing 01J de straf;,;onler·ing. ~
Brengt de vernietiting meile van de nietdeifinUieve besUssing op , de rechtsvordering van de bm·gerUjke par·Uj. - Niettegeristaande de niet-ontvankelijlcheid van
de voorziening tegen deze beslissing en
zelfs in geval van afstancl van cleze voor·ziening. - De vernietiging, op de voorziening van de beklaagde, van de beslissing op de strafvordering, brengt de vernietiging mede van de niet-delfinitieve beslissing op de rechtsvordering van de' burgerlijke partij, allloewel. de voorziening
tegen deze tweede beslissing vooralsnog
niet ontvankelijk is, en zelfs indien de beklaagde van deze voorziening afstand
heeft gedaan, zonder e1•enwel in de beslissing te bernsten.
16 febrnari 1970.
565

59. - Omvang. - Stratzalcen.- Bttrgerlij Tee r·echtsvorde·ring. Beslissing
waar·bij de belclaagde aUeen aanspralcelijlc wordt verlclaard roar het ongeval. Beslissing waar·bij onwettelijlc wordt
vastgesteld dat niet bewezen is een f01t.t
die de belclaagde aan de bnrgerlijlce parUj
verwijt, en die niet passeml an twoonU
op de conclusie van .de beklctngde wnarbij
'een nndere tou.t aan de getrotfene wordt
·ten Zaste ueiegil. - Oassntie ilie z·ich niet
uitstrelct tot het beschilclcende geileezte
'waiwbij wor·at beslist ilat de beklaagde
een tout heett begaan die hem aanspralcelijlc stelt. ~ Ingeval een beslissing, waarbij

de beklaagde

aileen aansprakelijk

wonlt vcrklaard voor een ongeval, vernietigd wonlt omllat de rechter onwetteli,ik
vastgesteld heeft dat niet bewezen is een
font die de beklaagde aan ·de bnrgerlijke
partij verwijt of omdat de rechter niet
passend heeft geantwoord op de conclnsie
van de beklaagde waarbij een andere font
aan de getroffene wordt ten laste gelegd,
strekt de vernietiging zich niet nit tot het
beschikkende gedeelte wam;bij wordt beslist dat de beklaagde een font heeft beg:.tan {lat hem nnnsprakelijk stelt.
16 fc;b1;nari 1970.
565
160. Omvang. - Strafzalcen. - Burgerlijlce rechtsvonlering. - Besliss1ng die
,ile gehele aanszwnlcelijlcheid voor een ongeval ten laste reut van rle l>elclaagrle. Ver·n·ietiginrt omilat onwetteUjlc rviet bewezen ~verd ·~:erklnara de tout van het
slachtotfer tUe lle enige oor:zaalv van het
ongeval zo1t geweest zijn. - Ver·n·ieti.aing
tHe zich uitstrel"t tot ae besZiss·ina clat de
to11t van ae beldnagile hem aanspntJcelijld
stelt maar rviet tot ae beslissing dat hij
aeze tojtt heett begaan. - Wanneer een

arrest, dat de gehele aansprakelijkheid
voor een ongeval ten laste legt van de beklaagde, vernietigd wordt op grond alleen
dat het hof van beroep onwettelijk heeft
beslist dat het slachtoffer de font, die
hem· wordt verweten en die de enige oorzaak van het ongeval zou zijn, niet heeft ·
beg a an, strekb de vernietiging zich uit tot
de beslissing volgens welke de font, die
ten laste van de beklaagde werd vastgesteld, hem aansprakelijk stelt maar niet
tot de beslissing dat laatstgenoemde deze
font heeft begaan.
. 23 maart 1970.
691
61. - Omvnng. ~ Stratzalcen. - Oassatie van een V61'00rdelena arr:est. - Oassatie op grana alleen ilat ae bijlcornenile
straf van verbe~waverklaring niet is jtitgespmken. - Oassatie beperlct tot dit beschilclcende gedeelte. - Indien een veroor-

delend arrest wordt vernietigd op grond
alleen dat de bijkomende straf van verbeurdverklaring, bij de wet voorgeschreven, niet is nitgesproken, wordt de vernietiging beperkt tot dit beschikkende gedeelte.
6 april 1970.
713
62. - Orn1;ang.- Strafzaken .. - Voor:zieninu van het openbaar ministerie. V ernieUging van het beschilclcena g~ileelte
wat lle strafvorrlering betreft. ~ Strelct
z·ich niet jf.it tot het beschi.Tckehile gedeezte
waarin jt'ifspr·anlc wonlt geilnan over· ae·
uegronilheid van de bu.rgerlijlce rechts·vorder:ing. - Wanneer op de voorziening al-

leen van het openbaar ministerie, het Hof
het beschikkend gedeelte van een arrest
op de strafvordel'ing vernietigt, strekt die
vernietiging zich niet nit tot het beschik-

·-...--~~~-~-----------
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k_ende gedeelte waarin uitspraak wordt
gedaan over de gegrondheid van de rechtsvordering van de burgerlijke partij.
20 april 1970.
775
'63. - Omvang. - Stratzaken. - Ontzetting van de 1iitoetening der rechten
yenoemd in artilcel 31 van het Strafwetboelc. Verniet'igin_q omdat die straf
~ve1·a. uitgesproken buUen de gevallen bepaald bij de wet. - Gedeeltelijlce vernietiging en zondiw verwij.zilng. - De yernie-

tiging omdat de rechter de ontzetting Yan
de uitoefening der recllten genoemd in artikel 31 van het Strafwetboek uitgesproken heeft buiten de gevallen bij ue wet
bepaald, is beperkt tot dit beschikkende
gedeelte en geschiedt zo:nder verwijzing.
19 mei 1970.
884
:64. - Omvang. ~ St·rafzalwn. - Hoger beroep van hot openbaar min·isterie
niet ont·vankelijlc. Regelmatiu houer
beroep van de b1trgerlijke part-ij. ___:__ 0(tssa·tie, op de voorziening van de belclaa.gfle,
van de beslissing op de· strat-rorflering.
- Oassatie hierop g'eg1·ond d'at de ~·echte1·
het hager beroep van het openbaar mil2·isterie ten. onrechte heett ontvangen. Omvang van de cassat-i.e. - Wanneer, op

de voorziening van de beklaagde, de beslissing op de strafvordering vernietigcl
wordt omdat het hager beroep van het
openbaar ministerie door de rechter in hager beroep is ontvangen, hoewel het niet
ontvankelijk was, strekt de cassatie zich
niet nit tot de beslissing op het regelmatig
hager beroep van de burgerlijke partij.
25 mei 1970.
893

65. - Rechtspleging. - Stratzalcen. ~
'Voorzieningen van verschillende partijen
tegen verschillende beslissingen. Samenhangende zaken. ·- Voeging. - Wanneer verscllillende partijen zich in cassatie voorzien tegen verschilleilde beslissingen en de zaken samenhangend zijn, beveelt het Hof de voeging ervan in llet belang van een goede reclltsbedeling.
1 juni 1970.
903
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een eerste beklaagtle Iegt, met uitsluiting
van twee andere beklaagden, strekt de
vernietiging van de· beschikkingen waarbij deze . eerste beklaagde ertoe veroordeeld wordt een slaclltoffer volledig schadeloos te stellen en de eis van een andere
burgerlijke J)artij tegen de twee andere
beklaagden wordt afgewezen, zich niet nit
tot de beschikking waarbij wordt beslist
dat de eerste beklaagde een fout heeft
begaauwaarvoor zij aansprakelijk is.
9 jnni 1970.
9!4
67. -'- Oinvang. - Skafzalcen. - Stratvordering. - Ven2iet-iging, weuens tegenst·rijfliglwid, van een beslissihg tvaarbij
weqens twee misdrijven twee verschillende st1·afjen worflen nitgesprolcen. -Tweede beslissinq volgens welke een dm·de
, misdTijf niet verjaard is en die een geldstrut. gesteld om de inning van fiscale
1·echten te verzelceren, uitsp1·eelct. - Dezelfde onwettige reden die de vernietiging
1:an de.ze tweede besl-issiny medebrengt. ~
Be[Jr-ip. - De vernietiging van een ver1

oordeling wegens twee misdrijven van ge.
meen recht omwille van de tegenstrijdigheid tussen de vaststelling dat deze misclrijven de verwezenlijking zijn van eenzelfde strafbaar opzet, enerzijds, en de
uitspraak van twee verschillende straffen,
anclerzijcls, brengt de vernietiging mecle
van een tweede beslissing, waarbij een
gelllstraf, die bij een bijzonclere wet is gestell1 om de inning van fiscale rechten te
verzekeren, wordt uitgesproken wegens
een derde misdrijf, nu de rechter heeft,
vastgesteld da,t dit derde misdrijf opgeleverd wordt door hetzelfde feit als het eer:ste misd~;ijf van gemeen recht en verklaard dat het niet verjaard is omdat het
met hetzelfde strafbaar op:zet is gepleegd
als dat waarmee het tweede misdrijf is
begaan, welke laatste overweging dezelfde
onwettige reden oplevert als die waardoor
de ·vernietiging Yan de eerste beslissing
wordt verantwoord.
22 juli 1970.
1030

•68. - Omvang. - Strafzalcen. - Bnrgerlijlce rechtsvm·deringen. - Veroorde_l-in_q van de belclaagde tot de volledi.Qe ver66. - Omvang.
Stratzalcen.- Bm·goeding van de door verschillende burgergerlijlce re.chtsvordm·ingen. ~ Beslissing
lijlce partijen geleden schade. - Voorzied-ie alle aanspralcelij lclwid voo1· een ongening in cassatie van de belclaaude. - Oasval ten laste van een eerste belclaagde
satie op grand dat niet is geantwoord op
legt, met uitsl1titing van twee ande1·e. de conclnsie ten betoge dat een der bu.rOassatie van , de beschilclcingen waarbi.i
gm·lijlce partijen ook een font heett bedeze beklaagde ve1·oordeeld werd tot volgaan die in om·zalc'elijlc verband staat met
ledige vergoeding van ee1~ slachtofjer en
waarbij de eis van een bnruerlijlce part-ij , met de schade. - Omvang van de cassatie. - Indien de rechter een beklaagde
tegen twee ande1·e belclaayden werd afgeveroordeeld lieeft tot de volledige vergoewezen. ---'- Oassatie die zich niet 1titstrelct
ding van de door verschillende burgerlijke
tot de beschilclcing waarbij wo1·dt beslist
partijen geleden schade en, op lie voorziedat de eerste beklaagde een to·u.t heeft
ning van de beklaagde, de beslissing op de
befiaan waarvoor zij aanspralcelijlc is. '--

Wanneer een beslissing alle aansprakelijkheid voor een ongeyal ten laste van

rechtsvordering van een van de burgerlijke partijen vernietigd wordt omdat niet
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passend is geantwoord op 'de conclusie
ten betoge dat deze burgerlijke pattij een
fout had begaan die ook in oorzakelijk
verband stond met de schade, strekt deze
vernietiging zich evenwel niet uit tot de
beschikking waarbij beslist wordt dat de
beklaagde een fout heeft begaan waarvoor
hij aammrakelijk wordt gesteld en blijft
zij - zonder' gevolg op de beslissingen betreffende de rechtsvorderingen van de andere burgerlijke partijen.
22 juli 1970.
1033
169. - Omvang. - FJtrafzalcen. - Bttrger.Ujlce reohtsvordet·ing. - Voorziening
van de belclaagde. Bttrgerreohtelijlc
aanspralcelijlce partij die zioh niet in oassatie heeft voorzien of dU op onregelmatige wijze deed. - Oassatie op de voot·ziening van de belclaagde. - Gevolg ten
aanzien van de bwrgen·eohtelijlc aanspmlcelijlce pat·Uj. - Wanneer een beslissing
waarbij de beklaagde op de burgerlijke
rechtsvordering wordt veroordeeld, vernietigd wordt op de voorziening van de
beklaagde, en de burgerrechtelijke aansprakelijke partij zich niet of zich onregelmatig in cassatie heeft voorzien, verliest de beslissing waarbij deze partij burgerrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor cleze veroorcleling, haar bestaansreden.
22 juli 1970.
1033

Middelen die feitelijlce
gmndslag missen.
§ 1. - Algemene begrDppen. -- Bewijs dat
een conc!usie neergelegd is of dat er stukken aan de feitenrechter zijn overgelegd.
§ 2. - Middelen gegron.d op stukken die niet
bij de voorziening worden gevoegd.
'§ 3: - Middelen gegrond op een stuk dat
niet aan de feitenrechter is ovBrgelegd.
§ 4. - Middelen gegrond hierop dat de feitenrechter rechtdoende op de hem overgelegde stukken een bepaa1de beslissing
heeft gewezen, hoewel hij ze niet l1eeft
gewezen.
"§ 5. - Middelen gegrond op een of meer feiten 'waarvan de juistherd blijkt noch uit
de bestreden beslissing noch uit een stuk
waarop het Hof acht kan slaan.

HoOFDSTUK III. -

IV. Nieuwe middelen. Loute1· jm•idisohe micldelen.

Hoot'DSTUK

Micldelen die niet ontvanlcelijlc zijn wegens gemis ann belang
voor de eiser.

HoOFDSTUK V. -

Middelen die niet ontvanlcelijlc zijn omdat zij op· de bestreclen beslissing geen betrelclcing hebben.

HooFDSTUK VI. -

VII. --:- Arnbtshalve voorgecl-ragen middcl. (Zie 0ASSATIE.)

HooFDSTUK

INLEIDING.
HooFDf'l'rlJK VI. verwijzing na oassatie
(Zie VoORZIENING IN CASSATIE).
HooFDS'rlJK VII. ~ Afstand
ziENING IN CASSATIE).
HooFDSTUK VIII. -Kosten
KOSTEN).
- ,

(Zie

(Zie

VooR-

GERECHTS-

HooFDSTUK IX. Registmtie. ,...:... Zegel
(Zie VOORZIENING IN OASSATIE) .

CASSATlEMID D ELEN.
INLEIDING. -

I

Aard van het oassa.fiemiadel.
Mieldelen die niet ontzijn wegens onclt~iclelijlc

HooFDSTUK I. -

vanlcelijlc
heirl.

Micldelen die n·iet ontvanlcelijlc zijn omdat niet anngedtticl
wot·rlt wn•arin de wet of wellce wetsbepnling is gesohonclen, of omclat de
voorziening zelf niet on,tvanlcelijlc is
wegens het ontbrelcen van Jcraohtens
de wet bij de voorzien·ing te ,;•oegen
stttlclcen of vwn bij de wet vereiste
n·anwijzingen.

Hom"IJSTUiK II. -

AA'RO VAN RET OASSATIEMIDDEL.

1. - Bm·get'lijlce zalcen. - Middel ,afgeleicl uit cle sohencling van een wetsbep·aling die op de dnturn van de bestreden
beslissirig was ozJgeheven. Beslissing
gegrond op de dmagwijdte die deze bepaling volgens de t·eohter had toen zij ·van
lct·acht was. - Ophejfing zonder terugwet·lcenrle lcmoht. - Ontvanlcelijlc middel. -

Het middel afgeleid uit de schending van
een wetsbepaling, die op datum van cle bestreden beslissing was opgeheven is ontvankelijk van het ogenblik dat d~ beslissing gegrond is op de clraagwijdte die deze
bepaling volgens de rechter had toen zij
van kracht was, en clat de bepaling is 01Jgeheven zonder terugwerkencle kracht.
(Impliciete oplossing,)
20 november 1969.
-286\

2. - Btrafzalcen. - Burgerlijlce reohtsvot·dering. Voorziening van de belr-laagcle. - Oonolusie genomen door een
btwgerlijlce partij tegen een medebelclaagae. - JJ1.icldel voorgedmgen tot staving vacn de voorziening van de beklaagde
en afgeleid uit het gebrelc aan antwoot·d
op deze oonol-!tsie. - Voorwawrde voo1· de
o;ttvanlcel'ijlcheicl. - , Indien een partij
z1ch tegen een medebeklaagde burgerlijke
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partij heeft gesteld, dan is de eiser tot
cassatie, beklaagde, ontvankelijk om tot
staving v&n zijn voorziening een middel
voor te dragen dat is afgeleid uit het gebrek !).an antwoord op ,de conclusie· van
deze burgerlijke partij. in zover deze betrekking had op een geschil waarvan de
oplossiug een tegeu hem. ingestelde rechtsvorderiug kon beinvloeden.
24 november 1969.
298
3. - Strajzalcen. - Voorziening van
de veroordeelde belclaagde. - Ambtshalve
opgewo1·pen middel leid;end tot een .vernietiging met verwijzing. - Middel voorged?·agen tot staving van de voo1·ziening dat
tot een ventietiging zonder verwijzing
lean leiden. - M·iddel dat door het Hot
moet wo1·den onderzocht. - Indien op de

voorziening van de veroordeelde beklaagde een middel leiden:cl tot de vernietigiug met verwijzing ambtshalve wordt
opgeworpeu, onderzoekt llet Hof vooraf
het middel dat de eiser heeft voorgedrageu tot staving van zijn voorziening, als
dit middel, indien het gegrond was, een
vernietiging zonder verwijzing tot gevolg
zou kunnen hebben. (Impliciete oplossing.)
5 januari 1970.
395
4. -

Di1·ecte belastingen. Middel
waarin feiten en 1·echt ve1·mengd zijn. Niet ontvankelijlc middel. - Wegens ver-

menging van feiten en recht is niet ontvankelijk het middel dat het Hof ertoe
verplicht feitelijke gegevens na te gaan
en te beoordelen. (Grondwet, art. 95.)
408
6 januari 1970.

5. - Strajzaken. - Vergissing in de
vermelding van een toegepaste wetsbepaZing. - Wettelijlce veroordeling. - Geen
g1·ond tot cassatieberoep. Indien de
door een strafvordering uitgesproken veroordeling wettelijk is, dan levert de vergissing in de vermelding van een wetsbepaling, waarvan toepassing is gemaakt,
geen grond op tot cassatieberoep. (Wetb.
van strafv., art. 411 en 414.)
504
2 februari 1970.
6. - Strajzalcen. - Middel waarin feiten en recht ve1·mengd zijn. - Niet-ontvanlcelijlcheid. - Niet ontvankelijk, we-

gens vermenging van feiten en recht, is
het middel dat het Hof ertoe zou verplich;en feitelijke gegevens nate gaan. (Grondwet, art. 95.)
2 februari 1970.

504

7. - Strajzalcen. -

M'iddel dat lcritielc
oejent op een jeitelijlce beoo1·deling van de
1·echter. - Niet ontvanlcelijlc middel. -

Niet ontvankelijk is het middel dat kritiek oefent op een feitelijke beoordeling
van de rechter. (Grondwet, art. 95.)
509
2 februari 1970.
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8. - Stmjzalcen. - Voo1·ziening van
het openba'ar ininisterie. A.mbtshalve
voorgedmgen middel dat tot cassatie met
ve1·wijzing leidt. - Door de ei.~e1· voorgedragen middel dat tot cassatie zonder verwijzing lean leiden. - Middel dart moet
worden onderzocht. - De omstandigheid

dat het Hof, op de voorziening van het
openbaar ministerie, ambtshave een middel voordraagt · dat tot cassatie met verwijzing leidt, stelt het Hof niet ervan vrij
het door de eiser voorgestelde middel te
onderzoeken, dat, indien het gegrond was,
moest leiden tot cassatie zonder verwijzing. (Impliciete oplossing .)
2 maart 1970.
608
9. - Dienstplicht. - Middel dat slechts
overwegingen van feitel'ijlce aanl aanvoe?·t: Niet ontvanlcelijlc middel. -

Niet ontvankelijk is het middel, · aangevoerd tot staving van een voorziening inzake dienstplicht, dat niet steunt op een
schending van de wet ·maar enkel op overwegingen van feitelijke aard. (Grondwet,
art. 95, lid 2; gecoordirieerde dienstplichtwetten van 30 ;1pril 1962, art. 51; § 1.)
9 mahrt 1970.
632
10. - Strajzalcen. -_.Middel geg1·ond
op de beweerde valsheid varn de vaststel·
Ungen van het proces-verbaal van de terechtzitting en van- de best·reden beslissing. "---- Geen betichting van valsheid. JJ![iddel niet ontvanloelijlc. - Bij ontsten-

tenis van betichting vim valsheid is niet
ontvankelijk het middel, gegrond op de
zogenaamde valsheid van de authentieke
vaststellingen van het proces-verbaal van
de terechtzitting en van de bestreden beslissing.
16 maart 1970.
670
11, - Directe belastingen. - Middel
waa1·in feiten en 1·echt vermengd zijn. Niet-ontvanlcelijlcheid . .- Feiten en recht

zijn vermengd in het middel, dat derhalve
niet ontvankelijk is, als dit middel het
Hof zot~ verplichten gegevens van feitelijke aard na te gaan. (Grondwet, art. 95.)
914
2 juni 1970.
12. - Strajzalcen. - Arrest van bnitenvervolgingstelUng. - Voo1·ziening van
de burue1·lijlce pa1·tij. Middel ge1·icht
tegen de besli8sing van bnitenve1·volgingstelling. - Niet ontvanlc((lij!C middel. -

De burgerlijke partij die zich in cassatie
voorziet tegen een arrest van buitenvervolgingstelling, waarbij zij tot 'schadevergoeding en in de kosten · worclt veroordeeld, is niet ontvankelijk om tot staving
van haar voorziening een middel aan te
voeren, dat gericht is tegen de beslissing
van buitenvervolgingstelling.
29 juni 1970.
1023
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HOOFDSTUK I.

J\'IIDDELEN DIE NIET ONTVANKELIJK Zl,JN
WEGENS ONDUIDELIJKHEID.•

13. - Stmfzaken. - Micldel gesteund
op een geb·rek aan untwoo·rd op zekMe
punten vikn de concl1tsie. '--- Geen nude·re
bepaling. - Niet ontvanlcelijk ·widdel. -

Niet ontvankelijk is het middel dat steunt
op een gebr~k aan antwom;d op de conclusie, zonder de punten van de q:mclusie
waarop niet wercl geantwoord nader te
bepal,en.
12 januari 1970.
426
14. - Directe belustingen. - Onnauwkezwig midd!el. - N·iet ontvunkelijlc middel. - Niet ontvankelijk is het middel

waarvan de onnauwkeurigheid het onderzoek onmogelijk maakt.
17 maart 1970..
683
HOOFDSTUK II.
J\'IIDDELEN DIE NIET ONTVANKELI:r:K ZIJN OMDA'r
NIET AANGEDUID WORD'l' W AARIN DE WET OF
WELKE WETSBEPALING IS GESCHONDEN, OF OMDAT DE VOORZlENING ZELF NIET ONTVANKELIJK
IS WEGENS IIET ONTBREKEN VAN KRACH'l'ENS
DE WET BI.T DE VOORZIENING 'l'E VOEGEN STUKKEN OF' VAN BIJ DE WET VEREISTE AANWIJZINGEN.

1 5. - B-zwge1·lijlce zaken. - 1YI·iddd gegrond op de misl~ennifl.g van de bewijslc1·acht van een bepnling van de statttten
van een intercommunctle vennootschap. Tekst van deze statt!ten niet .ove1·gelegd
tot staving van de voorziening, numme1·
en datum van het Belgisch Staatsblad,
waarin deze statttten zouden belcend gemaakt zijn, niet opgegeven in de voo1·ziening en teh;st blijlct niet 11-it de ve·rmeldingen van de !Jest1·eclen beslissing of t!'it
een ander 1J1'ocqsstttlc wq.cwop het Hof've·rmag ·acht te slaan. - N·iet ontvankelijlc
1niddel. - Niet ontvahkelijk is het middel
1

afgeleid uit de miskenning, door de rechter, van cen bepaling van de statuteri van
eeil intercommunale vennootscllap, wanneer cle tekst van deze statuten niet bij
de voorziening is gevoegd, llet nummer en
de' datum van het Belgisch Stnatsblad,
waarin cle statuten zouden bekeml gemaakt zijn, niet opgegeven Werden in de
voorzieni.ng en noch de bestreden. beslissing nocll enig under stuk, waaroD lwt
Hof vermag acl1t te slaan, de bcwoorllingen ervan oYernemen.
5 september 1969.
· 14
16. -

Burge1·l'ijlre zuken. JJ1icldel
ge{JTOnd op de miskenning van cle bewijs7c1·ucht· van een bepaUng van cle statitten
van een intercomm1male vennootschap. Eiser die tot staving van au m'icldel enkel
ve1·weenlm·s conclttsie ov1wlegt, waarin de

1

telcst ·van b·edoelde bepaling ove1·genomen
is. - N·iet ontvankelijk midael. - Niet

ontvankelijk is het middel afgeleid uit de
miskenning, door de rechter, van een bepaling van de statuten van een intercommunale vennootschap tot staving· waarvan
enkel verweerders conclusie. werd overgelegd, waarin bedoelde bepaling overgenomen is.
5 september 1969.
14

1'7. - Di1·ecte belastingen. - Doo1· het
middel aangevochten beschilclcende gedeelte van het a1'1'eSt Steunend niet .alleen
op eigen gronclen, maa1· oolc op de gt·onden
in de besliss·ing van de directeu1· deT di~·ecte belast1ngen. G1·onde1i van deze
beslissing niet overgenomen door het bestreden arrest. ~ Uitgifte van deze beslissing niet bij het cassatieve1·zoelcsch1'ift gevoegd. - N·iet ontvanlcelijk middel. - Indien een middel tot staving van een cassatieberoep gericht tegen een arrest- van
llet hof van beroep, inzake directe belastingen reclltdoende, kritiek oefent op een
beschikkende gedeelte dat .steunt niet aileen op eigen gronden maar ook op de
gronden van de beslissing van de directeur der directe belastingen en deze door
het arrest niet worden overgenomen, dan
moet de eiser, op straffe van niet-ontvankel(jkheid van het middel, bij zijn cassatieverzoekschrift een uitgifte van de beslissing . van de directeur der belastingen
voegen.
13 januari 1970.
430
18. - Directe bela.stingen. - .ili·iddel
(1/g·eleid n-it de rnis lcenning van de bewijsk-mcht vun een akte. - Telcst va·~t de alcte
d·ie niet werd vooTgelegd tot staving van
het cassat-iebe1·oep, en die noah uit de V61'meldingen van de beslissing noch ttit een
Niet ontvankelijlc
p1·ocesstttlc bl-ijlct. miclclel. - Niet ontvankelijk is llet middel

waarbij aan de recllter wordt verweten
dat l;lij de. bewijskracht van een akte
lleeft miskend, wanneer de tekst van deze
alrte niet bij llet cassatieberoep is gevoegd
en n_och de bestreden ;beslissing noch enig
ander processtuk de bewoordingen ervan
overnemen.
13 januari en 9 juni 1970.
430 en 948
19. - Directe belastingen. - jjf'iddel
'lien betoge dat op de concltts·ie niet we1·d
geantwoonl. - aonclns·ie n:iet voo1·gelegcl
tot staving van hf-t cassatieberoep. - In
cle conclns·ie geuite beweringen niet veTmelcl doo1· de bestTeden beslissing. - Niet
ontvanlcelijlc micldel. - Niet ontvankelijk

inzake directe belastingen is het middel
ten betoge clat op een conclusie niet werd
geantwoorcl, indien het bestreden arrest
de hierin g·euite beweringen niet vermeldt
en de eiser cleze conClusie niet regelmatig
inclient.
13 januari 1970.
430
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20. - Dienstplicht. - .iliiddel dat de
geschonden wetsbepaling niet vet·meldt. Niet ontvanlcelijlc middel. - Niet ontvan-

kelijk is het middel, aangevoerd tot staving van ·een voorziening inzake dienstplicht, dat de wettelijke bepaling niet vermeldt die zou geschonden zijn. (Gecoordineerde dienstplichtwetten van 30 april
1962, art. 51, §§ 1 en 4.)
9 maart ·1970.
632
21. - Directe belastingen.
Middel
clat de geschonden wetsbepaling niet vermeldt. Niet ontvanlveUjlc middel. -

Niet ontvankelijk is het middel tot staving van een voorziening inzake directe
belastingen, dat de wetsbepaling die wu
geschonden zijn niet vermeldt. (Wet van
6 september 1895, art. 1.4; wet van 23 juli
1953, art. 1.)
10 maart 1970.
652
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plichtzaken, is het middel dat als geschonden wetsbepaling enkel een aan de aangevoerde grieven vreemde wetsbepaling
vermeldt. (Dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 april 1962, art. 51, §§ 1 en 2.)
912
1 juni 1970.

25. - Dit·ecte belastingen. - Middel
dat ondersaheiden gdeven bevat. - Geschonden wetsbepaUng die voor ellce grief
afzonderlijlc mo·et wo·rden vermeld. - Inzake directe belastingen moet het cassatiemiddel, dat onderscheiden grieven uit,
voor elke grief afzondei"lijk de geschon. den wetsbepalingen opgeven. (Wetb. van
de inkomstenbelastingen, art. 289.)
9 juni 1970.
·
947
26. - Directe belastingen. - Middel
waarin vet·wezen 1vordt naar 'een conclusie en de beslissing van de d·it·ecteu?·. Eiser die noch de conclusie noch een t~it·
gifte van de beslissing van de directeut·
bij de voorzienin,q voeut. - Niet ontvanJcelijlc middel. - Wanneer de eiser noch

22. - Dit·ecte belastingen. - M·iddel
ten betoge dat de conclttsie onbeantwoord
bleef. - Oonclusie niet voorgedmgen tot.
stewing van de voot·ziening. - Bestreden
(,le conclusie noch een uitgifte van de bebeslissing die melding maalct van een beslissing van de directeur bij de aan de
wering van de eiset· en hierop passend
voorziening gehechte' processtukken voegt,
antwoot·dt. - .ili·iddel dat dienaangaande
is niet ontvankelijk het middel waarin hij
feitelijlce gmndslag mist en niet ontvannaar die conclusie en die beslissing verlcelijlc is wat de in de beslissing niet ver- ·wijst.
melde beweringen betTeft. - Wanneer in9 juni 1970.
- 947

zake directe belastingen, de eiser tot cassatie een gebrek aan .antwoord op zijn
conclusie aanvoert zonder overlegging van
een eensluidend verklaard afschrift van
die conclusie, mist het middel feitelijke
grondslag, in zover· het gericht is tegen
een bewering van de eiser waarvan het
bestreden arrest melding maakt en waarop het ·passend antwoordt, en is het niet
ontvankelijk., in zover het gericht is tegen
andere beweringen die in het arrest niet
worden ver:r;neld.
821
5 mei 1.970.
23. - Bu1·gm·Ujlce zalcen.- Middel gegrond op het geb1·e1c aan antwoord op een
bif conclusie voorgedragen verweer. Best?·eden · beslissing waat·bij WOTdt vastgesteld dat dit verwee1· wet•d voorgedragen. Middel ontvanlcelijlc niette,qenstaande de conclusie niet bij de voo1·ziening ·is gevoegd. - De eiser tot cassatie

die, in burgerlijke zaken, een middel hierop steunt dat de bestreden beslissing een
bij conclusie voorgedragen verweer niet
beantwoordt, moet deze niet bij zijn voorziening voegen, wanneer de bestreden beslissing vaststelt dat dit verweer is voorgedragen.
8 mei 1970.
832
24.- Dienstplichtzalcen.- Middel dat
als geschonden wetsbepaling enlcel een
wetsbepaling vermeldt die v1·eemd is aan
de aangevoe1·de grieven. - Niet-ontvanlcelijkheid. - Niet ontvankelijk, in dienst-

:27. - Dit·ecte be lasting en. - Middel
waarin verwezen wordt naar stulclcen en
naar de beslissing van de di1·ecteur. Eiser die noch de stulclcen noch een uitgifte van de beslissing van de directettr
bij de voorziening voegt. - Niet. ontvanlcelijlc middel. - Wanneer de eiser noch
de ingeroepen stukken noch· een uitgifte
van de beslissing van de directeur bij de
aan de voorziening gehechte processtuk.
ken voegt, is niet ontvankelijk het middel
waarin hij naar deze stukken en naar die
beslissing verwijst.
9 juni 1970.
948
HOOFDSTUK III.
MIDDELEN . DIE FEITELIJKE
GRONDSLAG MISSEN.

§ 1. - Algemene begrippen. - Bewijs dat een
conclusie neergelegd is of dat er stukken aan
de feitenrechter zijn overgelegd.
·

28. - Strafzalcen. - Middel ten betoge dat het Hot geen toezicht lean oefenen op de. reuelmatigheid van een getuigenis en de t~itle.qging die de feitenrechter
erva.n ueeft. - Zittingsblad dat dit get1tigenis beva,t, bevindt zich in het dossier
van een samen,hangend geding waarvan
het H of regelmatig lcennis heeft genae
men. - Middel dat feitelijlce gronaslag
mist. - Feitelijke grondslag mist het mid-,

109±

C.ASS.ATIEMIDDELEN

del ten betoge dat het Hof geen toezicht
kan oefenen Oj} de regelmatigheid van een
getuigenis en de uitlegging die de feitenrechter ervan geeft, wanneer dit getuigenis, dat betrekking heeft op verscbillende
~zaken, voorkomt in het dossier van een
samenhangencl geding waarvan het Hof
regelmatig samen met het dossier van deze
zaken kennis heeft genomen.
1 juni 1970.
903

HOOFDS'l'Ult IV.
NIEUWE MlDDELEN.
LOU'J'ER JURIDISCHE MIDDELEN.

31. - Stmtzalcen. - M·itlclel clat betrekking heeft op de reohtspleging voor
cle eerste 1·eahter. ~ Miclclel vreem.d aan
cle bevoegclheicl en niet overgelegcl aalfl, cle
1·eahte1· i;n hager be1·oep. - Niet ontvanlceli.f!G m-iclclel. - Een middel dat vreemcl is

aan de bevoegdheid en enkel betrekking
heeft op de rechtspleging voor de eerste
rechter kan niet voor het eerst voor het
Hof wo-rden voorgedragen. ·
8 oktober 1969, 5 jannari, 2 februari en
19 mei 1970.
206, 403, 507 en 886

§ 2. - Midde!en gegrond op stukken
die niet bij de voorziening worden gevoegd.
§ 3. - Middelen gegrond op een stuk
dat niet aan de feitenrechter is overgelegd.
§ 4. - Middelen gegrond hierop dat de feitenrechter rechtdoende ,op_ de hem overgelegde
stukken een bepaalde ·beslissiug heeft gewezen, hoewel hij ze niet heefL gewezen.

32. - Stmjzalcen. - Reahten van cle
verclecliging. Miclclel Meruit afgeleicl
flat cle belclaagcle n.iet is opgeroetJen voor
een aai~m~llencl onclerzoek, fl(J)t door de
politie wercl verrioht t·oen cle zaalc il!oor
het hot van. beroep behanclelcl werrl. Miclclel voor het eerst voor het Ho1 voorgeclragen.
Niet-ontvankelijlcheicl.

2·9. - Direote belastingen. - j]ficlclel
ten betoge clat cle condt~sie onbeantwoorcl
bleef. - Oonalt~sie niet voorgedlragen tot_
staving van cle voorziening. - Bestreclen
besliss-ing clie melding- maakt van een be- Kan niet voor het eerst voor het Hof
worden voorgedragen, het middel hieruit
tvering van cle eiser en hierop passencl
afgeleicl dat de rechten van de verdediantwom·clt. - Midclel cl·at clienaangaancle
ging werden geschonden doordat de befeitelij ke g1·onclslag mist en niet ontklaagde niet is opgeroepen voo·r een aan·vanlceUjlc is wat cle in cle b-eslissing niet
ve1·melcle beweringen betreft. - Wanneer vuHencl onderzoek, dat door de politie

inzake directe belastingen, de eiser tot werd verricht toen de iaak voor het hof
cassatie een gebrek aan antwoord op zijn van beroep behandeld werd.
conclusie aanvoert zonder o~·erlegging van
22 oktober .1969 .
185
een eensluidend verklaard afschrift, mist
33. ~ Bttrgerli.ike za1cen.
Niettw
bet middel feitelijke grondslag, in zover
het- gericbt is tegen een bewering van de middel. - Micldel waarbij worclt aangeeiser waarvan bet bestreclen arrest mel- .voenl de sahencling van een doo1· cle beding maakt 'en waarop het passend ant- streden' beSlissing a.mbtshalve toegepaste
woordt, err is het niet ontvankelijk, in wetsbeJJaling. - Miclclel niet niet~tiJ. zover het gericht is tegen andere bewe- Niet nieuw is het middel, waarbij de
ringen die in het arrest niet wordi:m ver- schending wordt aangevoerd van een
wetsbepaling, die door de bestreden beslismeld.
- 5 mei 1970. ·
821 sing ambtshalve werd toegepast.
30 oktober 1969.
209
,.·

.

'§ 5. -

Middelen gegrond op een of meer feiten
waarvan de juistheid · blijkt uoch uit de bestreden beslissing noch uit- een stuk waarop
bet Hof acht kan slaan;

-34. -;- Strdi/zalcen.. ~. Sahenrli.ng van cle
reahten van cle verclecliging. Midclel
hiert~it afgeleicl clat het openbaar ministerie geweige1·cl heeft een get~~ige te doen
aagvaarclen. - Aan cle 1·eohte1· niet o:vergelegcl. Niet 01~tvan7celij7c miclclel. -

30. -'Strafz~Mcen.- Burger·lijlce reohtsvonlering. Miclclel waa;rbij betoogcl
worclt cla.t cle beslissing geg1·oncl is 01J een
n·iet 'bestaancle tegenstrij cligheicl in cle getttigenissen. ___: Uitleggin_q van cle getl~ige
nissen niet onverenigbaar met cle b:ewoorMiclclel clat feUelijke
clingen e1·van. gronclslag mist. Feitelijke grondslag'

mist het middel waarbij betoogcl wordt
dat de beslissing gegrond is Oj} een niet
)Jestaande tegenstrijdigheitl in de getui:
genissen, wanneer de door de beslissing
hiervan gege~en uitlegging niet onverenig-·
baar is met de bewo?rclingen ervan.
27 oktobf'r 1969.
199

Niet ontvankelijk is het aan de feitenrechter. niet o_vergelegd middel hieruit
afgeleid dat de rechten van de verdediging
werllen geschonden door de weigering van
het openbaar ministerie een door de verdediging voorgestelde getuige te doen dagvaarden.
3 november 1969.
216

.35. - Bt~rgerlijlce za7cen. - NW1~w
micldel in hager beroep. ~ Midclel wam·van cle reahter am.btsh(J)lve lcennis heett
genomen. ~ Geen nieuw midclel. - Niet
1

onontvankelijk als nieuw is het micldel

---r ---
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waarvan de rechter in hoger beroep door
de partijen geen kennis heeft gekregen
maar waarvan hij ambtshalve kennis
heeft genomen.
7 november 1969.
241
.36. - BurgerUjke zalcen. - 111idael
gegr·ona op wetsbepalinuen aie noch van
openbc~re orae nooh awingena zijn. 111iddiel niet ·voo1·ue~eua a·an de teitenrechter, cUe er· niet op zijn eigen initiatiet kennis van uenomen heeft. - Niettw
miadel. - Nieuw en derhalve niet ont-

vankelijk, tot staving van een voorziening
in burgerlijke zaken, is het mlddel, gegrond op wetsbepalingen, die noch van
openbare orde, noch dwingend zijn, dat
niet werd vonrgelegd aan de feitenrechter
die er niet op zijn eigen initiatief kennis
van genomen heeft.
26 februari 1970.
599

:37.
StmfzMcen.
Btt1'ge1'lijke
1·echtsvoritering. - 111iddel atueleia uit ae
schending van het gewijsite van ae beslissing van ae stratrechter op ae bu1·ge1·lijke
rechtsvoraerin,q. Middel niet aan de
feitenreohter voorgedmgen. - Niet ontvankelijk middel. Niet ontvankelijk
is het middel dat het gezag van gewijsde
aanvoert van de beslissing van de strafrechter op de burgerlijke rechtsvordering,
wanneer het niet aan de feitenrechter
werd voorgedragen.
16 maart 1970.
672
.38. - B·urge1'lijlce zaken. - Miadel
waarbij de miskenning van ae bewijslcraeht van een O'/J'e1·eenlcomst worat aetngevoera. - Beslissing aie vetn deze overeenkomst een ttitlegging ueett weta-rvan de
eiser tot cetssatie erkende aett zij met de
bewooTdingen ervwn veTenigbaar· wets. 111idael dat de openbetre orae niet rawkt.
- Niet-ontvetnkelijlcheid. - Niet ontvan-

kelijk is het middel dat de openbare orde
niet raakt, voorgedragen tot staving van
een voorziening in burgerlijke zaken en
afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van een overeenkomst, als de
beslissing van deze overeenkomst een nitlegging ge()ft waarvan eiser in zijn conclusie erkende dat zij verenigbaar was
met de bewoordingen van de akte tot
vaststelling van deze overeenkomst.
23 april 1970.
786
.3·9. - Stratzaken. - Reohten van de
venZediging. - Middel dat lcritiek oefent
op de reuelrnatigheid van de dagv:aa.rding. - M·iddel niet voorgeleua a.an. de
teitenrechter. - Niet-ontvankelijkheid. -

Niet ontvankelijk is het middel dat enkel
krietiek oefent op de regelmatigheid van
de dagvaarding voor de eerste rechter,
wanneer het aan ·de feitenrechter niet

1095

werd voorgelegd en de eiser zich over de
zaak ten gronde heeft verdedigd.
·
19 mei 1970. ·
886
V. - Middelen die niet ontvanlcelijlc zijn weuens gernis aan belang voo1' de eise1'.
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40.
Stmtzaken.
Bttrgerlijlce
rechtsvo1·dering. - A1Testen van· onderzoek van v661' de inwerlcingtreding van
1 jttli 1956. - Arr·esten die verbindend
veTklaard. zijn voor ae door de bttr,qerlijlce pa1·tij in de zaalc betroklcen verzeke1'aar. - A1'1'csten cUe ueen veroonleUnfl
ttitspreken teuen de verzelcemar. - Einda1·rest op de burgerlijlce rechstvordering
dat ve1·bindend is verklaa1·d voor deze
veTze7ceTaa1· op een nieuwe eis door de
b·zwge1·Zijlce paTtij ingesteld na de inwerkingtTeding van de tvet van 1 juli 1956. Middel waaTbij Mitielc woTdt geoefend op
rZe aTTcsten van onderzoelc teT zalce van
de onwettelijlce inwilliging van de eeTste cis tot tttssenlcornst. - Middel van belang ontbloot. - Indien arresten van onderzoek van voor de inwerkingtreding van
de wet van 1 juli 1956 verbindend zijn verklaard voor de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
beklaagde, doch tegen deze verzekeraar
geen veroordeling hebben uitgesproken, al
was het in de kosten, en indien het eindarrest op de burgerlijke rechtsvordering
voor hem ook verbindend is verklaard op
een nieuwe eis door de burgerlijke partij
ingesteld na de inwerkingtreding van de
wet van 1 juli 1956, is niet ontvankelijk,
bij gebreke van belang, het middel dat
wordt aangevoerd tot staving van de voor~iening door de verzekeraar ingesteld tegen de arresten van onderzoek en waarbij
hetoogcl '\'\rordt dat de eerste eis tot tussenkomst van de burgerlijke partij niet ontvankelijk was en dat deze arresten voor
cleze verzekeraar .onwettelijk verbindend
zijn verklaard.
8 september 1969.
18
41. - Strafzaken. - Voo1·ziening van
de veToordeelde belclaagde. - ll1iddel van
ambtswege opgewo1·pen dat leidt tot verniefoiginu met verwijzinu. - ll1iddel voorgedmgen tot staving van de vooTziening
dat tot geen veTnietiginu zonder veTtvijzing lean leiden. - Middel dat geen onde1·zoelc dooT het Hot behoeft. '-- Indien

op de voorziening van de veroordeelde
beklaagde een middel dat leidt tot vernietiging met verwijzing ambtshalve wordt
opgeworpen, is het Hof niet verplicht
vooraf te onderzoeken het middel dat
eiser tot staving van zijn voorziening
heeft voorgedi'agen en dat tot geen vernietiging zonder verwijzing kan leiden.
, 8 septembe~ 1969.
21
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42. '---" Stratzaken. - Voor·z'ien'ing tegen
een besUss'ing van de coriHn·issie tot besahermintJ van de maatsahappij die de invrijheidstelling van een ge'inter·neer·de weiyert. - Middel hieru.it afgeleid dat de besUssintJ ge~vezen is bltiten de tegemvoord·iyheicl van de geinterneer·de en dat hem
yeen afsahTitt ervan ter lcennis werd gebraaht. - Niet ontvanlceUjlc middel. -

Neit ontvanJcelijk bij gebreke aan belang
is llet middel hieruit afgeleid dat de beslissing van' de commissie tot bescherming
van de maatschappij, die de invrijheidstelling van een geinterneerde weigert,
gewezen is buiten de tegenwoordigheid
van de geinterneerde en hiernit dat hem
geen afschrift van deze beslissing werd
betekend, wanneer deze beslissing gewezen is nadat de geinterneerde door zijn
advocaat Yoor de commissie vertegenwoordigd en verdedigd werd.
78 '
22 september 1969.
43.
Stmfzalcen.
B'llrge-rlijlce
reaht81:ordeFiny. - Veroordeling tot sahadevergoeding wegens de sahadeUjlce gevolgen van een qnueval dat alleen do01" de
fo'llten van ae belclaagde werd veroo·r. zaalct. - Midrlel dat het bestaan van een
dezer· folden betw·ist. - 'Niet-ontvanlceUjlcheill. - .Wanneer een Yeroordeling tot

schadevergoeding wegens de schadelijke
gevolgen van een o:tigeval gesteund is
hierop dat het ongeval alleen door de fou. ten van de beklaagde veroorzaakt wcrd,
is niet ontvankelijk, bij gebreke van belang, het micldel dat enkel het bestaan van
een dezer fouten betwist. (Burg. Wetb.,
art. 1382.)
176
20 oktober 1969.
44. -

Stratzalcen. - Een enlcele strat
ltitgesprolcen wegens versahillenlle misdTijven. - Middel llat sleahts op een enIce! misdr·ijf betrelclcing heeft. Straf
die. door een ander misllrijf wetteUjlc gereahtvaar·digcl blijft. - Niet-ontvanlceUjlcheid. - Wordt wegens verschillL"nde mis-

drijven een enkele straf uitgesproken, dan
is wegens het ontbreken van belang niet
ontvankelijk de eis tot cassatie van de
beslissing op de strafvorclering gegrond
op een middel dat enkel betrekking heeft
op een dezer misdrijven, ook. al blijft tle
straf door een ander misdrijf wettelijk
gerechtvaardigd. (Wetb. van strafv., artikelen 411 en 414.)
·
20 en 29 oktober en 10 november 1969,
26 januari en 2 februari 1970.
176, 185, 256, 477 en 501

45. - Bu.rgerU.ilce zalcen. -Hoger beroep dat opeenvolgens lloor twee alcten
werd· ingesteld. ____: Midde~ dat lcritielc
oetent op de geldigheirt van een van deze
alcten. - Hoger beroep op geldige wi,ize
ingesteld door de andere atcte. - Middel

dat aan de reahter in houer beroep n·iet
ver·wijt de eise·r tot aassatie in de lcosten
van de betwiste alcte te hebben veroo·rrleeld. - Niet-ontvanlcelijlcheid. - Wan-

neer een hoger beroep opeenvolgens door
twee akten wordt ingesteld, is niet ontvankelijk het cas,satiemiddel dat enkel
kritiek oefent op de gelcligheid van een
van deze akten, zonder aan de rechter in
hoger beroep te verwijten de geintimeerde, eiser tot cassatie, in de kosten
van deze akte te hebben veroordeeld, hoewei het hoger beroep op geldige wijze
door de andere akte werd ingesteld.
23[)
G november 1969.
46, -- Stmj'.zaken. - .ilfitlclel geyr-ond
op een do01· tle r·eahter- _qepleegde dwaUng
in r·echte. - Dwaling zonder-. invloed op
de wettelijlcheid van het beschilclcende
,qedeelte. - Middel zonder lielang. - Niet

ontvankelijk bij gebreke van belang is het
middel dat aan de rechter verwijt een'
dwaling in rechte te hebben begaan, wanneer deze zdnder invloed is op de wettelijkheid vanl het bestreden beschikkende
gedeelte.
254
10 november 1969.
47. - Stmtzalcen.
Stmtvorder-ing.
- Miclclel dat zoncler· balan_q is uewonlen
ingevolge de IJesl·iss·lng van het Hot met
betr·elclcing tot een anller- micltlel. - Nietontvankelijlche·id. - Niet ontvankelijk is

'

het middel dat voor de eiser zoncler belang is geworden ingevolge de beslissing
van het Hof met betrek~ing tot een ander
micldel.
256
· 10 november 1969.
·48. - Strafzalcen. - lliiddel waarbij
aan de r·eahter· in hager be·roep venveten
·wonlt een nietiq vonnis te hebben bevestigrl. - Onreyelmat:ighe'ill van de beslissin.q van de eerste reahter· d·ie de beslissin.Q van rle r·eahter in hoyer beroep niet
aantast. - Middel •van IJelang ontliloot. - '

Van belang ontbloot en derhalve niet ontvankelijk is het middel clat aan de rechter in ·hoger beroep verwijt een nietig
,vomiis te hebben bcvestigLl, 'Yanneer de
onregelmatigheid van de rechtspleging in
eerste aanleg eigen blijft aan de beslissing
van de eerste rechter en de beslissing van
de rechter in hoger . beroep niet kan aantasten.
17 november 1969 en 16 februari 1970.
264 en 555
49. - Stmtzalcen. - Middel afge!C'id
llit het ontbrelcen van antwoord op de aonahtsie waarbij de aanspralcelijlcheid voor·
het on_qeval ten laste van de burger·Zijlce
partij wordt yelegd. Verzuim zonder
·in·vloed op de IJesahilclcinq ten aanzien van
de. str·afvorderin_q. - Middel niet ,ontvanlceUjlc in zover het te_qen deze IJesahilclcing
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·is _qericht. ~ Wegens gemis aan belang is
niet ontvankelijk, in zover het gericht is
tegen de lleslissing op de strafvordering,
llet middel afgeleid uit het ontbreken van
antwoord op de conclusie van ue beklaagde waarbij ue aansprakelijkheid
voor bet: ongeval ten laste van de burgerlijke partij worut gelegu, inuien dit verzuii\1 zonuer invloed is op ue bestreden
beschikking.
1 december 1969.
321

'50. - Strajzalcen. - Ve·roordelenrle beslissing. - M·idrlel afgeleid nit een onre(Jelmat-igheid in de 1·eohtspleging betrefj'ende de voorlopige heohtenis. Niet
ontvanlcelijk middel. - Niet ontvankelijk
wegens gebrek aan belang is het middel
dat afgeleid is uit een onregelmatigheid
in de rechtspleging betreffende de voorlopige hechtenis, daar deze onregelmatigheid geen invloed kan hebben op de wettelijkheid van de veroordelende beslissing.
1 december 1969.
325
:51. -

Skafzalcen. - V:eroordelin_q wegens valsheid en gebntilc van valse _qesohriften. - Mid del dat enkel. betrelclcing
heeft op het gebntil~ van valse gesohriften. - Straf gereohtvaardigd wegens de
valsheid. - Niet ontvanlcelijlc middel. ~

Ingevai de beklaagde wegens valsheid en
gebruik van valse geschriften tot ~een enkele straf veroordeeld is, dan is riiet ont"
vankelijk het middel dat 'enkeibetrekking
heeft op het gebruik van valse geschriften; wanneer de uitgesproken straf door
de valsheid wette~ijk gerechtvaardigd
bli:lft.
22 december 1969.
· 388

52. - StTafzalcen.
Strajvorde1·ing
ver:iaard en bnrgerlijlce reohtsvordering
te belcwamer tijd ingesteld. - Belclaagde
die betoogt dat de reohter de telastleg,qing
bewezen heeft verlclaard door te beslissen
op de stratvordm·ing en niet op de bnr{Jerlijlce reohtsvordering. Beslissin,q die
geen veroordeling op de strafvordering
nitspreelct. - Middd van belang ontbloot.
- Inuien de rechter, bij wie aanhangig
zijn een door verjaring vervallen strafvordering en een te bekwamer tijd inge"
stelde burgerlijke rechtsvordering, geen
veroordeling op de eerste rechtsvordering
uitspreekt, is van belang ontbloot het
· middel van de beklaagde ten betoge dat
het vonnis de telastlegging bewezen heeft
verklaard doo'r te beslissen op de strafvordering en niet op de burgerlijke rechtsvorder~ng.

26 januari 1970.

470

53. - Bnrgerlijke. zalcen.
Voorzie-nin_q van de dader van een verlceersongeval die alleen aansprakelijk wordt vet·lclaard en veroordeeld wordt tot de valle-
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llige schadever[Joerlinr/. - Vo01·zienin[! ge!'icht tegen het slachtoffer. - Middelen
die renlcel betrelclcing hebben vp de beslissin{! betreffende de niet-aanspralcelij 7cheid
van een derde. Van belang ontblote
middelen. Niet-ontvankel-ljlcheid. ·--,

Van belang ontbloot en derhalve niet ontvankelijk, tot staving van een voorziening
die tegen het .slachtoffer van een verkeersongeval wordt gericht door degene die, nu
hij aileen aansprakelijk is verklaard, veroordeeld werd tot volledige schadevergoeding ervan, zijn de middelen die enkel betl'ekking hebben op de beslissing van het
bestreden arrest dat een derde geen samenlopende font heeft begaan, die eveneens oorzaak is van <lezelfde schade.
(Burg- Wetb., art. 1382.)
13 februari 1970.
545

:54. - Dkecte belastin{!en.
Middel
zonder belang geworden ingevolge de .beslissin{! van het Hot bet!'effemle een ande1·
middel. - Niet-ontvanlcelijlcheid. - Niet
ontvankelijk is het middel dat zonder belang is geworden wegens de beslissing van
het Hof betreffende een under middel.
10 maart 1970.
654
'55. - Tttohtzalcen. - Voorzienin{! tegen een beslissing van de {!emengde raad
van beroep van de Orde van ,qeneesheren ..
- Enige straf gegrond op versohillende
telcortlcomingen in de beroepspliohtenleer. ·
- Middel dat enkel lcritielc oefent op de
beslissing betreffende een dezer telcort lcomingen. Straf wettelijlc verantwoord
door een andere telcortlcoming. Niet
ontvanlcelijk middel. Spreekt een beslissing van de gemengde raad van beroep
van de Orde van geneesheren een enkele
tuchtstraf nit wegens verschillende tekortkomingen in de beroepsplichtenleer,
dan is niet ontvankelijk de eis tot cassatie gegrond op een middel dat_ enkel betrekking heeft op een dezer tekortkomingen, terwijl de uitgesproken straf wettelijk verantwoord blijft door een andere
tekortkoming.
14 april 1970.
739

56. Strafzalcen. Dwaling in
rechte door de belclaagde aangevoerd aZs
1·echtvaardigingsgrond. Dwaling verwo!·pen wegens niet-onover7comelij7cheid.
- Middel waa1·bij aan het arrest wor·dt
verweten de aangevoerde dwaling te hebben beschottwd als een dwaling in feite .
eerder dan als ~en dwaling in reohte. Middel van belang ontbloot. - Niet · ontvankelijk, wegens gemis aan belang, is .
het middel waarbij aan het arrest wordt
verweten de als recb.tva;trdigingsgrond
aangevoerde dwaling te hebben beschouwd' als een dwaling in_ feite eerder
dan als een dwaling in rechte, vermits in
beide gevallen de beslissing wettelijk ge-
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rechtvaardigd is door de niet-onoverkomelijkheid van de dwaling.
20 april 1970.
767
57;
Stmtzalcen.
B~trgerlijlce
rechtsvorder·ing. - Middel hiemit afgeleid clat het Hot onmogel'ijlG lean nagaan
of de bestreden beslissing op de conclusie
antwoonlt. - Jlf·idclel cl!tt niet aanvoer·t
dat clergelijlG antwoonl niet werd gegeven. - Ver·wer·ping cloo·r het Hot van de
ancler·e micldelen afgeleicl uit een gebr·ek
aan antwoor·d op cle concl~tsie. - Miclclel
van belrtng ontbloot. - Niet-ontvankelijlcheicl. - W egens de beslissing van het Hof

tot verwerping van de andere middelen
afgeleid uit de afwezigheid van antwoord
op de conclusie, is van belang ontb;toot,
het middel clat, tot· staving van een voorziening tegen het vonnis op de burge;rlijke rechtsvorclering,, him·uit is afgelel{l
dat het Hof onmogelijk kan nagaan of
het vonnis de conclusie regelmatig beantwoordt, zonder aan, te voeren dat de redenen. van dit vonnis geen antwoorcl verstrekken op een eis, een verwering of een
exceptie die eiser beweert aan cle rechter
te hebben voorgelegd.
20 april 1970.
776

58. - Stratzalcen.
Middel aoor de
belclaagcle hientit afgeleicl ant zijn hager·
beroep ten onrechte niet ontvanlcelijlc is
verklaar·a. - Beslissing ten gr·oncle wettelijlG gerechtvaar·digcl door het hager· be~
roep vnn het openbanr ministeri·e . .- Middel 'van belang ontbloot. - Niet-ontvanlcelijkhe'id. - Niet ontvankelijk, wegens
gemis a an belang, is het · middel door _de
bekiaagde hieruit afgeleid dat zijn hoger
beroep ten onrechte niet ontvankelijk
werd verklaard, terwijl het hoger beroep
van het openbaar ministerie tot gevolg
heeft gehad de gehele zaak voor de rechter in hoger beroep te brengen zodat de
aangevoerde onwettelijkheid de beslissing
niet nietig maakt in zover zij ten groncle
uitspraak doet.
2f april 1970.
781

5'9. -

Burger-lijlce zaken. Ar·rest
waarbij beslist wonlt dat een beweenle
koop in werlcelijkheid een ver·momae
schenking is en clat cle erfgenamen van de
verkopers in ellc geval geen hoedanigheicl
hebben om ae ontbinding ervan te vor·deren. - Miclclel dat enkel ae r·edenen van
deze beslissing bekritisem·t. - Van belang
ontbloot middel. - Van belang ontbloot

en derhalve niet ontvankelijk is het middel, dat enkel kritiek oefent op de redenen waarom een arrest beslist dat de
rechtverkijgenden geen hoeclanigheid hebben om de ontbiilding van een door hun
rechtsvoorgangers gesloten koop te vorderen, wanneer dit arrest 'ook beslist dat de

beweerde koop in werkelijkheid een vermomde schenking is.
15 mei 1970.
874
60. - Stratza7oen. - Micldel hientit
afgeleicl dat cle bestreden beslissing · ten
onrechte een verzwnr·encle omstandigheid
heett in acht genomen. Uitgesprolcen
strat wettelijlc verantwoord, oolc al is ~•et
miclcld gegroncl.
Geen vaststelhng
tvaantit blijlct clat de r·echter cle strat
heett vastgestelcl nanr· r·ato van cleze verzwarencle omstancl·igheicl. - Niet-ontvanlcelijlcheicl. - Niet ontvankelijk is_ de ,e~s

tot vernietiging van een veroordelmg d1e
hierop is gegrond, dat de rechter ten onrechte een verzwarencle omstandigheid
heeft in acht genomen, hoewel de uitgesproken straf wettelijk verantwoord
blijft, ook al was het middel gegroll;d,. en
uit geen vaststelling van deze beshssmg
blijkt dat de rechter de strafmaat naar
rato van deze verzwarende omstandigheid
heeft vastgesteld. (Wetb. van strafv.,
art. 411 en 414). (Impliciete oplossing.)
19 mei 1970.
884
61. - Directe belastingen. - Betwisting. clie niet ontvanlcelijlc en oak niet gegmncl is verlclaanl. -,-- Miclclel clat cle beslissing betr·effencle cle niet-ontvanlGelijkheicl van clie bett!iisting becr·itisem·t. Niet-ontvanlcelijlclbeid. - Niet ontvanke-

lijk, wegens het ontbreken van belang, is
het middel waarbij tegen het bestreden
arrest als grief wordt aangevoerd niet
o:lltvankelijk te hebben verklaard eei::t betwisting die het ook ongegrond heeft verklaard.
2 en 9 juni 1970.
914 en 949
62. - Tttchtzalcen.
Voorziilning tegen een beslissing van de gemengde 1·aad
van bemep van cle Orde van apothelcer·s.
- Enige str·at gegrond op. twee telcortlcoming.en in cle bemepsplichtenleer. - Miclclel flat enlvel lcritielG oefent op de beslissing betr·effencle een van cle telcor·tlcomingen. - Strat wettelij 7G verantwoord door
de anclere telcortkoming. - Niet ontvanlcel-ijlc micldel. - Spreekt een beslissing

van cle gemengde raad van beroep van de
Orde van ·apothekers een enkele tuchtstraf uit wegens twee tekortkomingen in
de beroepsplichtenleer, dan is niet ontvankelijk de eis tot cassatie gegrond op
een middel dat enkel betrekking heeft op
cle tweede tekortkoming, terwijl de uitgesproken straf wettelijk verantwoord blijft
door de eerste.
22 juni 1970.
991
HOOFDSTUK VI.
MIDDELEN DIE NIET ONTVANKELIJK ZIJN OMDAT
ZIJ OP DE BESTREDEN BESLISSING GEEN BETREKKING HEBBEN.

63. -

Bur·gedij]ce zalcen. -

Middel dat

!
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onregelmatigheden aan voert die tijdens de
rechtspleging betreffende de voorlopige
hechtenis bega:an zijn.
5 januari 1970.
403

bet1·elclcing heeft op een betwisUng waarvan het hof van be1·oep geen kennis heejt
genomen en die door het <wrest niet wm·d
beslecht. - Niet ontvanlcelijlc middel. -

Niet ontvankelijk, in burgerlijke -zaken,
is het middel dat betrekking heeft op
een betwisting waarvan het hof van beroep geen kennis heeft genomen en die
door het arrest niet werd beslecht.
18 september 1969.
59

67. - Di1·ecte belastingen.
Middel
ge?"icht tegen de beslis{ling van de di1·ecte~w der belastingen. Ni,et ontvanlcelijlc
middel. - Niet ontvankelijk tot staving
van een voorziening inzake directe belasc
tingen is het middel dat uitsluitend gericht is tegen de beslissing van de directeur der belastingen.
17 maart 1970.
680

64. - Strajzalcen. - Voo1·z·(ening in
cassatie tegen de beslissing van het vonnisge1'echt. Middel dat enlcel bet1·elclcing heejt op het voo1·bereidend onde1·zoelc. - Aan de bevoegdheid vreemd mid·
del. Niet-ontvanlcelijlcheid. Niet

68. - Di1·ecte belasf'ingen. - Middel
betreffende een geschil dat niet aanhangig
was bij het hof van beroep en do01· het
a1·rest niet werd beslecht. - Niet ontvanlcelijlc middel. - Niet ontvankelijk inzake

ontvankelijk, tot staving van een voorziening in cassatie tegen de beslissing van
het vonnisgerecht, is het middel dat
vreemd is aan de bevoegdheid en enkel
betrekking heeft op het voorbereidend onderzoek.
28 oktober 1969, 5 januari en 19 mei
1970.
206, 403 en 886

directe belastingen is het middel betreffende een geschil dat bij het hof van 'beroep niet aanhangig gemaakt en door het
arrest niet beslecht is.
· 17 maart 1970.
680

65. - Strajzalcen. - Middel ge1"icht
tegen een beslissing waa1·tegen geen cassatieberoep is ingesteld. - Niet-antvan-·
lcelijkheid. - Niet ontvankelijk, wegens

gemis aan belang, is het middel dat enkel
gericht is tegen een beslissing waartegen
geen cassatieberoep is ingesteld.
3 november 1969.
221
·66. - Strafzaloen. - VerooTdelend arrest alleen bestreden. - OnTegelmatigheden begaan in de rechtspleging betreffende de voorlopige hechtenis. Nietantvanlcelijlcheid. - Niet ontvankelijk tot
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69.- Dienstplichtzalcen.- Middel dat
enlcel bet1·elclcing heeft op de lcennisgeving
van de bestreden beslissing. - Niet ontvanlcelijlc middel. - Niet ontvankelijk tot

staving van een cass'\tieberoep tegen een·
beslissing van de Hoge Militieraad is· het
middel, dat enkel betrekking heeft op de
kennisgeving vari de bestreden beslissing.
(Dienstplichtwetten,
gecoordlheerd op
30 april 1962, art. 50.)
·
22 juni :1,970.
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staving van een voorziening tegen het veroordelend arrest is het middel dat enkel

AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MlDDEL.

·

(Zie Gassatie.)

/
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2. - so·atzalcen. ~ voorwerp· van' de
telastlegginu volrZoende aangeduid.
Reaht van de verdediging gewaarborgd.
-,Geldigheid. - Voldoet aan de wet de

1. - Stratzaken. -· Afschrift van de
dagvaa1·ding. Verschrijving. Ve1·dagvaarcling die derwijze is opgesteld dat
sch1"ijving die geen bet?-elclcing heejt op
een w'ezenlijlc bestanddeel van de alcte en · ze de beklaagde in de mogelijkheid stelt
het voorwerp van de telastlegging voldie de belclaagde niet heeft benadeeld. doende te kennen en aldus· zijn verdediGeen invloed op de geldigheicl van de da,gvaa1"ding. Geen invloed op de geldig- ging te verzekeren. (Wetb. van strafv.,

heicl van een dagvaarding vopr de correctionele rechtb:ank heeft een verschrijving
in het afschrift van de dagvaarding, wanneer deze verschrijvirig geen betrekking
heeft op een. wezenlijk )Jestanddeel van
de akte en niet bewezen io dat zij de verdecliging van de gedaag;de heeft benadeeld.
(Wetb. van burg. rechtsv., art. 173; Wethoek van strafv., art. 182.)
·
12 januari 1!}10.
426

art: 182.)
23 februari 1970.

·

593

3. - Strajzalcen. ~ Dagvaarrding om
te ve1·sohijnen ·poor d'e con·eotionele
reohtbanlc. - D.agvaarding binnen de wet~
telijlce termijnen, die we1·d betelcen.d o-ber"
eenlvomstig artilcel 37 van het GerealiteUjlc Wetboelc. - · Geldigheid. ·~ De aan
de beklaagde afgegeven dagvaarding om
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DEELNEMING AAN l\HSDRIJVEN. -

vijftien dagen later ter terechtzitting van
{\e correctionele rechtbank te verschijnen
en de betekening hie.tvan geschieden regelmatig, ook al ontvangt de betrokkene
het afschrift van het exploot slechts na
de dag van de terechtzitting, op voorwaarde dat dit werd afgegeven overeenkomstig artikel 37 vai1 het Gerechtelijk
Wetboek. (Wetb. vm1 strafv., art. 145 en
184; Ge~·echt. Wetb., art. 37.)
25 m'ei 1970.
898

DEELNEMING
VEN.

AAN

MISDIUJ-

1. - Artilcelen 66 en 67 van hJt Strarfwetboelc. BepaUngen die van toepassing zijn o•p het misdrijf van bedrieglijlce
banlcbrm~lc. De bepalingen van arti-

kelen 66 en 67 van het Strafwetboek zijn
van toepassing op het misdrijf van bedrieglijke bankbreuk.
H oktober 1969.
1G4
2. - . Ewploitatie van lcansspelen. A1·rest dat er()lj) wijst (la,t de belcla,agde
een he,m toebehorena lcansspel bij een
rnedebelclaagde heeft u,eplaatst en dia.t hif
wist aat de ewploita.tie van dit toestel,
waarvan hij met de ewploitant de winsten
deelt, stt'ijdig was met de wet. - A1Tes.t
aat ald1ts de deelneming van de belclaagile aam . het wanbedrijf van emploitatie van lcansspelen vaststelt. Door

erop te wijzen dat de beklaagde een kansspel, dat hem toebehoort, bij een medebeklaagde heeft geplaatst en dat hij wist
dat de exploitatie van .dit toestel, waarvan hij met de exploitant de winsten
deelde; strijdig was met de wet, stelt het
arrest het bestaan vast van de bestanddelen die de deelneming van de beklaagde
aan het wanbedrijf van exploitatie van
kansspelen insluiten. (Strafwetb., art. 66;
wet van 24 · oktober 1902, art. 1, aange-.
vuld bij het enig artikel van de wet van
19 april 1963, en 5.)
940
8 juni 1970.

DESKUNDIGENONDER.ZOEK.
-1. :- Strafzalcen. - Schriftelijlce ,eedaflegging. - Atzending van het geschritt
aan de verzoelcende overheid alvorens de
deskundige met de uitvoering van zijn
taalc is begonnen. - Bewijs. - Begrip.
- De rechter die vaststelt dat een deskundige, die verzocht werd het formulier,
waarop de eed schriftelijk moest worden
afgelegd, onmiddellijk en alvorens met de
uitvoering van zijn taak te beginnen terug te sturen aan de onder7..{)eksrechtPr
die hem had aangesteld, die akte, ondertekend, de<.11elfde dag aan de rechter heeft

DIEFSTAL EN AFPERSING

gezomlen en dat het verslag, insgelijks
van dezelfcle dag, eraan herinnert clat de
cleskundige zijn taak l1eeft vervuld na
afiegging. van de bij de wet voorgeschreven eed, ·mag hieruit wettelijk afieiden
clat flje deskumlige becloelcl geschrift aau
cle verzoekencle overheid heeft gericht alvoreu.<; met de uitvoering van zijn taak te
beginnen. (Wetb. van strafv., art. 44.)
23 maart 1970.
694
2,, - StratzaJcen. - Eedafleggvng 'Van
. de deskUQ1d·ige_ Vonn. •Wet vw1
27 m.aart 1970 tot wijziging van het raatste
Ua van a1·tilcel 44 va.n het W etboelc van
strctfvor·del"ing. vVet clie van toepass·ing is op de hangenae rechtsgeclingen.
- Artikel1 van de wet van 27 maart 1970

tot wijziging van het laatste lid van artikel 44 van het Wetboek van strafvordering, naar luid waarvan de deskundigen
in strafzaken de eed van deskundige kunnen afieggen hetzij mondeling hetzij door
aanbrenging van het formulier op het
verslag, hetzij bij een gedagteken'd en
ondertekend geschrift, is van toepassing'op de hangende rechtsgedingen. (Wet van
27 maart 1970, art. 2.)
22 juni 1970.
997

DIEFSTAI.; EN AFPERSING.
·. 1. - Ver'l7Ucn{tstulc,lcen aoo·r ae garagehouder verwerlct in de wagen (l'£e hem
voor he·rstelling was toevertrouwd. Stulclcen die ten gevolge van de natrelcking
eigendom Zijn geworden van de eigenaar
van de wagen. - Teru.gneming do·or rle
eigenaar van zijn wagen tegen de wil 'Van
cle garagehouder. Teruvneming die
slechts een diefstal van andermans zaa7.1
oplevert inflien bewezen is aa.t tussen die
eigenaar en de garagehouder een wilsove1·eenstemming bestaat ove1·. die stukken wa.arcloor het normale gevolg van de
natrelclc'ing verhinderd wordt. - Nu de

natrekking tot. gevolg heeft aan de· eigenaar over te dragen ·de eigendom van
alles wat met de zaak verenigd wordt
en een geheel ermee vormt, levert de
wegneming van de vervangstukken in de
wagen voor zijn herstelling verwerkt,
door de terugneming van de wagen door
zijn eigenaar tegen de wil in van de garagehouder die met de herstelling was
belast, slechts een wegneming op van
andermans zaak, indieli bewezen· is dat
tussen die eigenaar en de garagehouder
over die vervangstukken een wilsovereenstemming bestaat die het normale gevolg
· van de natrekking verhin'dert. (Impliciete
beslissing.)
20 april 1970.
7J'3

r
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2. - J-Iu·isd-ietstal. - A/stand van de
ourgerlijlce partij. - Zander gevolg op rle
ttitoefening van de stratvordePing. - De

omstanc1igheid dat de burgerlijke partij
afstand heeft gedaan van haar rechtsvordering tegen de beklaagde die wegens
huisdiefstal wordt vervolgcl, belet niet dat
tegen de beklaagde uit dieri hoofde een
strafvordering wmdt ingesteld. (Strafwetboek, art. 461, 463 en 4~4.) '
29 juni 1970.
1024
-3. - Httisdiejstal. - Diejsta~ ten na·dele van de meester gepleegd door een
dienstbo·de of een· loonclienaa1·. - Diejstal
.niet geplee.Qd in het huis va.n de meester.
Toepassing van artilcel 464 van het
Stratwetboelc. Een huisdiefstal is de

bedrieglijke verduistering ten nadele van
de meester gepleegd door een dienstbode
-of een loondienaar, zonder dat vereist
wordt dat het misdrijf gepleegd is in het
huis van de meester .. (Strafwetb., artikelen 461, 463 en 464.)
29 juni 19770.
1024

DIENSTPLICiiT.
I. - Uitstel en vrijlating. van
dienst op morele grand.

HOOFDSTD:K

II. - V'l"ijstelUng en VOOI"lOpige aflceuring op lichamelijlce grand.

HOOFDSTUK

IV. D·ienstweige1·aar
grand van gewetensbezwaa1·.

op

V1·aagstulclcen van versohillende aard.

HooFDSTUK V. -

HOO]j~DSTUK

op
7H

2. -

Uitstel en vrijlating van dienst
op mo-rele gmnd. - Kostwinner van de
weduwe. G.eooo1·dinee1·de dienstpliohtwetten, artilcel 10, § 1, 1°, gewijzigd bij
art-ilcel 2 van de wet van 4 Iztli 1964. Inlcomsten d·ie in aanme·rking mogen genomen worden.- Begr·ip.- Om de voor-

waarden te beoordele'n die gesteld worden
bij artikel 10, § 1, 1°, van de bij koninklijk besluit van 30 april 1962 gecoordineerde dienstplicl~twetten, zoals gewijzigd
bij artikel 2 van de wet van 4 juli 1964,
moeten de in aanmerking te nemen inkomsten, om uit te maken of de dienstplichtige de kostwinner van vader en moeder
Of van een van beide is, beantwoorden
aan het geheel van de netto-inkomsten
welke worden bepaald volgens de regels
van toepassing op de vaststelling van de
belastingen van natuurlijke personen en
door middel van analogie met deze regels
wanneer het gaat om niet belastbare inkomsten, maar al:vorens de bedragen af
te trekken die bepaald zijn in de artikelen 15, § 1, 5°., en 1tl, § 2, van de wet van
20 november 1962 houdende hervorming
van de inkomstenbelastingen; het verborgen karakter van die inkomsten is geen
beletsel van hun inaanmerkingnenl.ing.
883
19 inei 1970.
3. - Uitstel en m·ijlating van dienst
op mor·ele f1.1"0nd. - Ingesoh1·evene, lcost- ·
winner van het gezin. - Ye1·eiste leeftijd.

Militiereohtsoollege.
§ 1. - Samenstelling. - Bevoegdheid.
Rechtspleging.
§ 2. - Vormen van de beslissingen.

HooFDSTUK III. -

HOOFDSTUK

(Dienstplichtwetten,
gecoordineerd
30 april 1962, art. 12, § 1, 5°.)
. 6 april 1970.

I.

- De ingeschrevene, ·kostwinnet van het
gezin, kan een uitstel of vrijlating van
dienst op morele grond enkel bekomen,
zolang hij in aanmerking komt voor het
contingent ener lichting, genoemd naar
een der jaren waarin hij de leeftijd van
19 tot 23 jaar bereikt. (Dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 april1962, art. 10,
§ 1, 1°, en 12, § 1, 7°.)
22 juni 19i0.
987

UITSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST
OP MORELE GROND.

1. - Vdjlating van dienst op morele
grand. Dienstpliohtige van wie drie
broede1·s httn we·rlcelijlce dienst volbraoht
hebben. - Dienst door een broeder volbraoht in een vreemd Zeger. Dienst
waa1·mee geen 1"elcening mag wo1·den gehouden:- Voor het toekennen van vrijla-

ting van dienst in vredestijd zoals zulks
is voorzien ten behoeve van de dienstplichtige van wie drie broeders hun werkelijke dienst hebben volbracht, mag geen
rekening worden gehouclen met de dienst
volbracht in een vreemd leger, 'ook al be·
hoort dit tot een verbonden land, door ee'n
of meer broeders van de ingeschrevene.

HOOFDSTUK II.
VRIJS'l'ELLING EN VOORLOPIGE AFKEURING
OP LICHAMELIJKE GROND.

HOOFDSTUK III.
MILITIERECH'fSCOLLEGE.

§ 1. -

Samenstelling. - Bevoegdheid.
Rechtspleging.
1

4. 1"aad. -

Beslissing van de He·rlceuringsRedenen. - De Herkeuringsraad

die over de dienstgeschiktheid uitspraak
doet in de termen van artikel 43, § 4, van
de dienstplichtwetten, gecoordineerd op

DOUANEN EN AQCIJNZEN
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30 april 1962, moet ZIJn beslissing . niet
ruimer met redenen omkleden.
18 augustus 1970.
1046

5. - Hwtkcttringsmad. ~ InobservatiesteUing bevolen na ve1:schijning van de
dienstpliohtige. Beslissing na de beslniten van de geneeshee1·-deslcmulige. Nieuwe versohijning nodeloos geacht. Dienstplichtige beho·eft niet mee1· te worden opyemepen. - Wanneer de Herkeuringsraad na de verschijning van de
dienstplichtige diens inobservatiestelling
heeft bevolen, kan hij uitspraak doen
over de besluiten van de geneesheer-des' kundige zonder de dienstplichtige op te
roepen, zo . hij een nieuwe verschijning
nodeloos acht. (Dienstplichtwetten, gecoordineerd bij het koninklijk besluit van
30 april 1962, art. 45, § 3.)
1046
18 augustus 1970.
§ 2. -

Vormen van, de beslissingen.

HOOFDSTUK IV.
DIENSTWEIGERAAR
OP GROND VAN GEWETENSBEZWAAR.

6. ,- Statuttt van de gewetensbezwaa~·
den. '-Wet van 3 }ttni 1961 gewijzigd bij
de wet van 22. janttari 1969. - 'W etgeving
die de. openba1·e o1·de raalct en st1:ilct moet
worden ttitg6legd. ~ De wet van 3 juni
1964 houdende het statuut van cle gewetensbezwaarden, gewijzigd bij de wet van
22 januari 1969, raakt de opeilbare orde
en rrioet derhalve strikt worclen uitgelegd.
1 ju,ni 1970.
913
7~ -,- Statuut van de uewetensbezwaarden. ..::C Aanvraag om ,;;.,:ijstelling vim
dienstplicht of van gewapende miUtaire
dienst. - . Aanvraag clie maar· eenmactl
lean worden geclaan. aanvraag .om

I)e

vi'ijstelling van· dienstplicht of van gewapende niilitaire dienst op grond van
gewetensbezwaren kan maar eenmaal'
worden gedaan, onder het enkel voorbehoud clat cie dienstplichtige tot het einde
van het onderzoek ter zitting zijn bezwaren mag beperken tot het vervullen van
cle gewapende militaire dienst aileen. (Wet
van 3 juni 1964 houdende het statuut van
cle gewetensbezwaanlen, art. 15 en 6,
lid 4.)
1 juni 1970.
913
8. - Statttttt. van de· gewetensbezwaa?·Ove1·gangsbepalingen vastgesteld
cten. bij de. a1·tilcelen 30, lie! 1, van. de wet van
3 joun·i 1964 en 9, b, van de. W6t van 22 janttari 1969. - Bepaz.ingen n:iet van toepassing· op de dienstplichtige clie vr·ijstelling
van gewapende miUtai1·e dienst heeft ve1·7cregen. - De overgangsbepalingen vast-

gesteld .bij de artikelen 30, lid 1, van de
wet van .3 juni. 1964 en 9, b, van cle wet·

van 22 januari 1969 betreffende het statuut van de gewetensbezwaarclen zijn niet
van toepassing op de dienstplichtige die
vrijstelling van gewapende militaire
dienst heeft bekomen en vrijstelling van
alle militaire clienst vraagt.
1 juni 1970.
913
HOOFDSTUK V.
VRAAGSTUKKEN VAN VERSCHILLENDE AARD.

19. - 'Wijziging van he't voorwerp of
van de oo1·zaalc van de aanV?·aag. - Voorwaa?·den. - De clienstplichtige mag voor
cle militierechtscolleges in elke stand van
cle zaak het voorwerp of de oorzaak van
zijn aanvraag wijzigen voor zover de voor
cle nieuwe aanvraag vastgestelde voorc
waarden reeds vervuld waren op het
ogenblik van de oorspronkelijke aan-·
vraag. (Gecoordineerde dienstplichtwetten
van 30 april 1962, art. 20, § 4.)
9 maart 1970.
633

DOUANEN EN ACCIJNZEN.
1. - Handelaar aanspralcelijlc voor de
daad van zijn aangestelde. ~ Daad in
verband met het be1·oep van de handelaar.
Overmaoht die de · aanspmlcelijlcheid
uitslttit; - Ook al stelt artikel 231 van de

wet van 26 augustus 1822 de handelaar
sttafrechtelijk aansprakelijk yoor de daacl
van zijn aangestelde, die verband houdt
met het beroep van de handelaar, toch
wordt hij van deze aansprakelijkheid ontslagen, wanneer het misdrijf door cle aangestelde wordt gepleegd, niet aileen buiten het weten van cle aansteller, doch ook
' in omstandighederr· die· voor hem over-.
macht opleveren.
15 september 1969.
44
2. - Wet van 31 decemb.e1' 194"1 betreffende het ;tiscaal regime van tabalc. Vet·oordeling wegens het onregelmati,q vervom·en of onder zich ho'ltden van gefabr·ioeerde tabalc. - Tabalc die nie.t voorzien
is van belastingbandjes of zegels. - Niet
wettelijlc gerechtvaardigde veToordeling.

- Niet wettelijk gerechtvaarcligd is de
beslissing waarbij de · beklaagde veroordeeld worclt wegens overtreding van artikel 6 van de wet van 31 december 19i7 betre.ffende het fiscaal regime van tabak, op
grond datcle beklaagde wegens het buiten
zijn tabaksfabriek vervoeren of onder zich
houden, voor het verbruik, vaR een bepaalcle hoeveelheid gefabriceerde tabak,
die niet voorzien is van belastingb.andjes
of -zegels bestemd voor de inning van de
accijnsrechten, zich . schuldig -heeft gemaakt aan het onregelmatig vervoeren
en onder zich hoi1clen van gefabriceerde.
tabak, aangezien deze verrichtingen niet

-- ----·---
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gedekt waren door het bij de Minister
van financH\n voorgeschreven bescheid.
(Wet van 31 december 1947, art. 5 en 6,
§ 1, lid 1, '§§ 4 en 5; reglement toegevoegd
aan het ministerieel besluit van 22 januari
1948, §§ 5, 14, 58, 175, 176 en 235.)
216
3 november 1969.
D~UKPE~SMISDIUJF.

Openbare schennis van de goede zeden.
Openbare voorstelling van een toneelst~tlc. ~ Acteurs die naakt op de scene
optreden. - Aanwe1'Ving van deze acte~trs
door de a~ttettT van de telcst. - Deelne-

ECHTSCHEIDING

1103

ming aan het wanbedrijf die [Jeen rirulcpersmisdrijf oplevert. - Geen drukpers-

misclrijf dat uitsluitend tot de bevoegd. heicl van het hof van assisen behoort
wordt opgeleverd door het feit, zelfs voor
de auteur van de tekst van een toneelstuk, aan eeii openbare schennis van de
goecle zeden deel te nemen door de aanwerving van de acteurs, die bij de openbare voorstelling van het stuk naakt op
cle scene moesten optreden en door aan
deze acteurs aanduidingen te geven omtrent de wijze waarop zij hun rol moesten uitvoeren. (Grondwet, art. 98; Strafwetboek, art. 385.)
23 februari 1970.
593

E
ECHTSCHEIDING EN SCiiEIDING
VAN TAFEL EN BED.

ti[Jd werd een afzonderlijlce VB1'blijfplaats
te hebben. - Uitlcerin[J die moet worden
vast[Jesteld naar verhouding van de behoetten van deze echtgenoot. - Begrip. -

1. - An,est waarbij de· echtscheiding
op grand van bepaalde feiten wordt toegestaan. - A1'rest dat vaststelt dat de verwerende 1Ja1·tij in de vorde1'ing, door opzettelijlc geen tegenverhoor te doen afnemen, in [Jebrelce is [Jebleven het niet beledi[Jend karalcter te bewijzen van de door
het rechtstreeks (fetni[Jenverhoor bewezen
feiten. - Geen omlcerin[J van de bewijslast. - De bewijslast wordt niet omge-

De uitkering tot onderhoud staande de
echtscheidingsprocedure verschuldigd aan
de echtgenoot die gemachtigd werd een afzonderlijke verblijfplaats te hebben, moet
worden vastgesteld naar verhouding van
de behoeften van hem die ze vordert, daar
het begrip « behoefte ll relatief is en rekening houdt met cle maatscha,r>pelijke positie van cle schuldeiser tijdens het gemeenschappelijk leven. (Burg. Wetb;, art. 208,
212 en 268.)
5 december 1969.
336

keerd door het arrest dat de echtscheiding
op grond van bepaalde feiten toestaat, na
te hebben vastgesteld dat. de verwerende
partij . in deze vordering, door opzettelijk
geen tegenverhoor te doen afnemen, in gebreke is gebleven het niet beledigend karakter te bewijzen van de door het rechtstreeks getuigenverhoor bewezen feiten.
(Burg. Wetb., art. 231 en 1315.)
13 noveirrber 1969.
260
2. - Vo01'lopifle maatre[Jelen. - Voorzitter van de rechtbanlc, 1'echtspre7cend in
kart [Jedin[J. - Geldi[Jheid, van de echtscheidin[Jsprocedure. - Onbevoegdheiri.-

Kennisnemend van de voorlopige maatre-·
gelen, die betrekking hebben op de persoon, op het levensonderhoud en op de
goederen van de partijen in een echtscheidingsgeding, is de voorzitter van de rechtbank, rechtsprekend in kort geding, niet
bevoegd om te beslissen over de geldigheid
van de echtscheidingsprocedure. (Burg.
W.etb., art. 268, zoals dit is vervangen
d.oor art. 14-5 van de wet van 8 april1965.)
14 november 1969.
263
3. - Uitlcerin[J tot levensonderhoud
staande de echtscheidin[Jsprocedure verschuldigd aan ae echt[Jenoot die (femach-

4. - Get~tigenis van de atstammelingen
van de echtgenoten. - Bttr[Jerlijlc Wetboelc, Mtilcelen 246 ·en 307. - Verbod. Grondsla[!. - Het verbod om de afstam-

melingen van de echtgenoten als getuigen
te horen in een geding tot echtscheiding
of tot scheiding van tafel en bed is hierop
gegrond dat het niet past dat deze afstammelingen worden gedwongen stelling te
nemen in cle conflicten tussen hun ouders.
(Burg. Wetb., art. 246 en 307.)
30 april 1970.
801

5. ----' Verbod de afstammelingen van de
echt[Jenoten als [Jet~ti[Jen te horen. - Bur_qerlijlc Wetboelc, a1'ti7celen 246 en .307. l$rieven waarin een afstammelin[J lclaa[Jt
ove1· feiten doo1· een der echtgenoten [16pleegd en waarvan hij het slaohtotter
zou [Jeweest zijn. Verlcliirin[Jen van
derden over [Jezegden van deze afstammeZin[J in verband met deze feiten. - Bewijzen niet bedoeld bij deze wettelijlce bepalin[Jen. - Het verbod door de artikelen 246
en 307 van het Burgerlijk Wetboek opgelegd, om de afstammelingen van de echtgenoten als getuigen te horen in een ge-

-Cl
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ding tot echtscheiding of tot scheiding van
tafel en bed, mag niet worden uitgebreid
tot de brieven aan een van de echtgenoten
waarin een afstammeling klaagt over feiten door de andere echtgenoot gepleegd
en waarvan hij persoonlijk het slachtoffer
is geweest, noch tot de verklaringen van
derden over gezegden van deze afstammeling in verband met deze feiten.
30 aiJril 1970.
.801

EIGENDOM.
1. ---.,. Wet van 1 jttli 1954 op de riviervisserij. - Wet bedoeld bij artileel 715
van het Bu.rge_rlijk Wetboele. - Wet die
geen betrelclcin.Q heett op het door dit
wctboelc geregelde eigendornsrecht. ~ De

wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij
is een bijzondere wet, bedoeld bij artikel 715 van het Burgerlijk Wetboek, die
geen betrekking heeft op het eigendomsrecht, zoals dit met name volgt uit de artikelen 544, 546, 551, 552 en 564 van dit
wetboek.
24 november 1969.
293
.2. - Eigendorn va.n de grand. - Artikel 552, lid 1, van het Bu.rgerlijlc Wetboele.
- Draagwijdte. - De bepaling van arti-

kel 552, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek, krachtens welke de eigendom van de
grond onder meer de eigendom van hetgeen onder de grond is in zich bevat, impliceert niet dat een persoon geen eigenaar van de ondergrond kan zijn zonder
dat hij eigena;u van de grond is.
28 november 1969.
314
3. -Recht van natreklcing. -

Bur.qerlijk Wetboek, artikelen 552 en 553. - Toestand geregeld bij deze bepalingen. - De

regel van de attikelen 552 en 553 van het
Burgerlijk Wetboek, volgEms welke de
eigendom van de grond in zich de eigendom bevat van hetgeen op de grond is, zodat aile gebouwen, · beplantingen en werken op de grond van een erf vermoed
worden te zijn tot stand gebracht door de
eigenaar en hem. toe te behoren, tenzij het
tegenovergestelde bewezen is, beheerst de
toestand ontstaan ten gevolge van het
stand brengen va,n gebouwen, beplantingen en werken op de grond van een erf;
deze regel is niet van toepassing op d~
vervreemding van een erf, op de grond
waarvan gebouwen, beplantingen en werken zijn tot stand gebracht, daar deze
vervreemding geregeld wordt door de beginselen van de vervreeinding der goederen.
13 mei 1970.
854
4. -Recht van natrekking. - Burgerlijle Wetboek, artikelcn 552 en 553.- Doze
bepalingen verbicden niet dat de eigen-

itom van de grond geschcidcn worat vande eigendom van de gcbottwcn, beplantingcn en werken d·ie hierop zijn tot stand
gebracht. - De bepalingen van de artike-

len 552 en 553 van het Burgerlijk W etboek
inzake het recht van natrekking verbieden
niet dat ingeval van vervreemding van
een goed, de eigendom van de grond gescheiden wordt van de eigendom van ge-bonwen, beplantingen en werken die hierop zijn tot stand gebracht.
13 mei 1970.
854
5. -Recht van natreklcing. -BurgerUjlc Wetboelc, artilcelen 552 en 553. -Bepalingen die een vc·rmoeden van eigendom
vaststellen ten behoeve van de eigenaar
van de gmnd, tenzij het tegenovergestelde
bewezen wordt. - De bepalingen van de
artikelen 552 en 553 van het Burgerlijk
Wetboek, v 0 lgens welke de eigendom van
de grond in zich bevat de eigendom van
hetgeen op de grond is en aile gebouwen.
beplantingen en werken op een grond van
een erf vermoed wprden toe te behoren
aan de eiger\aar en door hem, op zijn kosten, te zijn tot stand gebracht, stellen een
vermoeden vast dat kan worden omgekeerd door het bewijs van het tegenover-,
gestelde; dit bewijs kan voortvloeien nit
de vermelding van een koopakte tot regeling van de wijze -waarop de eigendom
van de grond gescheiden wordt van die
van de gebouwen, beplantingen en werken.
13 mei 1970.
854

ELEKTIUSCHE ENERGIE.
1. - V·onnis waa1·bij een gerneente toelating worclt verleend elektrische leidingen
boven of onder onbeboqtwdc prive erven te
plaatsen. - V erweer van de eigenaar gesteund op -artikel 15 Vaffl, cle wet van
.10 rnaart 1925 dat ve1·eist dat een koninklijk beslttit verklaw·t d·at he_t plaa;tsen
van de1·.qeli}ke leiaingen van ltlgern-een nut
is. - Niet beantwoord verwee1·rnirtdeL Niet genwtiveerd vonn·is. - Niet regel-

matig gemotiveerd is het vonnis dat een
gemeente toelating verleent elektrische
leidingen te plaatsen boven of onder onbebouwde prive erven wnder de conclusie
te beantwoorden van de eigenaar ervan
welke inriep · dat, ingevolge artikel 15 van
de wet van 10 tnaart 1925, een verklaring
van algemeen nut bij gemotiveerd koninklijk besluit wordt vereist om elektrische
leidingen te plaatsen boven of onder onbebouwde prive erven niet afgesloten door
muren of dergelijke omheiningen en dat
terzake het algemeen nut alclus niet werd
vastgesteld.
5 september 1969.
14
2. - Overtreding 1>an artilcel 27, lid, 2,
va;n de wet van 10 rnaart 1925. - Over-

~

ERFDIENSTBAARBEID. trecling die een geb·relc aan- voo1·zo1·g inslttit. -·Bet misdrijf omschreven bij :irtikel 'Xl, lid 2, van de wet van 10 maart

1925 op de elektriciteitsvoorziening sluit
een gebrek aan voo-rzorg in, hoe gering
dan ook. (Impliciete oplossing.)
556
16 februari 1970.

EllFD IENSTBAAJlH EID.
1. - E1'f dat ingeslOten is ten gevo·lge
van de ve1·Jcoop van een goed dat een toegang tot de openbare weg had. - Alcte
van verlcoop clie niet tt.itiiJrulcl•clijlc de uit
deze insluiting ontstane toestand TegeU.
- Ve!'lcTi.}ger van llet erf die als toebeh01·en erv·an cen recht van overgang ove·r
andere percelen van het goed verwerft.
- Wetteli.ilce grondsla_q en aa1·d •pan dit
recht.- Wanneer een erf ingesloten wordt

ten gevolge van de gehele of gedeeltelijke verkoop van een goed dat een toegang tot de openbare weg had, zonder
dat de nit deze insluiting ontstane toestand uitdrukkelijk in de aide van verkoop werd geregeld, verwerft.de verkrijger van clit erf, als toebehoren ervan, een
recht van overgang over een of meer van
de andere percelen van bedoeld goed. Dit
recht van overgang is van contractuele
· oorsprong.
3 oktober 1969.
125
2. --:- Erf da.t ingeslotcn ·is ten ge·vo-lgc
vwn de verlcoop van een goed dat een toegang tot de openbare weg l!,ad. Ver7crijge1· van het verlcocllte crf, die cen
conf1·twtttcel recht van ovc·rgang over
andere pcrcelen van dit goecl hecft ve1·wo·rven. Verval van hat recht doo·r
verjar·ing. - Eigenaa1· van het ingesloten
erf 'die en wettelijlc recht van overga~tg
·mag 1,Xwde1·en. - vVanneer .een erf inge-

sloten wordt ten gevolge van de gehele o.f
gedeetelijke verkoop van een goed dat een
toegang tot de openbare weg had, en de
verkrijger van dit erf een contractueel
recht van overgang over een of meer percelen van dit goed heeft verworven, maar
dit recht door verjaring is verv'allen, zo~
dat dit erf geen tDegang tot de openbare
weg meer heeft, mag de eigenaar van dit
erf een recht van overgang ·vorderen overeenkomstig de artikelen 682 en volgende
van het Burgerlijk Wetboek.
3 okto ber 1969·.
125
3. - Erfdienstban1'lwicl van overgnn.q
Uitoefegevestigcl bij overeenlcOmst. nin.q. ~ Titel. - Soevereine beo·ordeling.
- De feitenrechter bevordeelt soeverein
in feite· of de huidig bestaande overgang
de uitoefening is van de erfdienstbaar-

ERFENISSEN.

j_
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heid zoals deze door de titel werd gevestigd. (Burg. Wetb., art. 691 en 1341.)
13 'maru.t 1970.
667
4. - Door toecloen van de mens gev-estigcl. - 1Vat voor het gelwuilc daaQ·van
nodig is. Worclt geacht te zijn toegestnan.. - W anneer men een erfdienstbaarheid vestigt, wordt men geacht allestoe te staan wat voor het gebruik daarvan
nodig is. (Burg. Wetb., art. 696.)
8 mei 1970.
832

EllFENISSEN.
1. - Kleine na.latcnsohappcn. - Eis
tot ovcnw1ning van cen erfgenaam. 'l'wecde erfgcnaam door cle mcerderhcid
clc1· bclangen (J)angctvc.zen OZJ de tercchtzit~ing voor de ecclaflcgging van de dcsJ.;uncligc. - Ecrstc erfgena.am clie op clezc
tcrcchtzitt·ing ·zi,jn voorrangsrecht nict
cloet golden. - Rcchter die entit aflcidt
cTa.t llij a.tstnnd cloet va.n zijn rccht. ---'
Nict w-ettel-ijlc rJercohtv.rwQ·diq·dle 1bcslissiny. - Uit het feit aileen dat een erfge-

naam die gevraagd heeft dat cle goederen
die hij verklaart over te nemen zouden
geschat worden ingevolge artikel 4 van
de wet van 16 mei 1900 betreffende cle erfregeling van de kleine nalatenschappen,
op de terechtzitting voor de eedaflegging
van cle deskundige, zijn voorrangsrecht
niet doet gelden ten aanzien van een andere erfgenaam die, OlJ deze terechtzitting aangewezen door de meerderheid van
de belangen, een recht op overneming o-peist, kan de rechter niet afleiden dat de
eerste erfgenaam van de uitoefening van
van zijn recht afstand heeft gedaan.
23 jnnuari 1970.
46)
2. - Artilccl 792 van het Btt·rgcrlijlc
Wctboclc. - Wcgmalccn of verborgen houden van de goeclcn3n e1w1· nalatensohap.
- Vm·lics van cUe aandeel in daze goeacJ'Cn._ Sanctic die en/eel rle erfgenwmen
treft. - De bij artikel 792 van het Burger-

lijk Wetboek voorgeschreven sanctie, die
bestaat in het verlies van elk -aandeel in
de weggemaakte of verborgen gehouden
goederen van de nalatenschap, treft enkel
de erfgenamen.
20 maart 1970.
689
3. - Artilwl 792 van hat Burgcrlijlc
Wetboclc. - Wcgm-a.lcen of verborgen hou.dcn van clc gocclercn van cen nalatensol!ap. - Vct,bo•rgcn houclcn cloor een erfgcna.am vwn can schenlcing bij vooruitmakinq die sleolits ten ddc het bcsohilcbaar gcclcclte ovcrschrijdt. - Erfgcnaam
die ellc nandcd in cle schenlcing verliest.
- De erfgenaam die een hem door de
overledene, bij vooruitmaking gedane
schenking wegmaakt of verbDrgen houdt,
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kan geen aanspraak maken op enig a,an- van zijn fttncties. - Begr·ip. - Overeendeel hierin, ook al overschrijdt zij slechts komstig de door het Hof van justitie van
ten dele het beschikbaar gedeelte. (Burg. de Europese Gemeenschappen op 10 juli
1969 gegeven uitlegging, op het verzoek
Wetb., art. 792.)
20 maart 1970.
689 . dat het Hof van cassatie, aan dit rechtscollege heeft gericht, moet artikel 188,
li:cl 2, van het Verdrag tot oprichting van
EU]lOPESE GEMEENSCHAPPEN. cle Europese Gemeenschap voor atoomenergie, goedgekeurd bij handeling van
1. - Artike~ 85 van het E.E.G-.-Ver- de wetgevende macht van 2 december
drag. -Arrest waarbij beslist wordt dat
1957, tot regeling van de niet-contractuele
de a~~eenve1·1wopge1·echtigc~en httn conaansprakelijkheid van deze Gemeenschap
tracten ve1·der mogen uitvoeren, m#s zij
wegens de schade die cloor haar perso"
e1· de door Aet verdrag noodzakelijlc ge- neelsleden in de uitoefening van hun funcmaalcte wijzigingen in aanbrengen en cle
ties is veroorzaakt, worden verstaan in
nevenimport dtt~den. G-een tegenstrijdie zin dat de Gemeenschap enkel aandigheid. - Rege~matig met redenen omsprakelijk is voor de handelingen van
k~ede beslissinu .. Niet tegenstrijdig en haar personeelsleclen die krachtens een
derhalve regelmatig met redenen omkleed inwenclig en rechtstreeks verband, noodis het arrest waarbij beslist wordt dat zakelijk de verlenging zijn van de aan de
de rechtspositie van alleenverkoopgerech- instellingen van de Gemeenschap toevertigden niet nietig is geworden op grond trouwde taken.
van artikel 85 van het E.E.G:-Verdrag en
16 februari 1970.
549
dat volgens de vigerende rechtspraak, de
verkopers hun contracten verder mogen
5. E~'I"01Jese Gemeensehap voor
uitvoeren, mits zij er de door dit verdrag atoomenergie. - PTejurlieiee~ geschU. noodzakelijk gemaakte wijzigingen in Niet-eontractue~e a•anspra,!Gelijlcheirl van
aanbreng·en en de nevenimport dulden.
ae Gerneenschap. - Sch(ule ve·roo1·zaalct
rlo·o·r een persmwelslirl van ae Ettropese
29 september 1969.
111
2, -

Hot van jttstitie van de G-erneensohatJpen. - Arresten. Beschiklcende
gedeeUe. 13egTip. Elke beslissing

van de rechter, onder meer die van het
Hof van justitie van de Europese Gemeenschappen, over een betwisting vormt een
beschikkende gedeelte, onverschillig welke
plaats deze beRlissing in de tekst van het
vonnis of van het arrest inneemt.
16 februari 1970.
549
,3, - P1·ejttdicieel gesohil. - Hot v•an
jttstitie van de G-emeenschappen. - Gezag
van de .a'/"resten van dit Hof. - Bevoeg·dheid vctn de nationa~e Teohte1·. - De na-

tionale rechter is gebonden door de nitlegging van de verdragen tot oprichting
van de Europese Gemeenschappen,· die, op
zijn aanvrag, is gegeven door het Hof
van justitie van de Europese Gemeenschappen; hij is evenwel bevoe?,d om uit
deze uitlegging enigerlei niet mtgedrukte
regel, die deze uitlegging noodzakelijk
inhoudt, af te leiden. (Verdrag tot oprichting van de Europese ,Gemeenschap
vo<ii' atoomenergie, art. 150, en Verdrag
tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, art. 177, goedgekeurd bij handeling van de wetgevende
macht van 2 december 1957.)
549
16 februari 1970.
4.
Ettropese G-emeensohap voor
·atoornenergie. - Prejudiciee~ geschi~. Niet-oontractue~e a,anstJrake~ijlcheirl van
ae G-emeensehap. - Schade dam· een per.soneetslirl veroo1·za,alct in ae uitoetening

1

G-emeenschap dat zijn persoonlijlc 'U">Oertttig gebntilct voor het vervuUen van een
bepa,alde taMe. - G-ebntilc clat in beginse~
niet bestaat in ae ttitoetening van de
/ttnct-ies in de z·in vnn nrt-ilcel 188., lid '!!,
van het V errlrag tot oprichting van de
Gemeensohap. - Uitzonc~eringen. - Over-

eenkomstig de door het Hof van justitie
van de Europese Gemeenschappen op
10 juli 1969 gegeven uitlegging op het
verzoek dat het · Hof van cassatie aan
dit rechtscollege heeft gericht, omvat de
« uitoefening van de functies ll, in de zin
van' artikel 188, lid 2, van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap
voor atoomenergie goedgekeurd bij handeling van cle wetgevende macht van 2 december 1957, in beginsel niet het gebruik
door en personeelslid van de Gemeenschap
van zijn persoonlijke wagen, voor zijn
dienstvervulling, zelfs wanneer zijn taak
erin bestaat derden te vervoeren om hen
de installaties van de Gemeenschap te lac
ten bezichtigen; dit gebruik kan enkel als
de uitoefening van: de functies worden beschouwd in geval van ov'ermacht of uitzonderlijke omstandigheden van zodanig.
clwingende aard, dat indien het personeelslid zijn persoonlijk vervoermiddel
niet had gebruikt, de Gemeenschap de
haar toevertrouwde taken niet had kunnen vervullen.
16 februari 1970.
549
6.
Ettmpese Gerneenschnp 'voor
atoomenergie. - Sohade door een personeelslia van de Gerneensohap veroorzaalct
ten gevo·lg,e van een verkeer80ngeval.

[_
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Bijzonder·e omstandigheid die uitZ~f!-ae;
lijk de niet-oontractuele aanspr·akelt}hetd
van de Gemeenschap met zich lean. brer:gen. - Besta.an van deze omstandwhetd
niet aangevoerd voor de feitenr:echter. Rechter niet geho~tclen het met-bestaa_J~
e·rvan vast te stellen. - De rechter, blJ

wie aanhangig is een eis tot schadevergoeding wegens de schade door een personeelslid van de Europese Gemeenschap
veroorzaakt ten gevolge van een ·verkeersongevpJ is niet gehouden in zijn beslissing va~t te stellen dat. er geeii bijzo~dere
omstandigheid aanwez1g was, waarm de
door hem toegepaste rechtsrege1 uitzonderlijk niet zou kunnen worden opgevolgd
en de aansprakelijkheid van de Gemee~
schap met zich brengen. (Grondwet, artlkel 9'7; Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap voor atoomenergie, art. 188, lid 2, goedgekeurd bij handeling van de wetgevende macht van 2 december 1957.)
5J9
16 februari 1970.
7. - vm·dr·ag tot oprichting van de
E1trovese · Ecooomische Gemeenscha;p. Prej~tdicieel gesohil. Geschil omtrent
de uitlegging van de beschikking van
17 juli. 1962, van de Oommissie va_r~ de
Gemeensohap, tot invom·ing van b"'JZOnclere metho·des van a-dministratieve ·sa'meitwerking met het oo·g' 'op· de toepassing van intr·aco'l1vm~maut·aAre hejfingen
ini;esteld in het leader van de gemeensohappelijke landboqtwpolitielc en van, de
verordening nr 13/64 van S ff!bntari 1964
van de Ministerraad van de Gemeenschap
houdende de totstanr'tbrenging van een
gemeensohapJJelijlce ordening der mar]ften
in de zuivelscctor. - Geschil opgeworpen
in een bij het H of van cassatie aanh(})ngige za·ak. - H of van cas sa tie ertoe gel~ouden dit gesahil aanhangig te malcen
bij het H of van justitie van de Europese
Gemeensoharppen. - Wanneer een vraag

omtrent de uitlegging van de beschikking
van 17 juli 1962 van de Commissie van de
Europese Economische Gemeenschap· tot
invoering van bijzondere methodes van
administratieve. samenwerking met het
oog op de toepassing van intracommunau.taire heffingei:J. ingesteld in het kader van
de gemeenschappelijke landbouwpolitiek
en van de verordening nr 13/64 van 5 februari 1961 van de Ministerraad van de
Gemeenschap houdende de totstandbrenging van een gemeenschaPIJelijke ordening
der markten in de zuivelsector, opgeworpen wordt voor een nationale rechterlijke
instantie waarvan de beslissingen volgens
·het nationaal recht niet vatbaar e;ijn
voor enig rechtsmiddel, met name eeii
cassatieberoep, is de rec)lterlijke instantie
ertoe verplicht de zaak aanhangig te rnaken bij het Hof van justitie van de Europese Gemee:i:tschappen. (Verdrilg tot op-
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richting van de Europese Economische
Gemeenschap, art. 177, goedgekeurd bij
handeling van de wetgevende macht van
2 december 1957.)
9 maart 1970.
636

s. -

E1tr~orpese Economische

GemeenArtikel 85 van het V er·dr·ag to-t
op!"iohting van de E1wopese Ec_onomAsal~e
Gem.eensohap. - Reohtsvonlenng om "'n
de handelsreclame het gebr·qtik van bepaalde vermeld-i-ngen te verbieden. Reohtsvor·dering m·eemd aan het voorwerp
van ar·tikel 85 van het V erdrag tot ozl!"ioht'ing van de E·ur·oz1ese Economisahe
Gerneensohap. - De rechtsvordering om
scl~ap. -

aan een partij te verbieden gebruik te
maken van bepaalcle vermeldingen, zowel in de officU\le telefoongids als in het
opschrift van haar brieven en in haar
reclame, is vreemd aan het voo·rwerp van
artikel 85 van het Verdrag tot oprichting
van de Europese Economische Gemeenschap, getekend te Rome op 25 maart 1957
en goedgekeurcl bij handeling van de wetgevende macht van 2 december 1957.
749
16 april 1970.
9. - E·uropese Eoonomisohe GemeenUWegging var~ de bepalingen
sohap. V(})1t het Verdrag bij wijze va~~t prejt~d~
oiele beslissing door het Hof va~~t justitie
van de E1wopese Gemeensohappen. ~ Artilcel 177 van het Ver·drag. - Uitlegging
van Mtilcel 85 van lu3t VtJrdlrag.- Rechts.vordering om ·in de handelsr·eclame het
gebruilc van bepaalde vermeldingen te verbieden. - BesUssing over de tbitlegging
van dit artikel niet nodig om over de
reohtsvo1·de·ring uitspraalc te doen. - Gf3en
verwijzing naa.r het H of van justitie. -

Aangezien de rechtsvordering om aan een
partij te verbieden zowel iri de officHHe
telefoongids · als in de opschriften van
haar brieven en in haar handelsreclame
gebruik te maken van bepaalde vermeldingen, vreemcl is aan het voorwerp van
artikel 85 van het Verdrag tot oprichting
van de Europese Economische Gemeenschap, getekend te Rome op 25 maart
1957 en goedgekeurd pij handeling van de
wetgevende macht van 2 december 1957'
en een beslissing over de uitlegging van
dit artikel derhalve niet nodig is, verwijst het Hof de zaak niet naar het Ho~
van justitie van de Europese Gemeenschapperi om bij wijze van pi·ejudiciele
beslissing uitspraak te doen over de uit-leggirig van artikel 85 van het Verdl;ag ..
16 april imo .. ·
749
10. - Ettropese Gemeenschap voor Teo:
len en staal. - Prej1tdiciele vra.gen. ~
Betwisting betreffende de ttitleggirig van
het TTer·clrag to·t opriohting van cle Ge~
meensohap of van latere ha.ndelini;en van
de Bijzondere Rctacl ' V(})lt rninister·s: -':Betwistvng opgeworpen in een bij het Hoj
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schap. Vermelding van de namen en
hoedanigheden van de natmwlijke personen die de bevoegdheid hebben om in haar
naam op te treden. - Verz~tim. - Sanetie. - Voor het inwerkingtreclen van ar-

van cassatie a·anha11.gige zaak .. -'Hot bevoegd om hierover uitspraalc te doen. -

Het Hof van cassatie is alleen bevoegd,
met uitsluiting van het Hof van justitie
van de Europese Gemeenschappen, om
uitspraak te doen over een betwisting betreffende de uitlegging van het Verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor kolen en staal of van latere
hanclelingen van de Bijzondere Raad van
ministers, die wordt opgeworpen in een
bij het Hof aanhangige zaak. (Verclrag
tot op.richting van de Europese Gemeenschap. voor kolen en staal, art. 41 goedgekeurd bij akte van de wetgevencle macht
van 25 juni 1952.)
1 juni 1970.
903

tikel 703 van liet Gerechtelijk Wetboek
moest een exploot clat door een gerechtsdeurwaarcler op· verzoek van een hanclelsvennootschap betekend werd, op straffe
van nietigheid, melding maken van de namen en hoeclanigheden van de natuurlijke
personen die de bevoegdheid hebben om
in haar naam of in naam van de vennootschap op te treden.
6 november 1969.

2. - Emploot van betekening van de
cassaf'ievoorziening. - Ot·igineel van het
emploot en atschr·ift van dit emploot waat·in verschillende data vet·meld wo·rden. Stempel op de belast-ingzegel, die op het
atschrift is geplalct, vermeldt dezelfde datttm als die van het origineel van dit emploot. - Geen nietigheid van het emploot.

11. -

Eut·opese G-emeensehap voor lwlen en staal. - Pt·odulcten die vallen onder
het V e·rdrag tot opr-iohting van deze Gemeenschap. - Steenko-len. - Begrip. -

Het Verclrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor kolen en staal bedoelt met de uitdrukking « steenkolen ll
aileen vaste branclstoffen; derhalve valt
onder dit verclrag geenszins een proclukt
dat grotendeels bestaat nit een mengsel
van verbrancle leisteen en van steenpui:il
dat niet als brandstof kan dienen. (Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor kolen en staal, art. 81
en bijlage I van het Verdrag, goedgekeurcl bij akte van de wetgevende macht
van 25 juni 1952.)
1 juni · 1970.
903

EXPLOOT VAN

235

- Het exploot van betekening. van de cassatievoorziening is niet nietig, hoewel het
origineel van dit afschrift en het aan de
verweerder afgegeven · afschrift verschillencle data vermelden, wanneer het sternpel op de belastingzegel, die op het afschrift is geplakt, dezelfde ·datum vernieldt als die van het origineel van het
exploot, aangezien de juiste datum van
het afschrift van het exploot in dit geval
kan worden afgeleid uit de vergelijking
van de vermeldingen van dit afschrift
met die van het origineel (Gerecht. Wetb.,
art. 43, 860, 861 en 862.)

.GEl~ECHTS

DEU~WAAnDE~.

19 december 1969.

380

1. -

Handelsvennootschap. - Betekening op venzoek van dergelijke vennoot-

F
FAILLISSEMENT.
1. - Wettelijk ve·rmoeden gesteld bij
at·tilcel 555 .van het W etboek van lcoophandel.- Van goedet·en gescheiden vmuw
der gefailleC1·de. - Goedet·en door haar
<tangelwcht met behulp '!Jan deze vo01'behouden, goedet·en en om als wederbelegging te di-enen. - Doot· de vmuw te le'!Jeren te,qenbe·wijs. - Vermelding in de akte
van aankoop van: de herkomst van de goedet·en met beh~tlp waan)an de aanlwop
gedaan is. - Draagwijdte. - Ongeacht

het stelsel waaroncler het huwelijkscontract werd aangegaan, kan het wettelijk
vermoeden gesteld bij artikel 5.55 van het
WetbQek van koophandel door de vrouw

indien het onroerende goederen betreft,
niet worden weerlegd, wanneer de akte
van aankoop door de vrouw de verklaring
niet bevat dat deze aankoop door haar
gedaan is met behulp van haar voorbehouden goecleren en om als wederbelegging te dienen. (Burg. Wetb., art. 226septies, § 5, en Wetb. van kooph., art. 555.)
24 oktober 1969.
196
2. - Vergaae!'ing van de schuldeiser8
teneinde te beraadslagen o'!Jet· de vot·ming
van een alckom·d. - Vom·waarde en ter-mijnen voor de bijeenroeping. - De gel-

digheid van de bijeenroeping van de
schuldeisers teneinde te ·beraadslagen over
de vorming van een akkoord na de fail-

. L -··

---;---

GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN
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als afgewezen worden beschouwd, en deze
afwijzing heeft de afwijzing van het akkoord tot gevolg, zonder dat de beraadslaging · kan worden verdaagd overeenkomstig artikel 515 van dit wetboek.
22 januari 1970.
457

lietverklaring van een koopman is niet
af)lankelijk van de vereiste dat er definitief of voorlopig beslist is over elke en
alle betwistingen van schuldvordering; de
termijn voor deze bijeenkomst voorgeschreven bij artikel 509 van het W etboek
van koophandel loopt derhalve vanaf de
datum van het vonnis gewezen met toepassing van artikel 504 van bedoeld wethoek over de betwistingen van schuldvorderingen, en niet vanaf het laatste vonnis
over een betwisting van schuldvordering.
22 januari 1970.
457

4. - Vernietiging of ontbinding van
het ge·rechtelijk alckoord. - vm·nietiging
of ontbind·ing die niet noodzaleelijk 'tot de
faillietverklaring leidt. - Zo het faillis-

sement niet kan worden uitgesproken zonder voorafgaande vernietiging of ontbinding van het gerechtelijk akkoord, en de
faillietverklaring doorgaans het gevolg is
van die vernietiging of ontbinding; heeft
de vernietiging of de ontbinding nochtans
niet ipso facto en noodzakelijk de faillietverklaring ten gevolge.
30 januari 1970.
488

3. - Vorming van een alclcoord. ' - GefaUleerde vervolgd wegens 'bankbreuk. Uitstel van de beslissing enkel aangen·omen doo1· een van de twee meerderheden
voo1·geschreven bij a1·tikel 512 van lwt
Wetback van koophandel. Afwijzing
van het uitstel heeft de afwijzing van het
alekoonl tot gevolg, zonde1· dat de beraadslaging lean wo1·den vm·daagd. · - Wan-

5. - Vonnis tot ambtshalve faillietverTclaring. Geen veTzet van de gefailleerde. - Niet ontvankelijk hager beroep.

neer de gefailleerde wegens bankbreuk
vervolgd wordt en het uitstel van de beslissing over de vorming van een akkoord
tot na de uitslag van de vervolgingen, zoals dit is bepaald bij artikel 514 van het
Wetboek van koophandel, slechts wordt
aangenomen door een van de twee vereiste
mee:.;-derheden voorgeschreven bij artikel 512 van dit wetboek, moet het uitstel

l

- ,Indien de faillietverklaring ambtshalve
geschiedt, dan kan de gefailleerde die tegen het vonnis geen verzet heeft gedaan,
hiertegen niet in hoger beroep komen.
(Wet van 18 april 1851, art. 465 en 473.)
(Impliciete oplossing.)
30 januari 1970.
488

G
GEMEENTELIJKE EN PR.OVIN.
CIALE BELA,STINGEN.
1. - Gemeentelijlee b.elasting. - BelastingveTol·den·ing, Ophejfing. Ge~n
tentgwe1·kende Tc1·acht beh6udens andel·sluidende bepaling. - Behoudens anders-

luidende bepaling heeft de opheffing van
een gemeentelijke verordening tot vestiging van een belasting geen terugwerkende kracht; de toestanden van v66r de
opheffing blijven beheerst door de opgeheven verorclening.
30 september 1969.
119
2. - Gemeentelijlce belasting. - Belastingvemrclening ter vervanging van de
vroege1·e verordening. - Toestanclen van
v66r cle nie~Hve verMclening. - Toestanrlen rlie behee·rst wo1·aen rloo1· de oude vel·ordening. - De belastingverordening die

de bestaande verordening vervangt teneinde een groter aantal belastingplichtigen aan te slaan en die bedoelde verordening opheft, heeft geen terugwerkende
kracht; de vroegei·e toestanden blijven
beheerst door de oude verordening.
30 september 1969.
119

3. - Directe gemeenteUjke belasting.
- Reclainatie. - Bestendige deputatie. Kennisneming. - Ornvang. - De besten-

dige deputatie, waarbij aanhangig is een
reclamatie tegen een directe gemeentelijke
belasting, neemf kennis van alle betwistingen waartoe de betwiste aanslag aanleiding geeft; geen en]l:ele wets bepaling
beperkt haar kennisneming tot de in de
reclamatie aangevoerde grieven.
30 september 1969.
121
4. - Directe gemeentelijlce belasUng.
- Reclamatie. - M·iddel rlat niet voorTcomt· in de 1·eclamatie en aangevoeTcl
1.vodtt na het ve·rstTijlcen van de te1·mijn
voor reclarnatic. - OntvanlceUjlcheirl. -

De bestendige deputatie, waarbij aanhangig is een . reclamatie tegen een directe
gemeentelijke belasting, vermag niet onontvankelijk te verklaren een middel dat
in de reclamatie niet voorkomt en pas na
het verstrijken van cle termijn voor reclamatie werd aangevoerd.
30 september 1969.
121

5. - Di1·ecte belastin,qen. - Reclamatie. - Bestenrl·ige clep·u.taUe van de provi,ncieraad. - Rechtsrnacht. - De besten-
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{lige deputatie van een provincieraad,
waarvoor aanhangig is een reclamatie tegen directe gemeentelijke belastingen,
verricht een handeling van eigenlijke
rechtspraak.
7 april 1970.
719
6. -

l)i1·ccte belastingen. - ReclctmaBestend·ige clep~ttatie van de pm~vinoieraad. Aanwezigheid van de partijen tijdens cle behandeling van ae zaalc.
- Bij de wet niet voorgeschreven fo1·maliteit . .,---- Generlei wet vereist dat de part·ie. -

tijen worden ·opgeroepen voor de behandeling van beiastinggeschillen die aan de
bestendige deputatie van de provincieraad
zijn onderworpen.
7 april 1970.
719
'7. - Dkecte belastingen.
Reclamatii3. - Bestendige dep1ttatie van een prov·incieraacl. - Uitoefen·ing van een 1'echtsmacht. - Ve1·plichting het recht van de
v.enlecligina te eerb'iedigen. - De besten-

dige deputatie van de provincieraad,
waarvoor aanhangig is een: reclamatie tegen directe gemeentelijke belastingen, is
in de uitoefening van haar rechtsmacht
verplicht de rechten van de verdediging
te eerbiedigen.
7 april 1970.
719
S. - Prov·inciale belasUng. - Belas#ngveronlening van de pmvincie OostVlaander.en op cle d1·ijflcmcht. Artilcel 1. - Draagw·ijdte van deze bepaling.

- De bepaling van artikel 1 van de belastingverordening van. de provincie OostVlaanderen op de drijfkracht, goedgekeurd bij het koninklijk besluit -van
2 december 1961, naar luid waarvan de
belasting verschuldigd is voor de motoren
die de belastingplichtige voor de exploitatie van zijn inrichting of van zijn bijgebouwen gebruikt, maakt geen onderscheid
tussen de motoren die nitsluitend door de
belastingplichtige gebruikt worden en die
welke gemeenschappelijk door hem en een
andere belastingplichtige worden gebruikt.
13 mei 1970.
851
!9, ~ Belastingverm·dening van 28 juni
1965 van de stad Ninove, goedaelceu1·d bij
het lconinlclijlc beslttit van 29 septembe1·
1965. - Totaal bedmg van de belasting
wordt onder meer bepaald dam· de lcosten
van de gmndaanlcopen voo1· het openen
of doo1·tr6lclcen van· straten. - Gmndaanlcopen van v6(J1" de inwerlcingtrecling van
de ve1·Mdening. - Kosten doo1· deze ve1·m·dening n·iet bedoeld. - Het totale be-

drag van de belasting vastgesteld bij de
verordening van 28 juni 1965 van de stad
Ninove, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 29 september 1965, dat onder
meer bepaald wordt door de kosten van

fle grondaankopen . die noodzakelijk ZIJll
voor het openen of doortrekken van straten, bevat geenszins de kosten v_an dergelijke aankopen die plaats hadden. v66r de
inwerkingtreding van deze verordening,
zelfs inclien ze straten betreffen die gedurende de toepassingstijd van deze verordening geopend werden.
12 mei 1970.
843

GENADE.
Uitoetening van het aenaderecht. - Onbevoegdheicl van het Hot van cassatie. -

Het Hof van cassatie is niet bevoegd om
een straf van terbeschikkingstelling van
de Regering nit te stellen of te vermincleren. (Grolidwet, art. 73.)
9 maart 1970:
647

GENEESKUNST.
1. - Orde van geneesheren. - Raden
van de Orde. - Bevoeadheid. - De raden

van de Orde van geneesheren zijn bevoegd
niet aileen om de bij artikel 13 van de
wet van 25juli 1938 gestelde tuchtstraffen
uit te spreken indien een lid van. de ·orde
aan· ecn tekortkoming aan zijn plichten
sclmldig bevonden wordt, maar ook om
zekere individuele maatregelen te bevelen
die geen tuchtstraf zijn ter voorkoming·
van een overtreding van de regels inzake
de plichtenleer, bepaald bij artikel 4 van
dezelfde wet, of om deze overtreding te
doen eindigen.
156
13 oktober 1969.
2. - Beslissina van de provinciale raad
vnn de Orde van geneesheren. - Maatregel bevolen ter vom·Jcoming van een overtrading van de regels inzalce de plichtenleer of on~ deze overtrading te doen eindigen. - Beslissing vatbaar voor hoaer beroep. ~ Voor hoger beroep vatbaar is de

beslissing waarbij een provinciale raad
van de Orde van geneesheren een individuele maatregel beveelt ter voor~oming
van een overtreding van de regels inzake
de plichtenleer, vastgesteld bij artikel 4
van de wet van 25 juli 1938, of om deze,
overtreding te doen eindigen.
13 oktober 1969.
·
156
3. - Gemengde raad van beroep van de
Orde van geneesheren. - Op grand van
artilcel 107 van de Grondwet geen toezicht
op de overeenstemming van een eindbeslissing van een pmvinciale raad van deze
orde met de Grondwet en de wet. -

De gemengde raad van beroep van de Orde
van geneesheren ontleent aan artikel 107
van de Grondwet niet · het recht om toezicht te houden op de overeenstemming

__ [
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van een eindbeslissing van een provinciale raad van deze Orde met de Grandwet en de wet.
13 oktober 1969.
156
4. - Koninlclijlc besluit van 31 december 1930 omtrent de handel in slaap- en
verdovende middelen, artilcel 23, lid 13. Dokter die zonder noodzaalc verdovende
middelen heeft voorgeschreven, toegediend of ve1·schaft. - Het doen ontstaan,
aanhottden of verergeren van tomicomanie._ - Bestanddeel van het misdrijf. -

Het feit voor een dokter, zonder noodzaak, verdovende middelen te hebben
voorgeschreven, toegediend of verschaft,
levert het misdri.if (}mschreven bij artikel 23, lid 2, van het koninklijk besluit
van 31 jlecember 1930 omtrent de handel
in slaap- en verdovende middelen enkel
op indien het tot gevolg heeft gehad toxicomanie te doen ontstaan, aanhouden of
te verergeren.
3 november 1969.
215

·s. -

Uitoefening van de tandheellcunde.
Wet van 15 april 1958. - Verboden relclame. - Begrip. - Artikel 1, lid 1, van

~

de wet van 15 april 1958 betreffende de
publiciteit inzake tandverzorging verbiedt
alle vormen van reklame zonder onderscheid tussen die welke het karakter van
aanbeveling, aantrekking of -propaganda
dragen, en die welke slechts inlichtingen
bevatt.en gericht tot en bestemd voor het
publiek in het algemeen, en zonder onderscheid ten aanzien van de bedoeling die
erbij voorzat.
19 januari 1970.
446
6. - Uitoefening van de tandheeUcunde.
- Wet van 15 april 1958 - Verboden ?'eklame. V erstrelclcen van inlichtingen
door mntnalistische lclinielcen en polylclinielcen is geen ve1·boden ?·elclame. - Beg?·ip. - Geen reklame verboden bij arti-

kel 1, lid 1, van de wet van 15 april
betreffende de publiciteit inzake
tandverzorging is het feit voor de mut{\alistische klinieken en polyklinieken ter
kennis van hun leden te brengen de zitdagen- en uren, de naam van hun titularissen en de wijzigingen die ermede verband houden. (Wet van 15 april 1958, artikel 1, lid 2.)
19 januari 1970.
4±6
1958

7. - Uitoefening van de tandheeUctmde.
-Wet van 15 april 1958 . .___:__ Verboden ?'eTclame. Verstrelclcen van -inlichtingen
verboden voor de mutualistische lclinielcen of polylclinielcen. - Begr·ip. - Reklame zoals deze is verboden bij artikel 1
van de wet van 15 april 1958 betreffende
de publiciteit inzake tandverzorging wordt
opgeleverd door de inlichtingen, zelfs die
waarvan sprake in lid 2 van deze wette-

1111

lijke bepaling, die door middel van de
pers verstrekt worden door mutualistische
klinieken en polyklinieken aan het publiek in het algemeen en met betrekking
tot instellingen voor geneeskundige zorgen welke toegankelijk zijn voor allen, al
dan niet leden van enig ziekenfonds.
19 januari 1ino.
446

, 8. - Pnbliciteit inzake tandverzor,qing.
- Wet van 15 april 1958, artilcel 6. Verbettrdverlclaring van geneesmiddelen,
toestellen en instrumenten is een straf. De verbeurdverklaring van geneesmiddelen, toestellen en instrumenten gesteld bij
artikel 6 van de wet van 15 april 1958
beheffende de publiciteit inzake tandverzorging, is een straf.
16 maart 1970.
675
9. - Ve1·deling van honoraria onder
beoefenaa·rs van eenzelfde talc v~n de
geneeskunst. - Koninlclijl•~ beslttit n' 78
van 10 november 196'1', artilcel 18, § 1. ~
Ve1·1Jod. - Begrip. - Elke verdeling van

honoraria onder gelijk welke vorm is verboden onder beoefenaars van eenzelfde
tak van de geneeskunst, behalve zo deze
verdeling· geschiedt in het raam van de
organisatie van de groepsgeneeskunde en
zij aan de patient bekend is. (Kon. besl.,
n" 78 van 10 november 1967, art. 18, § 1.)
23 maart 1970.
695
10. - Ve1·1Jod van verdeling van honoraria onder beoefenaa?·s van eenzelfde
talc van de geneeskunst. Koninlclijlc
beslttit nr '1'8 van 10 november 1967, artilcel 18, § 1. - Beoefenaars van eenzelfde
talc van de geneeslmnst. Begrip. ~

De beoefenaars van eenzelfde tak van de
geneeskunst, tussen wie artikel 18, '§ 1,
van het koninklijk besluit n" 78, van
10 november 1947 betreffende de geneeskunst, de uitoefening van de daaraan verbonden beroepen en de geneeskmidige
commissies, elke verdeling van honoraria,
behalve de gestelde uitzondering, verbiedt, zijn onder meer de geneesheren; de
geneesheer en de apotheker zijn niet, in
de zin van die bepaling, beoefenaars van
eenzelfde tak van de geneeskunst.
23 maart 1970.
695
11. - Organisatie van de groepsgeKoninlclijlv beslu·it nr 78
neeslwnde. van 10 novembe1· 1967, artikel 18, § 1.. ~
Begrip. - De gemengde raad van beroep
van de Orde van geneesheren beslist wettelijk dat, bij gebrek aan daadwerkelijke
samenwerking tussen de geneesheren, de
omstandigheden dat die beoefenaars van
de geneeskunde in eenzelfde kliniek de
mogelijkheid hadden onderling overleg
te plegen waa1; zulks nodig bleek en dat
het poolstelsel hun de mogelijkheid bood
over de technische diensten te beschikken
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en sommige diensten in stand te .houden,
hoewel ze deficitair zijn, niet voldoende
zijn om te wijzen op het bestaan onder
hen van een organisatie van de groepsgeneeskunde in de zin van artikel 18
§ 1, van het koi:tinklijk besluit nr 78 va~
10 november 1967.
23 maart 1970.
695

tiegeding aan om hierover te worden beslist door de feitenrechter.
12 septen1ber 1g69.
41
. 2. - B_urgel"lijlce zaken. - Voorziening
1n cassatte. - Grand van n·iet-ontva,nlcelij lvheicl cloor cle verweercle1· tegen de
voo1·ziening opgewo1·pen en .verwo1·pen. Jl1enwl"ie van wecle1·antwoo1·d. - Kosten
in beginsel ten laste van cle ve1·weerder
in cassa,t1e, 1mlts al wo1·dt de voo1·ziening
In geval van verwerping
verwo1-pen, -

1.2. - Orde 1;an geneeshe1·en. - 'l'uoht1!orderi·rtg. - Genee~hee·r die z·ioh kandida-at heett gestelcl voor eeh betl"ekking d·ie
afhnngt van een oommissie van openba1·e
onderstand, ter vervanging van @en nfgezette geneesheer, zonder contactname met
deze geneesheer. - Toepassing vnn een
tuoZ~tstmf. WetteUjkheid. - Wettelijk

van de grond van niet-ontvankelijkheid
door de verweerder opgeworpen tegen een
voorziening in burgerlijke zaken, moeten
de kosten van {le memorie van wederantwoord, in beginsel, door de verweerder
worden gec1ragen zelfs in geval de voorziening worc1t verworpen.
2 oktober 1969.
122

is de beslissing van de gemengde raad van
beroep van de Orde van geneesheren die
aan een geneesheer ee;n tuchtstraf oplegt
omdat hij zich kandidaat heeft gesteld
voor een betrekking die afhangt van een
commiss_ie van openbare onderstand, ter
vervangmg van een door deze commissie
afgezette geneesheer, zo:i:tder contactname
met deze geneesheer. (Wet van 25 juli
1938, art. 4, 5 en 13.)
·
14 april 1970.
739

3. --:- f!trafza-lcen.
Oa,ssatieyeding. VoMzwntng va,n het openbcta,r ministe·rie.
Oa,ssaNe vnn cen beslissing die een
zwaa1·dere veroonlcl'ing · 'bcvnt aan die
welkc bij de wet voorgesch1·even wo1·dt. --:-Gevolgen wat de kosten betreft. ~ Wan"

neer op de voorziening van het openbaar
lllinisterie de beslissing op de strafvordering vernietigd _ wordt, omdat zij een
13. - Orde van apothelcers. - Pha-rzwaarc1ere veroordeling bevat dan die
maoetttische plichtenleer. -Regel die aan
welke bij de wet voorgesehreven wordt
een apothelver-staginire verbiedt een offi- , llloeten {1e kosten van de voorziening va~
cina op te 1·iohten in de nnbijheid van die ; het openbaar lllinisterie ten laste van de
van haar vr,oegere patroon. - Beslissing
Staat blijven. (Wetb. van strafv., art. 162,
waarbij wordt aangenomen dat deze regel
194 en 436.)
van toepassing is op een vroegere sta27 oktober 1969 en 19 mei 1970.
giaire die als bijgevoegd apothelcer werlct
200 en 879
in een officina in de nabijheid van die van
haa-1· stagemeester. -

Wettelijlche·id.· ~

Wettelijk is de beslissing waarbij wordt
aangenomen dat de regel inzake pharmaceutische plichtenleer die aan een apotheker-stagiaire verbieclt een officina op te
richten in de nabijheid van die van haar
vroegere patroon, van toepassing is op de
vroegere stagiaire die als bijgevoegd apotheker werkt in een officina in de nabijheid van die van haar stagemeester.
22 Nni 1970.
991

4. - Burgerl'ijke za,lcen. - Wraking.
- Besl'issing tot nj'wijzing. - Wralcende
pa,rtij clie moet worclen veroordeeld in de
lcosten, met inbegrip ·van die van de bete~cening van de bes~issing nnn de pnrtijen
tn het tussengeschtl. - De beslissing die
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S. - Stratzalcen. - Feitenreohter bij
wie a,lleen ae b1wgerlijlr,e 1·eohtsvo1·de1·iny
annhangig is. Kosten doo1· het openbaa?' ministeTie gemaalct om de znalc in
staa-t van Wijzen te b1·engen. - ·'Kosten
bet?·effende cle bttrgedijlce Techtsvorde1"ing. - Wanneer, in strafzaken, bij de

een eis tot wraking afwijst, vereordeelt
de wrakende partij in de kosten van het
tussengeschil met inbegrip van die v.an de
betekening van deze beslissing.
7 november 1969.
,
247

1. - B1t1"ge1·Ujlve znlcen. - Kosten van
het oassatiegeding. - Eiser die een uitgifte van de bestreclen beslissing heett
gel'ioht, naclnt cleze hem we1·d betelcerw
Voo1·ziening ingewilligd. - Beslissiu 1,
van het Hoj'. - lndien in burgerlijke za-

ken het Hof de bestreden beslissing vernietigt, maar vaststelt dat de eiser een
uitgifte van deze beslissing heeft gelicht,
nadat deze hem werd betekend, laat het
Hof de kosten betreffende deze uitgifte
ten laste van de eiser en houdt. in beginsel
het overige van de kosten van het cassa-

1

feitenrechter enkel nog de burgerlijke
rechtsvordering aanhangig is, zijn de kosten door het openbaar ministerie gen1aakt
om de zaak in staat van wijzen te brengen, kosten betreffende de burgerlijke
rechtsvordering.
,
17 november en 1 december 1969, 16, februari 1070.
268, 317 en 565
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6. -

Stmtzaken. - Beslissing op de
- Beroep van het openbdar ministerie aUeen. - Beslissing, bevestigd cloor de rechte1· in hoger bemep.
- Veroordeling van de beklaagde in de
kosten van het hoger be1·oep. - Onwettelijkheid. - Indien op het hager beroep

.~t?·atvonZering.

alleen van het openbaar ministerie, de
i'echter in boger beroep de veoordelende
beslissing van de eerste rechter bevestigt,
mogen de kosten ·van het hoger beroep
niet ten laste van de "beklaagae worden
gelegd.
'
Hi december 1969 en 14 april 1970.
370 ell 74T
7. - Stmtzaken. - Kosten van de
tollc. - Mogen niet ten laste wonlen gelegd van de veroo1,deelde belclaagcle. -

De vertalingskosten van ~e tolk op wie
een beroep werd gedaan om de verklaringen van de beklaagde te vertalen, mogen
niet ten laste van deze laatste worden gelegd. (Verdrag tot bescherming van de
Tech ten van de mens en van de fundamentele vrijheden, goedgekeurd llij cle handeling van de wetgevencle macht van 13 mei
1955, art. 6-3, e.)
16 febrnari en 20 april 1970. 5T1 en 777
8·. - Stmtzaleen. - Twee be7claagden
vm·volgd wegens' verschillende feiten. Ve1·oo1·deling van de ene en vrijspmale
van de andere.' V emonlelin,q van de
ee1·ste in alle lcosten van de strafvorde~~ing. - Voorwa.arden. - Wanneer twee

beklaagden w.egens . verschillencle feiten
vervolgd worden, en de ene veroordeeld
en de andere vrijgesproken worclt, mag
de nichter de gezamenlijke kosten van de
strafvorclering ten laste van de veroordeelde enkel leggen, mits hij vaststelt dat
ze alle veroorzaakt zijn door het misdrijf
dat de veroorcleelde heeft gepleegd. (Wetboek van strafvorclering, art. 162 en 176.)
2 maart 1970.
610
9. - Stmtzalcen. - Veroordeelde-apJJ.ellant. - Openbaar ministe1·ie dat tegen
hem en tegen een vrijgespmlcen medebe-.
lclaagde hoge·r be1·oep aantelcent. - Bevesti,qing doo1· de rechter in. hoger beroep.
Veroordeling' van de belclaagde in alle
lcosten van het hoge1· be1·oep. - OnwetteUjlcheid. Wanneer een veroordeelde

hoger beroep instelt en het openbaar ministerie tegen hem en tegen een vrijgesproken medebeklaagde hoger beroep aantekelit, moeten de kosten betreffende het
hoger beroep van :i:tet openbaar ministerie
tegen deze laatste, in geval van bevestiging van de vrijspraak, ten laste van de
Staat blijven. (Wet van 1 juni 1849, artikel 3.)
2 maart 1970.
610 ·
10. - Stratzaken. - Vemo1·deelde ter
.beschilcTC'ing gesteld van de Regering bij
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het ehzde va;n zijn straf. - Ve1·zoelc aan
h>et hot van be-roep om te worclen .ontheven van de gevolgen van die beslissing. Ve1·zoelc ontvanlcelijlc, maar ongegrond
verTclaa1·d. - Ve1·zoelce1· veroo1·deeld in de
lcosten. Wettelijlcheid. - De veroor-

cleelde, die bij het eincle van zijn straf
ter beschikking van cle Regering worclt
gesteld en die vraagt te worden ontheven
van de gevolgen van deze beslissing.,
wordt regelmatig in de kosten veroordeeld
wanneer zijn verzoek, hoewel het ontvankelijk is, ongegrond wordt verklaard.
(Wetb: van strafv., art. 194 en 211; wet
tot bescherming van de maatschappij van
9 april 1930, vervangen door de wet van
1 juli 1964, art. 31.)
9 maart 1970.
647•.
11. - Bm·ge1·lijJce za7cen. - Arbeidsongevat- Oassatiegeding.- Voorziening
van het bed?·ijfshoofd of van d·iens veTVoo1·ziening ingewilligd. · ~
zelceraaT. VemordeUng van de eise1· in de lwsten. -

Wanneer bet Hof, na de voorziening van
het bedrijfshoofd of van zijn verzekeraar
te hebben ingewilligd, een beslissing vernietigt over een rechtsvordering gegrond
op de wetten betreffende de ve1;goeding
der schacle voortspruitende nit arbeidsongevallen, veroorcleelt het eiser in de kosten van het cassatiegeding. (Wet van
20 maart 1948, enig artikel; Gerechtelijk
Wetboek, art. 1111, lid 4.)
12 ,maa:rt 1970.
658
,12.
Stmfzalcen.
Btwger·lijlce
1'eohtsvonle1"ing. Beslissing van: de
rechter in hoge1· beToep die zioh onbevoeycl vm·klaart om over deze 1·eohtsvorde1'ing ttitspra;alc te doen, wegens de v1'ijspmalc van de belclaagde. - v.eroordelinq
van de belclaagde in de lcosten van hoger
beToep. - Onwettelijlcheid. - Verklaart
de rechter in hager beroep zich, wegens

de vrijspraak van de beklaagde op de
strafvordering, onbevoegd om uitspraak
te doen op de burgerlijke rechtsvordering,
clan mogen de kosten van hager beroep
niet ten laste van de beklaagcle worden
gelegd. (Wetb. van strafv., art. 162, 176,
194 en 211.)
747
14 april 1970.
13. - StTafzalcen. - Benalleeltle persoon die de dade1· van de sohade 1·eohtstr.eelcs dagvaaTdt voo1· een stTajge1·echt.
~Kosten van het exploot. -Kosten van
de burgerlijlce 1·echtsvo1'dering. - De kos-

ten van het exploot waarbij een door een
mtsdrijf benadeelde persoon de beweerde
clader van de schade rechtstreeks voor de
correctionele rechtbank doet clagv1nrclen.
zijn geen kosten van de strafvordering
doch kosten van de burgerlijke rechtsvordering.
4 mei 1970.
813
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GEZONDHEISPOLITIE OVER DE HUISDIEREN. -

DolcteT in ae diergeneeslctmde door een
nmaveehouder op dezes kost-en beZast met
ae intraaermotubemt~Zinatie van dit vee.
- Oontract tt~ssen cle aierenarts en de
hOttde1· van de IZieren. - Inclien ter vol-

14. - Stmfzalcen. - Onderzoelc dat
ten Zaste van een bepaaZde -persoon is geopend ten g.evoZge van een burgerlijlce
partijsteZZing tegen een onbepaaZde persoon. - Burge1·lijlce paTtij die in het ongelijlc wm·dt gesteZd. - Ve1·oordeling van
deze partij in de kosten van de strafvordel'ing. - WetteZijkheid. - Wanneer een

cloening aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 mei 1963 houdencle
maatregelen tot bestrijding van de rundertuberculose, een runclveehouder tegen
verg<>ecling OIJ(lracht geeft aan een doctor
in de diergeneeskunde, die ze aanvaardt,
op bedoelde dieren .de intradermotuberculinatie toe te passen, ontstaat er tussen
cleze beicle partijen een contract.

onderzoek is geopend ten laste van een
bepaalde persoon ten gevolge van zijn optreden als burgerlijke partij voor de onderzoeksrechter tegen een onbepaalde persoon, is wettelijk de veroordeling van de
in het ongelijk gestelde burgerlijke partij
in de kosten van de strafvordering. (Wetboek van strafvordering., art. 162, 194 en
211.)
936
8 juni 1970.
1'5. - Strafzaken.
Oassatiegedi'ltU·

7 nb·vember 1969.

Door de Grondwet gewaarborgde vrijheden. Vrijheden niet onverenigbawr
met ae b·e'l.!'()egdheicl van de Koning om
binnen ae bij de wet bepa(J;Zde grenzen de
rwdige 1naatregeZen te nemen ter beveiZi7
ging van de btwgers.- De door de Grond-

in strafzaken de beklaagde zijn voorziening heeft doen betekenen aan de burgerlijke partij, moeten de kosten van deze
betekening te zijnen laste worden gelaten, .
zelfs indien zijn voorziening wordt aangenomen.
15 juni 1970.
971

-

241

GR.ONDWET.

- VooTziening van de beldaagde. - Betelcening van de voorziening aan de btwgedijlce parUj. - Kosten van deze betekening ten Zaste van de eiser. - Wanneer

GEZONDHEIDSPOLITIE
DE HUISDIER.EN.

HERZIENING

wet gewaarborgde vrijheclen zijn niet
onverenigbaar met de bevoegdheid van de
Koning om binnen de bij de wet bepaalde
grenzen de noclige maatregelen te nemen
ter beveiliging van de personen. (Grondwet, art. 29, 67 en 78.)

OVER.

5 januari 1970.

395

Bestrijdin{f van de rundertuberiY!~Zose.
KQninlcZijlc besZuit van 10 mei 1963. -

H
HER.R.OEPI,NG
WIJSDE.

VAN

HET

GE-

Wetboelc van btwgerZijlce reohtspZeging,
art. 480. - Vonnissen in 1aatste aanZeg
van de vredereahters. OntvanlceZijlcheid. Het request civiel (herroepoing

van het gewijsde) waarvan sprake in het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
worclt toegestaan tegen de vonnissen die
door de vreclerechters in laatste aanleg
zijn gewezen. (Wetb. van burg. rechtsv.,
art. 480.)
30 oktober 1969.
208

HERZIENING.
1. - VeroordeZing tot een enkele straif
wegens versaheidene misdrijven. - Nieuw
feit waart~it blijkbaar cle onsoh·uZa voortvZoeit van de veroordeelde met betrelclcing

tot een misdrijf, -:- Gunstig advies van
lwt hot van bemep. - St1,af aie gereohtvaardigcl blijft dom· a1~dere misd1·ijven.
Ven~ietiging beperlct. tot ae schuZdigverlclaring en tot ae op dit rnisarijf gegmnae b·urgerreahtelijlce veroordelingen.

- Inclien een hof van beroep, belast met
het onderzoek van de aanvraag tot herziening van een veroordeling, in zover
tleze betrekking heeft op dit misclrijf, na
een regelmatig onderzoek .het advies uit'brengt dat er grond bestaat tot herziening, vernietigt het Hof van cassatie, clat
vaststelt dat de uitgesproken straf gerechtsvaarcligd blijft door de aan de aanvraag tot herziening vreemde misclrijven,
enkel de schulcligverklaring van de eiser
met betrekking tot het eerste misdrijf en
desnoocls de op dit misclrijf gegroncle burgerrechtelijke veroorclelingen. (Wetb. van
strafv., art. 445.)
14 oktober 1969.

163
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HOF VAN ASSISEN
2. - Vemietigt'ng van een am·es~. v_an
7H3t militair gerechtshot . . Verwt)Ztng
naar het Militair GereohtshOf, ande~·s
samengesteld. - Indien na een regelmatlg

onderzoek door het hof van beroep van een
aanvraag tot herziening, het Hof een beslissing van het Militair Gerechtshof vernietigt, geschiedt de verwijzing van de
zaak naar het Militair Gerechtshof, anders samengesteld.
H oktober 1969.
163
.3. - TTeroordeling uitgespro·lcen aoor
de correotionele 1·eohtbanlc. - Met redenen omlc.leed g~tnstig advies van het hot
van beroezJ. - Regelmatig onderzoelc. Vernietiging van de veroordeling. - Verwijz·ing naar een hot van beroep. -

Wanneer het hof van beroep, belast met
het onderzoek van de aanvraag tot herziening van een door een correctionele rechtNmk .uitgesproken veroordeling, het met
redenen omkleed advies heeft uitgebracht
dat er grond bestaat tot herziening, vernietigt het Hof de veroordeUng· indien het
vaststelt dat het onderzoek van de aanvraag regelmatig is en verwijst het de
zaak naar een hof van beroep. (Wetb.
van strafv., art. 445, lid 3 en 4.)
973
15 juni 1970.

'
4. - Nieuw teit.
Herziening
gem·aGJgd in naam van de Minister van justitie. - Verwijzing voor onderzoelc naar
een hot van beroep. - VoorWil!GJrden. Kennis nemende van een aanv-raag· tot
herziening, die in naam van de Minister
vim justitie werd ingecliend door een vor.ctering van de procureur-generaal, waarbij
wordt aangevoerd dat de onschuld van
de veroordeelde schijnt te volgen nit feitim die zich voorgedaan hebben sedert de
veroordeling, gaat het Hof van cassatie,
dat vaststelt dat de onschuld van de veroordeelde schijnt te volgen uit de nieuwe
ingeroepen feiten, op de aanvraag in en
verwijst ze voor onderzoek naar een hof
van beroep. (Wetb. van strafv., art. 443,
1id 1, 3°; 444 en 445, lid 3.)
22 juni 1970.
994

HOP VAN ASSISEN.
1. -

A.an de jury te stollen vragen.
Oeestestoestand van de besohuldigde op
het ogenblik van de teiten. - Do·or de
wet niet opgelegde wtzonderlijlce vraag.

''-- Geen enkele wetsbepaling verplicht de
vool'zitter van het hof van assisen aan de
jury een afzonderlijke 'irraag te stellen
om te weten of de beschuldigde op het
ogenblik van de feiten verkeerde in staat
van krankzinnigheid of in ernstige staat
van geestesstoornis of van zwakzinnigheid
die hem ongeschikt maakt tot het con-

troleren van zijn daden. (Wetb. van. strafvordering, art. 337; wet van 9 apnl 1~?0
tot bescherming van de maatschapplJ,
vervangen door de wet van 1 juli 1964,
art. 10.)
402
5' januari 1970.
2

-

Mondelinge debatten. -

.Beg.rip.

- Het beginsel van het mondeling debat
in het Hof van assisen heeft uitsluitend
betrekking op het bewijs van de bezwaren waarop de beschuldiging, voorwerp
van de beraadslaging van de jury, is gegi·ond; (Wetb. van strafv., art. 310 tot
315, 317, 319, 321 en 341.)
10 januari 1970.
450
3. - Aan de jury t.e stollen vragen. Vmag ove1· de 1·eyelmatighe·id van· de
stratvordering wegens een misdaad doo1·
een Belg tegen een vreemdeling gepleegd
buiten het grondgebied Va1l het Rijlc.
Reohtsvraa,q die niet aan cle jury moet
worden onderworiJen. -'De· vraag of ont-

vankelijk is de stratvordering wegens een
misdaad door eeJi Belg tegen een vreemdeling gepleegd buiten het grondgebied
van het Rijk, is een rechtsvraag en moet
dus niet aan de jury worden onQ.erworpen.
450
19 januari 1970.
4. - Kennisgevin.rT aan de! besclHtldigde
va•n rle Ujst van gezworenen. - Oassatiemiddel hie1'ttit atgeleid dat de ter lcennis
gebrachte lijst OP· ontoereilcend:e wijze
meldiri.g maalct. van de woonp~aats van
zekere gezworenen. Middel niet ontvanlcelijlc. - Niet ontvankelijk, wegens

vermenging vim feiten en recht, is het
middel waarbij tot staving van een'cassatieberoep wordt aangevoerd dat ·de lijst
van gezworenen die met toepassing van
artikel 241 van het Gerechtelijk Wetboek
aan de beschuldigde wordt ter kennis gebracht, op ontoereikende wijze melding
maakte van de woonplaats van zekere gezworenen.
26 januari 1970.
475

5. -

Bevoegdheid van de voorzitter.

- De voorzitter van het hof van assiseri
gaat zijn bevoegdheid, die hij ontleent
aan artikel 270 van het Wetboek van
strafvordering, niet te buiten, wanneer
hij na de schuldigverklaring de raadsman
v.an de beschuldigde verzoekt, in zijn
pleidooi over de tof\passing 'Van de straf
niet te spreken. van straffen, die hoven
van assisen in andere zaken hebben uitgesproken, on:idat zij niet voldoende bekencl zijn.
973
15 juni 1970.
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HOGER BEROEP

HOGER BEROEP.
'HooFDSTUK

I. -

Belastingzaken.

II. - Burge1·Ujke zalcen of
zalcen van lwophandel.

HooFDS'l'J::K

Hoo~·ns·ruK

III. -

Dienstplichtzaken.

IV. -

Strafzaken. (Douanen
en accijnzen inbegrepen).

HooFDS'l'UK

1. Vorm. Onlvankelijkheid.
Door het openbaar ministerie te verrichten formaliteiten.

·§ 2. - Draagwijdte van het hager beroep. Bevoegdheid van de rechter in hog~r
beroep en rechtspleging (eenparigheid).
HooFDS't'UK

V.

~

T·uchtzaken.

HOOFDSTUK I.
BELAS'l'INGZAKEN.

HOOFDSTUK II,
BURGERLIJKE ZAKEN
OF ZAXEN VAN KOOPHANDEL,·

1. - Vonn. ~ B~wgerlijke zaken of
zalcen, van lwophandel. - Naamloze vennootschap. - Vennootschap niet ontvan~
lcelijlc om hager beroep ·in te stellen door
tussenlcomst van htiar raad van beheer,
·intl·ien zi.i in de akte -ran hoge·r. bm·oep de
identiteU ran alle beheenle1·s van de -ren1wotschap niet renneldt op de datum
waarop de alcte wo1·dt opgemaakt. - Ontslag van een · behee1·de1· aangenornen v66r
de datnm van het hager beroep. - v-erplichting tegenover de·rden dit ontslag in
het Belgisch Staatsblad belcend te malcen
r·66r de datttrn van het hager beroep. Een naamloze vennootschap kan slechts
dan op geldige wijze hoger beroep instellen wanneer zij in de akte van hoger beroep de identiteit van alle beheerders vermeldt; tegenover clerden is het zoncler belang dat de ontslagneming van de beheercler, wiens identiteit niet vermeld werd,
voor de datum van het hoger !Jeroep werd
aangenomen, indien deze ontslagneming
pas na deze datum in de bijlagen van het
Bel[Jisch Stautsblatl werd bekenclgemaakt.
(Wetten op de handelsvennootschappen,
gecoordineerd llij koninklijk besluit van
30 november 1935 · en die titel IX van
Boek I van het vV etboek van koophandel
vormen, art. 11 en 12, dit 'laatste aangevuld bij artikel 1 van de wet van 9 juli
1935.)
25 september 1969.
9±

HOOFDSTUK III.
DIENS'l'PLIOHTZAKEN.

HOOFDSTUK IV.
S'l'RAFZAKEN (DOUANEN EN ACCIJNZEN
lNBEGREPEN).

§ 1. - Vorm. - Ontvankelijkheid.
Door het openbaar ministerie te verrichten
formaliteiten.

2. - Vonn. - Strafzaken. - Hoge1
beroep vari de lJeklaagde de burgen·echtelijlv aanspralvelikje partij en de bu,rgerli.jke 'partij. ~ Hoger be1·oep door de ad·vocaat, houder de1· st·uk!ken. - Beorip Daar artikel 2031Jis, dat in het Wetboek
van strafvorderin_g werd ingelast door ar-'
tikel 4 van de wet van 16 februari 1961,
enkel aan de advocaat die verklaart « houder van de stukken )) te zijn de mogelijkheid biedt hoger beroep in te stellen voor
de beklaagd~, de bnrgerrechtelijk aansprakelijke partij en de burgerlijke partij, wordt aan dit vormvoorschrift niet
voldaan door de akte van hoger beroep·
waarin wordt vastgesteld dat een advocaat, die handelde in zijn hoedanigheid
van raadsman, verklaard heeft hoger beroep in te stellen; dit hoger beroep is
<lerhalve niet ontvankelijk.
13 oktober 1969.
16().
3. - Stmtzaken. Vonn·is van de
politie!·echtbunl,:. - Hogm· bemep van de
procurem· des J(on·inys. - 'l'e lat-e betelcenin(!. - Niet ontvanlcelijlc hager beroep • .
- Niet ontvankelijk is het hoger beroep
van de procureur des Konings tegen een
vonnis van de politierechtllank, wanneer
het betekencl is na het verstrijken van
de termijn van vijftien dagen gesteld
llij artikel 205 van het Wetboek van
strafvordering, eventueel verlengd overeenkomstig artikel 6±4, lid 1,. van dit wetboek, te rekenen van de uitspraak van
het vonnis. (vVetb. van strafv., art. 205;
wet van 1 mei 1849, art. 88.)
2:1 oktobei· 1969 en 11 mei 1970.
200 en 83-!

4. - Straf.zalwn. ~ Pmcureur des Konings (lie ·in hager beroep Jvomt tegen een
correcUoneel vonnis. - Vorrnen. - Het
hoger beroep van de procureur des Konings tegen een door de correctionele
rechtbank gewezen vonnis moet niet wor- .
den betekencl.
·
5 januari 1970.
403.

5. - Strafzulcen. - Tenni]n. - Vonni8 o-ver een be-voegclheidsoeschil. - H o~
!Jer bemep -r66r· het einclvonnis. - Ontvnn/,:elijlcheid. - Het hoger beroep tegen
cen in strafzaken gewezen vonnis over

·-·.
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HOGER BEROEP
eep_ bevoegdheidsgeschn is ·ontvankelijk,
ook al wordt het voor het eindvonnis ingesteld; (Wetb. van strafv., art. 172, 199
en 539; Wetb. van burg. rechtsv., artikel' 454.)
14 april 1970.
742
6. ~ Stmfzalcen. -Hoger beroep tegen
een vonnis van de politierechtbank inge-·
steld door de procureur des Konings. JJflU'!Jaarding van de in Belgi/3 wonende
belclaagde om voor de correctionele rechtbank te verschijnen meer dan veertig da'gen na de uitsp1·aalc van het beroepen
vonnis. Niet ontvankelijk hoger beroep. - Niet ontvankelijk is het hoger

beroep van de procureur des Konings tegen een vonnis van de politierechtbank,
wanneer het exploot waarbij dit hoger beroep aan de in BelgH\ wonende beklaagde
wordt betekend, dagvaarding bevat om
voor de correctionele rechtbank te ,ver- ·
schijnen meer dan veertig dagen te rekenen van de uitspraak van het vonnis van
de politierechtbank. (Wetb. van strafv.,
art. 205; wet van 1 mei 1849, art. 8, gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 27 februari 1956.)
25 mei 1970.
893
7. - Strafzaken. - Vonn·is van de politierechtbanlc. Vervol[Jingen wegens
een misdrijf omschreven in de wetgeving
op het jaarlijlcs verlof van· cle arbeiders.
Rechtbanlc die vaststeU dat het bestaan van de arbeiilsovereenkomst voor
bedienden waarvan dit misdrijf afhangt
het vooTwerp is van een aan de weTlcTechtersTaad 1)0orgelegd geschil. - Vonnis dat bes.list ae zaak sine die 1tit te
stellen. - Vonnis dat dadelijlc voor hoger
beToep vatbaaT is. Dadelijk vatbaar

voor hoger beroep is de beslissing van de
politierechtbank, waarvoor een vervolging
is gebracht wegens een misdrijf omschreven in de wetgevihg op het jaarlijks verlof van de arbeiders, die beslist niet te
kunneli vonniseri voordat de werkrechtersraad, waarbij deze vraag aanhangig is,
zich uitgesproken heeft over het besta:an
van de arbeidsovereenkomst voor bedienden waarvan dit misdrijf afhangt, en om
deze redep_ de zaak sine die uitstelt. (Wetboek van strafvordering, art. 172.)
22 juli 1970.
1029
§ 2. - Draagwijdte van ,het hager beraep. Bevaegdheid van de rechter in hager beraep
en rechtspleging (eenparigheid).

s. -

StTafzalcen. - B1wgerlijlce 1'echtsvordering. - Be1'0epen oeslissing waa1·bij
wo1·dt ingewilligd een door de ee1·ste reohter geweigerde btwge1·Ujke Teohtsvordering. - Geen hoger beroep van de burgerlijlce partij. -'- Onwettelijlchei/L, - Inge-

val de burgerlijke partij niet in hoger
beroep is gekomen tegen het vonnis tot
0ASSATIE

1970. -

36

verwerping van zijn ·rechtsvotdering,
wordt het gezag van gewijsde van de beslissing van de eerste rechter· en de devolutieve kracht van het hoger beroep van
de andere partijen miskend door de rech- ·
ter in hoger beroep die deze rechtsvordering aanneemt. (Burg. Wetb., art. 1351;
Wetb. van strafv., art. 202; wet van 1 mei
1849, art. 7.) ·
·
·
8 september 1969.
24

I

9.
Stmjzalcen.
Devolutieve·
k1·aoht. - Vonnis van onbevoegdheid door"
de eerste 1'eohte1· gewezen. - Wijziging,
- Verpliohting voor de 1·echter in hoger.
beroep ove1· de zaalc zelt uitspmalc te
-doen. - In strafzaken heeft het hoger.

beroep devolutieve kracht met betrekking ·
tot de zaak zelf, waimeer de eerste rechter zich ten onrechte onbevoegd heeft verklaard, zodat hij geen kennis ervan heeft
genomen ; er is geen aanleiding om de
zaak aan zich te tnikkeit voor de rechter
in hoger beroep die deze beslissing wijzigt en over de zaak zelf uitspraak doet.
(Wetb. van strafv., art. 215.)
·
7 oktober 1969.:
141
10. - Stnifzaken. - Hof van beroep.
- Eenpal'igheid. - Gevallen waarin zij
vereist is. - Hot van be1·oep dat een beslissi'IJ,g van onbevoegdheid wijzigt en een
stmf uitsp1·eelct. - Eenparigheid niet vereist. - Ret arrest dat een vonniS van on··

bevoegdheid van de · correctionele recht- ·
bank wijzigt en de beklaagde veroordeelt,
moet niet met eenparigheid van de leden
van het hof van beroep worden gewezen.
(Wet van 18 juni 1869, artikel 140, aangevuld door artikel 2 van de wet van
4 september 1891.)
7 oktober 1969.
141
11. -

Stratzaken.- Hof van bemep.
enlcele st1·at doo1·
Ve1·vanging van
mee1·dere stmffen. - Eenparigheid vereist. - Wanneer de correctionele recht- ·'

een

bank slechts eenenkele straf heeft uitgesj;)roken wegens onderscheiden misdrijven ,1
door haar beschouwd als een enkel strafbaar 'feit, verzwaart het hof van beroep
de toestand van de beklaagde en moet
derhalve uitspraak doeri met eenparigheid
van stemmen ~anneer het uit hoofde van
diezelfde misdrijven verscheidene onderscheiden straffen uitspreekt, al overschreed hun totaal geenszins de straf door
de eerste rechter opgelegd of zelfs minder
zwaar is. (Wet van 18 juni 1869 art. 140
aangevuld bij de wet van 4 ~eptembe~
1891, art. 2.)
.
22 oktober 1969 en 9 maart 1970.
182 en 640
12. - ' Stmjzalcen . . Hoger bemep
van de beklaagde alleen. - Verzwaring
van de veroordeling in em·ste aanleg. -·
Onwettelijkheid. - De beklaagde kan op

HOGER BEROEP

zijn · hoger beroep alleen niet worden veroordeeld tot een zwaardere straf dan die
we1ke door de eerste rechter is uitgesproken, (Wetb. van strafv., art. 202; wet van
1 mei 1849, art. 7.)
27 oktober 1969, 11 en 19 mei 1970.
200,. 834 en 879
13. - Stm.f.'<la7cen. - Ecnpadgheid, Hot van bm·oep. - Verstekan·est dat met
eenpa1·ighe·id van st-emmen de dam· de eerste 1·eehte1· 7titgespro7cen straf verzwaard
heeft. ~- Verzet van de beklaagde. - A1·rest dat de vemordeUng bij verste7c handhaaft. - Eenpa1··igheid van ·stemmen vereist. - Op het verzet van de beklaagde

enkel bij wege van nieuwe bepaling in
geval van schending of niet hersteld verzuilll van vorn1en, door de wet voorgeschreven op straffe van neitigheid ; zulks
doet hij niet in geval van schending van
een regel betreffende de grond van de
zaak, n1et nallle wanneer de door de eerste rechter uitgesproken straf onwettelijk
is~ (Wetb. van strafv., art. 215.)
564
16 februari 1970.
1'7 • ...:. Stratzaken. - Vernietiging van
het be1·oepen vonnis door de rechter in
hager beroep. Ee1·ste rechter die ten
gmnde uitspma7c heeft gedaan. - Rechte·r in hager bemep die ten g1·onde uitspraak heeft gedaan ten gevolge van de
devolutieve Tc1·acht van het hoger beroep,
en niet· bij weg.e van << evocatie ll. - De

tegen een bij verstek uitgesproken ver.oordeling mag het hof van -beroep, zonder
eenparigheid van stemmen ·en zonder deze
eenparigheid in het arrest vast te stellen, rechter in hoger beroep die over de zaak
de door de eerste rechter uitgesproken zelf beslist na vernietiging van het bestraf niet verzwaren, ook al is de veroor- roepen vonn~s, dat eveneens op de zaak
deling dezelfde als die van het verstek- zelf betrekking had, doet uitspraak ten
arrest, dat het beweert te handhaven en gevolge van de devolutieve kracht van
dat met eenparigheid van stemmen was ' het hoger beroep en niet bij wege van
uitgesproken. (Wet van 18 juni 1869, artie evocatie. (Wetb, van strafv., art. 215.)
kel 140, aangevuld bij ar_tikel 2 van de
564 en 589
16 en 23 februari 1970.
wet van 4 september 1891.)
118. - Strafz-alcen. - Verztvaring do;01"
1 december 1969 en 16 februari 1970.
· 319 en 560 (lc eorrectionele reehtbank van de door
de politierechtbank uitgesproken stmt. 14. '-•Stmtzalc.en. - Eenparigheid van Eenparigheid
van stemmen niet vereist
stemmen ve1·eist om een vrijsp1·e1cena vonnis te wijzigen. - Wet van 4 september
1891, artikel 2. ~ Geldt niet voor ae arresten van het. MiUtair Gerechtshof. Artikel 140, lid ;!, van de wet van 18 juni

1869 (artikel 2 van de wet van 4 september 1891), naar luicl waarvan het hof van

beroep slechts met eenparigheicl van stemmen een vrijsprekend vonnis van de correctionele rechtbank kan wijzigen, geldt
niet voor het Militair Gerechtshof.
15 decen1ber 1969.
371

v661· de inwer7dngt1-eding van artikel 149
v.ervat in artikel 3 van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gereehtelijlc Wetbock. - De correctionele rechtbank, zit-

ting houdencle in hoger beroep, moet niet,
om de door de politierechtbank uitgesproken straf te verzwaren, n1et eenparige
sten1men van haar leden · uitspraak doen.
(Wet van 18 juni 1869, art. 140; wet van
4 septelllber 1891, art. 2.)
23 februari 1970.
589

1'9. - , Stratzaken. - Verzwaring dXJor
de oorrectionele reehtbank van de door
de politie1·eohtbank uitgesproken straf. Geen een1Ja1·igheid van , stemmen vereist
m66r cle imve1·Tcingtreding van artikel 149,
veTvctt in artilcel 3 ·Pan de wet van 10 oktobe?· 1967 hottdende het Gerechtelijle
lllen kan .het hof van beroep een beschik- . Wetboek. - De correctionele rechtbank

'15. - Stratzalcen. - Eame·r van inbeschuldigingsteUing die een besehik7cing
van de nfadkame1·, 'U}aarbij de bevestiging
van- het bev-el tot aanhouiting wordt geweigerd, vcrnietiiJt en zclf clit bevel bevestigt. Eenp!'r.righeicl van stemmen
vc1·eist. - Zonder eenparigheid van stem-

king van de raadkamer waarbij de bevestiging van een bevel tot aanhouding wordt
geweigerd niet wijzigen, zelfs indien zij
deze beschikking vernietigt en bij wijze
van een nieuwe beschikking uitspraak
doet. (Wetten van 18 juni 1869, art. 140,
en 4 september 1891, art. 2.)
471
26 januari 1970.
16. - Strcttzaken. - Ventietiging van

rechtdoende in hoger beroep zal, om de
door de politierechtbank uitgesproken
straf te verzwaren, enkel dan n1et eenparige stemmen van haar leden n1oeten beslissen, wanneer artikel 149, vervat in
artikel 3 van de wet van 10 oktober 1967
lloudende het Gerechtelijk Wetboek, van
kracht zal zijn.
2 maart 1970.
609

het beroepen vonnis door de rcchte1· in
hager beroep. - Wetback van st?'afvonle1"ing, artikel 215. ·Toepassingsvoo?·waarde. - De rechter in hoger beroep

20. - Stratzaken.
Stratvonlm·ing.
- Geen hoge1· beroep door het openbaar
rninisterie noeh door de be7claagcle. Stratvordering niet aanhangig bij de
rechter in hoger bc1"oep. - Wordt · noeh

vernietigt het beroepen vonnis en beslist

'

~
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door .het openbaar ministerie noch door
de beklaagde hoger beroep ingesteld, dan
is de tegen de beklaagde ingestelde strafvordering niet aanhangig bij het hof van
beroep.
20 april 1970.
775
21. ~ Strafzalcen.
Vrijspraalv. Hoger bet·oep van de· burget·lijlve partij.
- Reohter in h()ger beroep die nagaat of
de belvlaagde het feit heett gepleegcl dat
aan de b1trgerlij lve t·echtsvot·dering ten
grondslag ligt en of dit teit een rni_sdrijf
is. - Wettelijlvhe·id. - De rechter H). ho-

ger beroep van de burgerlijke partij tegen
een vrijsprekend vonnis bevoegd· oin na
te gaan ~ of de beklaagde het feit heeft
gepleegd dat aan deze rechtsvordering ten
grondslag ligt en of dit misdrijf aan de
burgerlijke partij schade heeft berokkend.
(Wetb. van strafv., art. 202; wet va'n
1 mei 1849, art. 7.)
11 mei 1970.
835
22. - Stratzalven. - Hot van beroep.
.,--- Eenpa!'igheid. Arrest dat de veroordeling tot gevangenissi'raf en tot de
dam· de oon·ectionele ·t·echtbanlc 1~itgespro
ken geWboete bevestigt, het 1titstel uitbreidt tot een grater dee! van de gevangenisstrf.lf, maar de duut· van het uitstel
ve!'lengt. Eenparigheid van stemmen
vereist. Het hof van beroep clat de

door de correctionele rechtbank uitgesproken veroorcleling tot gevangenisstraf en
geldboete bevestigt, het uitstel llitbreidt
tot en groter deel van de gevangenisstraf,
maar de duur van het uitstel verlengt,
moet, dienaangaande, 'met eenparigheid
van stemmen van zijn leden uitspraak
doen. (Wet van 18 juni 1869, art. 140.)
11 mei 1970.
841
23. Stt·atzalcen.
Beslissing in
hoge·1· bet"()ep die de door de eerste rechtet·
zonder 1titstel •uitgesprolcen straf verzwa·art en het 1titstel veTleent. Verzwar·ing van. de stTaf. - Komt het open-

baar ministerie niet in hoger beroep, dan
kan de rechter in hoger beroep de door
de eerste rechter uitgesproken straf niet
verzwaren, ook al verleent hij een uitstel
dat door de eerste rechter niet was toegestaan.
·
19 mei 1970.
879
24. --'-- Stn~tzalcen. - B1trgerlijlve partip die de stt·afvonlet·ing heeft doen instellen en in het ongelijlv wm'dt gesteld.
- Vonnis waaTbij de lcosten van de stra;fvordet·ing ten laste van de Staat worde·n
gelegd. - Hoget· beroep van het open.baat·
minist-erie tegen de beslissing op de strafvorder·ing. An·est in hoge1· bemep
waarbij de bu1·gerl-ijlce pahij van ambtswege in de lcosten van de strafvot·de1·ing
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wot·dt veroot·deeld.

Wettelijlcheid. -

Daar het hoger beroep de kennisneming
van de strafvordering in haar geheel aan
de rechter in hoger beroep opdraagt. is
derhalve wettelijk de beslis§ing van de
rechter in hoger beroep die van arilbtfl·
wege het vonnis wijzigt, dat de kosten
van de strafvorclering ten laste van de
S~aat legt, hoewel de burgerlijke partij,
d1e de strafvordering heeft doen instellen.
i~. ~et ongelijk wordt gesteld, en deze par~
tlJ m de kosten van de strafvordering veroordeelt.
8 juni 1970.
936

25.
Stn~tzaicen.
B1trgerlijlce
t·echtsvordering. Vrijsprelcend ~ vonni.~
van de oorreotionele t·eohtbanlc. - Enlcel
hoq,et: ~eroep van de b1wgerlijlce partij. ----:
1VtJZtgmg en toelcenning van schadever-'
goeding. Eenparigheid van stemmen
vere·ist. - Ret arrest van het hof vail
beroep dat, op het enkel hoger beroep van
de burgerli~ke partij tegen een vrijsprekend vonms schadevergoeding toekent
moet met eenparigheid van stemmen ge:
wezen worden, in zover dit hof het misdrijf bewezen verklaart. (Wetb. van burg.
rechtsv., wet van 18 juni 1863, art. 140;
wet van 4 september 1891, art. 2.)
941
8 juni 1970.
26. - Stmtzal"en. - H of van bef"(}ep
dat de geldboete, de enige door de eet\ste
1·echter 1titgesprolcen stmf, vermiitdet·t en
bovendien een vet·val van het t·eCht tot
st1tren 1titspreelct. Geen ve1·zw~.~r1·ing
van. de ~oestand van de belclaagc~e. - Eenpanghetd van stemrnen niet vereist. De toestand van de beklaagde wordt niet
en derhalve moet niet met een"
panghe1d van stemmen worden uitgespro~
ken het arrest van het ho.f van beroep
dat, ~a vermindering van. de gelclboete,
de en1ge door de eerste rechter uitgesproken straf, bovendien: een verval van het
rec~t .tot sturen .uitspreekt. (Wet van
18 JUm 1869, art. 140, gewijzigd bij de wet
van 4 september 1891, art. 2.)
22 juni 1970.
993
ver~wa~rcl
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m)oFDSTUK I.
ALGEMENE BEGRIPPEN.

1. - Huurovereenlcomst in het algemeen. - Schriftelijlc bewijs van het bestaan ervan. - Kwijting van lmnrgelden
of afrekeningsnota. Geschriften die
yeen schriftelijk bewijs opleveTen van de
huurove·reenlcomst. - Een kwijting van
huurgelden en, a fort·iori, een afrekeningsnota leveren geen schriftelijk bewijs op
van een huurovereenkomst.
18 september 1969.
59
2. -

Pacht. - Gemen,qd hutwcontt·act.
-,---- V aststelling van het lcaralcte1· ervan
(hnishuttr of pacht). - Om het rechtska-

ralrter vast te stellen van een huurcontract betreffende eeu goed dat gedeeltelijk voor een landbo11wexploitatie en gedeeltelijk voor een ander gebruik dient
moet de rechter nagaan wat het hoofdelement van de huur is'. (Burg. Wetb., artikelen 1711, 1778bis, 1778ter en 1778quinquies.)

23 april 1970.

787

HOOFDSTUK II.
HUISHUUR.

3. -

Huishmtr. - Herstellingen waartoe de huurder ve1·plicht is. - BttrtJeJ·lijk
Wetboek, artikel 1754. Herstellin,qen
ten laste van de vruchtgebruiker. - Burgerlijlc Wetboek, artilcel 605 en 606. Onderscheid. - De omvang van de ver-

plichting van de vruchtgebruiker met betrekking tot de onderhoudsherstellingen
verschilt van die van de huurder van een
huis; a1le andere herstellingen dan de
grove herstellingen, die op beperkende
wijze bij de artikelen 605 en 606 van het
Burgerlijk · Wetboek zijn bepaald, zijn
ten laste van de vruchtgebruiker,, terwijl
'de huurder van een huis, behoudens andersluidend beding, enkel gehouden is tot
de herstellingen ten laste van de huurder
of geringe herstellingen tot onderhoud omschreven bij de artikelen 1754 en 1755 van
hetzelfde wetboek.
460
22 januari 1970.
HOOFDSTUK III.
PACHT.

4. - Pacht. - Artilcel 1778, § 4, van
het Burgerlijlc Wetboelc. - Beoordeling
·van de vergoellingen toelcomende aan cle
afgaande pachter. - Door de verpachter
toegestane voonlelen. Gevolg .. Op
grond van artikel1778, § 4, van het Bur-

gerlijk Wetboek wordt er bij de bepaling
vari de vergoedingen waarop de afgaande
pachter recht heeft enkel rekening gehou-

den met de voordelen die de verpachter
hem heeft toegestaan met het oog op de
gebouwen · die hij heeft opgetrokken en
de werken die hij heeft uitgevoerd.
12 september 1969.
41

5. - Pacht. - Bewijs van het bestaan
ervan. - Geen schriftelijlce pacht. - Geschl'ift ltitgaande van de beweerde verpachter waarop de vermelding « pacht van
weiland ll voorlcomt. - Geschrift dat niet
noodzalceli,ilc het bewijs oplevert van het
bestaan van de pacht. - Bestaat er geen
schriftelijke pacht, dan wordt het bestaan
van de pacht niet noodzakelijk bewezen
door een geschrift uitgaande van de beweerde pachter waarop de vermelding
« pacht van weiland ll voorkomt.
18 september 1969.
59
'6. - Pacht. - Pachter die een recht
van vooJ·Tcoop heeft, in de plaats gestela
van de leaper van het met mislcenn·ing
van dit recht verkochte goed; - Pachter
gehmtden tot het naleven van de verplichtingen die voor de lcopeT voortvloeien !tit
de a1ithentielce alc.te van verlcoop. - Omvang. - De pachter van een landeigen-

dom, verkocht met miskenning van zijn
recht van voorkoop, die in de plaats is
gesteld van de koper, is niet gehouden tot
het naleyen van een verplichting die voor
de koper voortvloeit uit de authentieke
akte van verkoop, zo deze onverenigbaar
is met de door de wet aan de in de plaats
gestelde pachter opgelegde verplichting de
landbouwexploitatie voort te zetten. Burgerlijk Wetboek, art. 1778quinquies,
1778sexies en 1778octies.)
12 december 1969.
361
'7. - Pacht. - Verlcoop van het verhmwde goea met mislcenning van het
recht van voorlcoop van de pachter. Rechtsvordering van de pachter teneinde
·in lle plaats van de leaper te wm·den gesteld. - Beslissing die deze rechtsvordering verwe1·pt op grand aZleen dat de
pachter weigeTt zich te onderwerpen aan
de door de leaper op zich genomen verplicht-ing op de aangelcochte grana een
nijverhe·idsinrichting te bouwen. Onwettelijlce beslissing. - Onwettelijk is de

beslissing die, rechtdoelide op de rechtsvordering waarbij de pachter van een
landeigendom, verkocht met miskenning
van zijn recht van voorkoop, vraagt om
in de plaats van de koper te worden ge·steld, deze rechtsvordering verwerpt op
grond aileen dat de pachter weigert zich
te onderwerpen aan de verplichting, die
voor de koper voortvloeit uit de akte van
verkoop, op de aangekochte grond een nij- ·
verheidsinrichting te bouwen. (Burgerlijk
Wetboek, art. l'i78quinqtties, 171~-Jsex,ies
en 1778ocU~s.)
12 december 19G9.
361'
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s. - Paoht. - Reohtsvordering tot geldigverlclaring van de opzegging. - V ~r"
paohter clie betoogt dat de 1·er:hts"?ordenng
wettelijk is niet alleen ten opzwhte van
de paohter van een landeigendom maar
ook in geval van « ploeuruiling ll. - V:?nn'is dat enlcel antwoordt dat de· partt}en
ve·rbonden waren door een overeenkomst
1.1an << ploegntiling ll. Niet regelmatig
met redenen omkleed vonnis. ~ Indien de
eigenaar van een landeigendom, _die een.
l'echtsvordering tot geldigverklarmg van
de opzegging heeft ingesteld, bij conclusie
betoogt dat de rechtsvordering wettelijk
is niet alleen ten opzichte van de pachter
v~n een landeigendom, maar ook in geval
van << ploegruiling ll, dan is het vonnis
dat op dit betoog enkel antWoordt dat de
partijen niet door een pachtovereenkomst,
maar door een overeenkomst van << ploegruiling ll waren verbonden, niet regelmatig
met redenen omkleed. (Grondwet, art. 97;
Burg. Wetb., art. 1775, gewijzigd bij artikel 14 van de wet van 7 juli 1951.)
383
19 december 1969.
9. - Paoht. - Begrip. - Het vonnis
dat vaststelt dat de gehuurde g_oederen,
waaronder de grond en de serres, een ondeelbaar geheel vormen dat in huur werd
gegeven met het oog op de opbrengst van
natuurlijke vruchten; kan zonder behoeven te bepalen welk bestanddeel, de grond
of de serres, de hoofd- of bijzaak van de
overeenkomst is, wetetlijk eruit afleiden
dat het om een pacht gaat.
7 januari 1970.
413

\-

_

HOOFDSTUK IV,
HANDELSHUUR.

11. - Handelshum'. - PeTsoiJnlijlce e11,
wer7celijke ingebnf.ikneming. - Begdp. -

Al brengt de persoonlijke en werkelijke
ingebruikneming, in de zin van artikel 16,
I, 1 o, van de wet van 30 april 1951. op de
lJ.andelshuurovereenkomsten, de verplichting mede om het verhuurde goed in zijn
gelieel te betrekken, is. het nochtans niet
· vereist dat de verhuurder of de in dit
artikel vermelde personen het goed voort(lurend en zonder tussenpozen zouden bewonen.
19 december 1969.
380
12. - Handelshuu?·. - Pe1·soonlijlce en
werkelijlce ingebruilcneming.
Ingebr·uilcneming is verwe.<z:enlijlct zeljs door
een niet doo?"lopende bewoning, van het
ogenblilc dat de peTsonen die het verhum·de goed moeten bet?·elclcen te aUen
tijde in dit goed lcunnen veTbl'ijven en
dat dit goed tot geen ande1·e doeleinden
kan- wo1·den gebntilct. - De persoonlijke

en werkelijke ingebruikneming van het
verhuurcle goed, waarvap. sprake in artikel 16, !, 1 o, van de wet van 30 april 1951
op de handelshuurovereenkomsten, is verwezenlijkt zelfs door een niet cloorlopencle
ingebruikneming, van het ogenblik dat de
verhuurcler, die de huurhernieuwing wei- '
gert, of de in deze bepaling vermelde personen, te allen tijde en naar goeddunken
in het goed kunnen verblijven en dat dit
goecl tot geen andere doeleinden kan wor<len gebruikt dan die welke door de wet
in aaiunerking zijn genomen.
19 december 1969.
380

10. - Pacht. Gebottwen opgericht
door de hu1wpaohter met toestemming van
1-3. Handelshuur. Ve1"httm·de1"
de verpachter . .- Verkoop van hef verweigert ·de httttrhe1·nieuwing op gmnd van
huurde goed aan de pachter. - Latere
m·tilcel 16, IV, vm·vat in de wet van
rechtsvordering van de paohter tot beta- 30 april 1951. - WeigeTing die niet met
ling van de vergoeding waarvan sprake in
redenen moet worden omkleed. - Kenartilcel 1718 van het Burgerlfjlc Wetboek.
nisgeving aan de htttwde1" dat de verhttU1"- Verpachte1· die tegen de recMsvordede1" het -verhtturde goed wil terugnemen.
ring inbrengt dat, weuens de verkoop ~U$ - Artikel 16, IV, vervat in de wet van
het goed aan de pachter, de vergoedtng · 30 april 1951 op de hanclelsj:murovereenniet versohuldigd is. - Geen antwoord. ~
komsten kent aan de verlnmrder llet recht
Niet met redenen omlclede beslissing. ' - toe om zoncler een reden te moeten opge-

Niet regelmatig met redenen o_mkleed ~~
de beslissing die ingaat op de eiS waarbiJ
de pachter die met de toestemming van
de verpachter op het verhuurde goed g~
bouwen heeft opgericht nadat het aan
hem werd verkocht, de betaling v~rdert
van de vergoeding waarvan sprake m artikel 1718 van het Burgerlijk Wetboek,
zonder te antwoorden op het verweer van
de verpachter hieruit afgeleid · dat, daar
het verhuurde goed niet aan een derde
werd ;verkocht
maar wel aan de pachter,
1
deze vergoeding niet verschuldigd is.
(Grondwet, art. 97.)
421
9 januari 1970.

ven, de huurhernieuwing te weigeren,
mits hij aan de huurder een vergoeding
wegens uitzetting uitkeert; het is noodzakelijk en voldoende dat de huurder
zich, aan de hand van de kennisgeving
aan de !murder clat hij het verlmurcle
g-oed wil terugnemen, niet kan vergissen
over het bestaan van deze wil. 1
8 januari 1970.
420
14. - Handelslmur. - Bed,ing van de
overeenlcomst dat in geval van veTv?"eemcl-ing van het o?woe'l"end goed, de ve1·krijge1· het reoht heett tot uitzetting, zoals
zullcs is bepaald bij Mt-ilcel 12 ve1·vat in
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de wet van 30 ap1·iZ 1951. Onroerend
goed verkre,qen door een kapitaal!vennootsohap. - Recht tot uitzetting doo1· haa1·
uitgeoefend om in het ve?'h7t7trde goed een
agentsohap te instaUeren. Beperlcing
uesteld · bij artilcel 17 van de genoemde
wet van 30 ap?'il 1951. - Niet toepasselijk. - Het recht tot uitzetting van de

komst gesloten voor onbepaalde tijd. Beding van een ontbindende voorwaarile.
- Beding dat in beginsel niet onwettelijk
is. - Gevolg.en van dit beding. - Geen

wetsbepaling en inzonderheid geen bepaling van de gecoordineercle wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd bij het koninklijk besluit van
20 juli 1955, die het beginsel van de vrijheicl inzake overeenkomst haudhaven,
binnen de perken gesteld bij artikel 5 van
bedoelde wetten, verbieclt op algemene
wijze aan de werkgever- en de becliende in
de arbeidsovereenkomst die zij voor onbepaalde tijd sluiten, een ontbindende voorwaarde op te nemen waarvan de vervulling aan deze overeenkomst een einde
maakt zonder dat opzegging vereist
wordt.
16 september 1969.
50
3. - H1t7W van a1·beid. - Stat7t·ltt van

huurder door cle lopende huiuovereenkomst aan de verkrijger voorbehouden in
geval van vervreemding . van het verhuurde goed, zoals zulks is bepaald bij
artikel 12 vervat in de wet van 30 april
1951; wordt wettelijk uitge6efend door de
kapitaalvennootschap die het goed heeft
verkregen en van dat recht gebruik maakt
om in het goed een agentschap te installeren; de beperking bij het in genoemde
wet vervatte artikel 17 gesteld op de weigering van hernieuwing van de huur bedoeld bij artikel 16, I, 1 o, ingeval de verhuurder een kapitaalvennootschap is, is
immers vreemd aan het recht tot uitzet- de hanclelsvertegenwoo?'digers. - Jaa1·lijkse bezoldiging die J~oge1· is dan
ting.
28 mei 1960. ·
901 , 180.000 tmnlc. - Artikel 18 van de wetten
betreffencle het bediendencontmct niet
15. - Handelsh7tur. - VoUedige on- toepasseUjk. - Artikel 18 van de wetten
de?·verh7t1·ing met overdraoht van de han- betreffende het bediendencontract, gecoordineerd op 20 juli 1955, is niet toepasdelszaalc. -'-- Verlies voor de hu7trder van
het 1·echt op huurhernie7twing. - In geval selijk op de arbeiclsovereenkomst voor
van volledige onderverhuring van het' ver- beclienclen gesloten door een hanclelsvertehum·de goed met overdracht van de han- genwoordiger wiens jaarlijkse bezofcliging
'delszaak, verliest de huurder het recht op hoger is dan 180.000 frank. (Wet van
huurhernieuwing, ·zoals dit wordt gere- 30 juli 1963 tot insteUing van het statuut
geld bij de wet van 30 april 1951, gewij- der handelsvertegenwoordigers, art. 1;
zigd' bij die van 29 juni 1955, op de han- wetten betreffende het bediendencontract,
gecoordineerd op 20 juli 1955, art. 135.)
delshuur'overeenkomsten.
26 september 1969.
105
11 juni 1970.
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HUU.Q VAN WER.K.
HooFDSTUK I. HooFDS'l'UK II. -

H7mr van arbeid.
Hum· van cliensten.

HOOFDSTUK I.
HUUR VAN ARBEID.

1. -

Hmw van a1·beid. - Arbeidsover-eenlcomst voor beclienden. Ove?·eenkomst gesloten voo1· onbepaalde tijd. -:Hierin bedongen ontbindende voo1·waarde
van de ove1·eenkomst. -.Beding dat aan
de overeenkomst haar Jca?·akte?· niet ontneemt van ove1·een1comst gesloten voo1· onbepaakle t'ijd. - De vermelding in een ar-

beiclsovereenkomst voor bedienden voor
onbepaalde tijd van een ontbindende voorwaarde zonder terugwerkende kracht,
ontneemt aan deze overeenkomst niet
haar karakter van overeenkomst voor onbepaalde tijd.
16 september 1969.
50
2. - H·u1w van a1·beid. eenkomst voo1· bed·ienclen.

ArbeidsbverOvereen-

4. _:__ H·tt'ltr van a1·beid. - Arbeidsove?·eenlcomst van onbepaalde cl7mr. - BecUngen cUe de 'ltitoefening van het 1·echt van
eenzijclige ontbinding hinderen zonde1· het
op. te heften. - Geoo?·lo·ofdheid. - Niet

strijclig met de openbare orde zijn de bedingen van een arbeidsovereenkomst die
alhoewel zij de uitoefeni:tig van het recht
van eenzijdige ontbinding hinderen, toch
de uitoefening van dit recht niet onmogelijk maker.
16 okto1:jer 1969.
167

5. - Hu.ur van arlmid. - A1·beidsovereen7comst voor beclienden. - Weclde niet
bij overeenlcomst vastgestezd·. - Inning,
zonrle1· 1J1·otest, van cle wedden cUe vov1· d.e
vaststelling vwn een weclcleschaal wenlen
betaalcl. - In~ting clie het bestnan vwt een
alckoo1·d ove1· cle late1·e weclcle niet implicee1·t. - Dat een bediende zonder protest,
de weclclen int die hem werden betaakl
v166r cle vaststelling van een weddeschaal,
impliceert'niet clat er een akkoorcl bestaat
over de latere wedcle. (Gecoordineerde
wetten betreffencle het/ bediendencontract
art. 5, lid 1 en 2; Burg. Wetb., art. 1353
en 1354.)
6 november 1969.
238
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•6. ~ Huur van arbeid . .:..,..- Reohtsvordering ontstaan. uit de arbeidsovereenkomst. - ReohtsvoTde1'ing vm·jaard een
jwar n(L het eindigen van de overeenkomst.

- De nit de arbeidsovereenkomst ontstane rechtsvordering verjaart door verloop van een j aar na het eindigen van
de arbeidsovereenkomst. (Impliciete oplossing.) (Wet van 10 maart 1900 op de
arbeidsovereenkomst, art. 6, vervangen
bij artikel3 van de wet van 4 maart 1954.)
27 no·vember 1969.
309

7. - Httur van arbeid. - A1'beidsovereenkomst voor bedienden. Sententie
van een werlc1'echte1·sraad van bemep die
beslist dat de werlcgevm· het 1·eoht had de
a1·beidsovereenlcomst zonde1· opzegging te
verb1·eken. Beslissing uitsluitencl· gegrond op rle feitelijke beweringen van de
We1'/CgeVI31' die d001' de bediende WOrdf3n
_qelooohencl zonder vast te stellen ·dat ze
Onwettelijkheid. bewezen wa1·en . . Niet wettelijk verantwoord is de sententie
van een werkrechtersraad van beroep die
beslist dat een werkgever het recht had
e~n arbeidsovereenkomst voo·r bedienden
zonder opzegging te verbreken, en ter
motivering van deze beslissing enkel feiten aanvoert waarop de werkgever zich
beriep maar die door de bediende werden
geloochend, zonder vast te stellen dat ze
bewezen waren.
11 december 1969.
356
·8. - Httttr van arbeid. - Arbeidsovereenlcomst voor werklieden. - Ontslag zonder opzegging . .....: Kennisgeving -van de
dringende redenen. - Aangetelcende brief
die door een gelijlcu;aardige alcte kan
worden vervangen. Voorwaarde. -

De aangetekende brief, waarbij, inzake
arbeidsovereenkm;nst, kennis wordt gegeven va,n de dringende redenen tot rechtvaardiging van het ontslag zonder opzegging, kan worden vervangen door een gelijkwaardige akte, mits de wijze van kennisgeving de rechten van de ontslagkrijgende partij niet schaadt. (Wet van
10 maart 1900, art. 21bis; wet van 10 december 1962, art. 7 en 34.)
12 december 1969.
364
9. - Htmr van arbeid. - Arbeidsovereenlcomst voor werlclieden. Gewaarb01·gd weelcloon ingeval van arbeidsongesohilctheid. Wet van 10 maart 1900,
a·rtilcel 29, § 2, lid 1. - Niettwe ongeschilctheid. Betaling van een niettw
loon.- Voo1·waarde. - Naar luid van artikel 29, § 2, lid 1, van de wet van

10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst
voor werklieden, in deze wet ingelast
door artikel 17 van de wet van 10 decemc
ber 1960, is het onder § 1 van artikel 29
bedoeld loon in beginsel niet opnieuw verschuldigd wanneer zich een nieuwe ar-
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beidsongeschikheid voordoet binnen de
eerste twaalf werkdagen die volgim op
het einde van de periode van arbeidsongeschiktheid welke aanleiding gegeven
heeft tot de onder § 1 bedoelde betaling
van het loon.
18 december 1969.
378
10. - Huur van arbeid. - Arbeidsovereenkomst voor werlclieden·. Gew.aarborgd weelcloon ingeval van arbeidsongesehilctheid. Wet van 10 maart
1900, artikel 29, § 2, lid 1. - Niettwe onu.esohiktheid.
Termijn van twaalf
werkdagen. - Begrip. - Onder « werkdagen'n bedoeld bij artikel 29, § 2, lid 1,

van de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst voor werklieden; in
deze wet ingelast door artikel 17 van de
wet van 10 december 1962, moet worden
verstaan de ·dagen ''Waarop e1' doorgaans
gewerkt wordt, in tegenstelling met de
zon- en wettelijke feestdagen.
18 december 1969.
378
11. - Huur van arbeid. - Arbeidsovereenkomst voor werklieden. - Gewaarbo1'gd weekloon ingeval van a·rbeidsongesohilctheid. - Wet van 10 maart 1900, artilcel 29, · § 2, lid 1. - Nieuwe ongeschiktheid. - Termijn van twaalf werkdagen.
- Slttiting van de onderneming gedurende
de jaarlijlcse valcantie. - Geen invloed op
de termijn. - De sluiting van de onder-

neming gedurende de jaarlijkse vakantie
is zonder invloed op de · termijn van
twaalf werkdagen zoals bedoeld in artikel 29, § 2, lic11, van de wet van 10 maart
1900 op de arbeidsovereenkomst voor
werklieden, in deze wet ingelast door artikel17 van de wet van 10 december 1962.
18 december 1969.
378
1.2. - Httur ·van arbeid. - Arbeidsovereenlcomst voor bedienden. - Verbintenis op proef. - Verpliohting de verbintenis sohriftel-ijlc vast te ~ stellen. - De

verbintenis op proef van een becliende
moet schriftelijk worden vastgesteld.
(Wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd op 20 juli 1955, artik~l 3.) (Impliciete oplossing.)
19 december 1969.
382
13. - Huur van arbeid. - Arbeidsovereenlcomst voor bed·ienden. - Ve1·bintenis op proef. - Gesohrift waa1·in de vei·binten·is wordt vastg-esteld. - Geen verpliohting te voldoen aan de 1·egels van
ltrtilcel 13'25 van het Btwgerlij lc W etooelc.

- Het geschrift dat de v~rbintenis op
proef van een becliencle vaststelt moet niet
voldoen .aan de vormvereisten van artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek.
(Wetten betreffencle het bedienclencon-
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tract, gecoordineerd op 20 juli 1955, artikel3.)
· 19 december 1969.
382
14. -

Huur van arbeid. - Arbeidsovereenkomst voor bedienden. - Verbintenis op proef. - Geschrift waarin deze
verbintenis vastgesteld wordt. Geschrift dat .het alckoord van beide partiji!m rnoet vaststellen. Ret akkoord

van beide partijen met het oog op het
sluiten van een overeenkomst dat de verbintenis op proef van een bediende vaststelt moet voortvloeien uit het geschrift
dat deze verbintenis vaststelt. (Wetten
betreffende het bediendencontract, gec'oordineerd op 20 juli 1955, art. 3.)
382
19 december 1969.
15. - Huur van arbeid. - ArbeWsovereenkornst voor bedienden. - Medisch
afgeva;ariligde. - Bezoeken aan geneesheren mer ae bedoeling 'farmaoe1ttische proaukten bekend te rnaken en niet om te onderhanilelen over zalcen of er at te sl1titen. - Afgeva-anligile die geen handels'1Je1"tegenwoonliger is in ae zin van ile
wet van 30 juli 1963. -De medisch afgevaardigde die geneesheren of ziekenhuizen bezoekt met de bedoeling hen bekend
te maken met farmaceutische produkten,
maar niet om te onderhandelen over zaken of er af. te sluiten in naam en voor
rekening van zijn aansteller, is geen
handelsvertegenwoordiger in de zin van
artikel 2, lid 1, van de wet van 30 juli
1963 tot instelling van het statriut der
liandelsvertegenwoordigers.
8 januari 1970.
.415
1'6. - Hmw van arbeicl.
Arbeidsovereenlcomst voor beclienden van .onbeJ ~arlijkse b~zoldiging
paalcle auur. hager ilan 120.000 tranlc. Wijziging
aoor de partijen van de oorspronlcelijke
overeen1wrnst . met betrelclcing tot de opzeggingsterrn·ijn.
Wettelijkheia.
Voorwaaraen. Geen enkele wettelijke

bepaling verbiedt de partijen van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
deze tijdens haar uitvoering te wijzigen
en inzonderheid, wanneer de jaarlijkse
bezo~diging hoger is dan 120.000 frank, in
gemeen overleg de opzeggingstermijn vast
te stellen die de werkgever zal moeten in
acht nemen om eenzijdig de overeenkomst
te beeindigen, voor zover cleze bedongen
termijn niet lager is dan het minimum gee
- steld in de artikelen 14 en 15 van de wetten betreffende het bediendencontract,. gecoordineercl bij koninklijk besluit van
20 juli 1955.
8 janua~·i 1970.
417
1'7. - H1mr van arbeid. - Arbeidsovereenloornst voor bedienden. - Wet van
30 juli 1963 tot instelling van het statwut
aer handelsv.ertegenwoordigers, artilcel15.

- U'itwinningsvergoeding. '-'-- Bewijs van
het niet-bestaan van en naileel v·oor de
vertegenwoordiger. - ·Naileel. - Begrip.

- W mmer in een der gevallen vermeld
in artikel 15, lic11, van de wet van 30 juli
1963 tot instelling van het statuut der
hrunc1e1s,1er11egenw:oo'l:digers, een einde
wordt gemaakt aan de overeenkomst van
een handelsvertegenwoordiger die een
clienteel heeft aangebracht, wordt met
het na<leel waarvan de werkgever het
niet-bestaan moet bewijzen opclat de in
deze bepaling voorziene uitwinningsvergoeding niet zou verschuldigd zijn, bedoeld het specifieke nadeel voortspruitende
uit het verlies van de aangebrachte clienteel.
() februari 1970.
18. --, H1tU'r van arbeid. - Arbeiilsovereenkomst voor bedienden. - Overeenr
loomst voo1· onbepaalde tijd. Kennisgeving van de opzegging. Impliciete
vermelding -van het begin van ae opzeggingste·rn~ijn. Gelclighehl. - Voorwaa1·aen. - Roewel het derde lid van artikel 14 van de gecoordineerde wetten be"
treffende het bediendencontract uitdrukkelijk, op straffe van nietigheid, in het te
betekenen geschrift, de vermelding vereist
van b:et begin en de duur van de opz~g
gingstermijn, toch kan de aanduiding van
het begin impliciet voortvloeien uit de
nauwkeurige vermelding van de duur van
de opzeggiligstermijn samen met die van
de datum waarop hij verstrijkt; om geldig te zijn, moet uit deze vermelding duidelijk en onclubbell'iinnig- de juiste datum
blijken waarop de partij, die de opzegging
geeft, het begin ervan wil vaststellen zodat de l}artij aan wie de betekening: gedaan wordt kan oordelen of de zaak voor
het gerecht client te worden gebracht om
haar rechten te doen eerbiedigen.
12 februari 1970.
538
19. - H1t1w van arbeiil. - BedienilencontTctet. Wetten gecooordineercl. ae
20° j1tli 1955. - Niet dwingende bepalingen ten v:oM·dele van ae werlcgever. -

De bepalingen van· de wetten op het bedienclencontract, gecoordineerd de 20" juli
1955, zijn geen dwingende bepalingen ten
voordele van de werkgev'er.
26 februari 1970.
599
20. - Arbeiilsovereenko1nst.
Overeenkornst clie het bestaan van een ver-.
bancl van ondergeschilctheicl niet uitslttit.

- Ret verband van ondergeschiktheid dat
het begrip van aangestelde, inhomlt en dat
de burgerlijke aansprakelijkheid van de
aansteller meebrengt, is niet uitgesloten
door het bestaan van een overeenkomst
van huur van werk. (Burg. Wetb., artikelen 1384, lid 3, 1710 en 1787 en volg.)
27 februari 1970.
60±
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21. - Huur van arbeid. - Arbeidsovereenkomst voor werlclieden. antslag door de we1·lcgever om een zwaarwiohtige reden. - Werlcgever die bij oonol1tsie aanvoert dat de werkman « zioh
ervan bewust was dat hij een grove fo1tt
beging >>. Reahter die beslist dat de
we1'krnan geen tout heett begawn. - Niet
verplioht te aq~twoorden op voorrnelcle
aanvoering. ~ De rechter die beslist dat

de werkman de fout hem dom· zijn werkgever toegesclireven ter rechtvaardiging
van het ontslag wegens zwaarwichtige
reden, niet heeft begaan, is niet verplicht
te antwoorden op de conclusie waarbij de
werkgever aanvoert dat de werkman
« zich ervan bewust was dat hij een grove
fout beging ».
19 maart 1970.
684
22. - Hu1tr van· arbeid. ~ Statuut
van de hanclelsvertegenwoOI·digers.- Wet
van 30 juli 1963. - B(Jeindiging van de
overeenkornst. - Gespreide levedngen. Begrip. - In artikel 8 van de \wet van

30 Juli 1963 tot instelling van het statuut
der handelsvertegenwoordigers moet onder gespreide lev'eringen verstaan worden
leveringen die bepaald zijn door overeenkomsten waarvan de uitvoering niet onherroepelijk en zeker is geregeld, dat wil
zeggen overeenkomsten die vooraf de
voorwaarden vaststellen van de leveringen
binnen een bepaalde termijn te ver'richten
overeenkomstig de eventuele aanwijzingen van de klant. (Wet van 30 juli 1963,
art. 8.)
928
4 juni 1970. (twee arresten).
23. - Huu.r van a1·beid. - Stat1t1tt van
de handelsvertegenwoordigers. Wet
van 30 juli 1963. - Beeindiging van de
overeenkornst. F'orfaitaire beperking
van he~ reoht op het oornrnissieloon op de
door de olienteel gegeven orde1·s. - Begrip. - De forfaitaire beperlring van het

recht op het commissieloon op de door de
clienteel gegeven orders, zoals dit is bepaald bij artikel 8 van de wet van 30 juli
1963 tot instelling van het statuut der
handelsvertegenwoordigers, maakt geen
ilibreuk op de rechten die· de vertegenwoordiger bij de beeindiging van zijn
overeenkomst heeft verkregen en die met
name het gevolg zijn van vaste orders;
binnen bepaalde termijrien uit te voeren,
of van voorwaarden door de werkgever
aan· de vertegenwoordiger regelmatig toegestaan. (Wet van 30 juli 1963, art. 8.)
4 juni 1970 (twee arresten).
928

24. ·_ HttU1' van a1·beid. -

-,-1

1----

Wet van

30 juli 1963 tot instelling van het statu1tt
der handelsve1·tegenwoordigers, artilcd 18.
- Oonourr.entiebeding. - Soo1·tgelijke ao-·
tiviteiten. Begrip. In artikel 18,

lid 2, van de wet van 30 juli 1963 tot in-

stelling van het statuut der handelsvertegenwoordigers beduiden de woorden
« soortgelijke · activiteiten » de activiteiten
die een handelsvertegenwoordiger achtereenvolgens heeft verricht in concurrerende ondernemingen, dit wil zeggen ondernemingen die ten minste eenzelfde bedrijfstak hebben.
25 juni 1970.
1010
HOOFDSTUK II.
HUUR VAN DIENSTEN.

25. - Huur van diensten. -

Ovm·eenlcornst van aannerning. - Voorlopige inontvangstnerning.· ~ Doel en draagwijdte.

--'- Inzake aanneming heeft de voorlopige
inontvangstneming tot doel de voltooiing
van de werken vast te stellen; aangezien
deze inontvangstneming voorlopig is, impliceert ze op zichzelf niet het bestaan
van een aanvaarding.
16 oktober 1969.
165
26. - Hmw van diensten. - Ove1·eenlcornst van aannerning. - Vob1·lopige inontvangstneming van het werlc door de
opdraehtgever. --,- Gevolgen op de aanspmkclijkheid van de aannerner ten opziohte van de opdrachtgever. - Eehou-

dens andersluidende overeenkomst stelt
de voorlopige inontvangstneming van de
door een aannemer uitgevoerde werken
deze aannemer niet vrij van zijn aansprakelijkheid, niet alleen voor de verborgen
gebreken, maar ook voor. de gebreken die
de opdrachtgever op dat tijdstip niet had
kunnen ontdekken.
16 oktober 1969.
165
2'7. - Huu1· van diensten. - Aannerning van werlcen voor 1'elcening van de
Staat. _:__ Oontmotuele administmtieve bepaling. - Verpliohting voor de aannerner
aan de betmlclcen adrninist1·atie sohriftelijk lcennis te geven van de feiten die hij
aan haa1· of haa~· pe1·soneel ten laste legt,
om :qerechtigcl te zijn zioh op deze feiten
te be1·oepen. - Schdftelijlce bevelen van
cle aclrninistmtie zelf. - Geen toepassing
van cle bepaling. ~ De a(Jministratieve

bepaling die werd ingelast in een overeenkomst van aanneming van werken voor
rekenipg van de .Staat en naar. luid waarvan de aannemer, om gerechtigcl te zijn
zich te beroepen op feiten die hij aan de
administratie of aan haar personeel ten
laste legt, binnen vijftien kalenderdagen
na de datum waarop ze zich hebben vo_orgedaan, deze feiten schriftelijk ter kennis
moet brengen van de betrokken administratie, kan niet worden toegepast op de
schriftelijke bevelen van de administratie
zelf. (Burg. Wetb., art. 1134; kon. besl.
van 5 oktober 1955 tot regeling van de
overeenkomsten betreffende de aannemin-
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gen van wer.ken, levetingen en transporten voor rekening van de Staat, art. l,
§ 1; en bijlage bij dit besluit, art. 16.)
169
16 oktober 1969.

cle hui11houding. - . In teite gescheiden
echtgenoten. - Vorde1·ing tot onde1·ho~tds.
witlcering vnn een van de echtgenoten op
gTond van het voortd~wen vnn de feitelijlce sche·iding. - DooT de eisende echtc
28. - Hu~w van d·iensten. - Aanne- · genoot te leve1·en bew·ijs. - De feitelijk
ming. - Aansp1·akelijlcheid van de aangescheiclen echtgenoot die een uitkering
nemer jegens de opd1·achtgeve1·. Aantot onclerhoud vordert op grond van het
neme1· gespeC'ictliseenl in bepaalde werlCen.
voortduren .van de feitelijke scheiding
- Omvang van zijn aanspralcelijlcheid. moet niet aileen bewijzen dat de scheiding

De feitenrechter kan wettelijk beslissen
dat de contractuele aansprakelijkheid van
een aannemer, belast met het waterdicht·
maken van een dak, niet beperkt is tot de
aalisprakelijkheid voortvloeiende uit fouten door hem gemaakt in de uitvoering
van deze werken en zich uitstrekt tot de
gebreken in het ontwerp van de werken,
zelfs indien deze gebreken noch zichtbaar
noch opvallend zijn, wanneer de opdrachtgever en zijn architect zich gewend hebben tqt een in deze werken gespecialiseerde aannemer en het toegepaste procecle voor de waterdichtmaking door de
laatstgenoemde is voorgesteld, zonder dat
de risico 's w~lke dit pro cede bij zijn weten behelsde, door hem aan de opdrachtgever of de architect werden gesignaleerd.
(Burg, Wetb., art. 1710, 1134 en 1135.)
9 april 1970.
725
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1. - Wede1·zijdse recMen en vm·plichtingen van de echtgenoten. Verplichting tot h~tlp en b·ijstancl. - Vm·plichting
die tijdens de echtscheiclingsproced~we
blijft bestaan spijts de telcortlcomingen
van !le echtgenoten. De verplichting

tot hulp en bijstand en derhalve de verplichting om een uitkering tot onderhoud
te betalen aan {le echtgenoot, die gemachtigd werd een afzonderlijke verblijfplaats
te hebben, blijft tijdens de echtscheWings·
proceclure bestaan, spijts de tekortkomingen van deze echtgenoot. (Burg. Wetb.,
art. 212 en 268.)
5 december 1969.
336
,2. - Wedm·zijdse 1·echten en verplich·
tingen van echt[}enoten. Verplichting
tot hultJ en tot bijdragC! in de lasten van
de huisho~tding. - Uitvoering in cle echtelijke 1Je1'blijfplcwts. - De verplichting

tot hulp en tot bijdrage in (te lasten van
de huishouding, die op elke echtgenoot
rust, ·moet, in beginsel, in de echtelijke
verblijfplaats worden uitgevoerd. (Burg.
Wetb., art. 212, 213 en 218, die vervangen
werden bij artikel 1 van de wet van
30 april 1958.)
14 mei 1970.
3. -

867

Wederzijclse 1·echten en verplichtingen van de echtgenoten. - Ve1·plichting
tot hulp en tot bijdrage in cle lasten van

aan de schuld van de andere echtgenoot te
wijten is, maar eveneens dat ook het
voortduren van de scheicling aan deze
laatste is toe te schrijven. (Burg. Wetb.,
art. 212 en 218, die vervangen werden bij
artikel1 van de wet van 30 april1958.)
14 mei 1970.
867
4. - Vm·plichting om bij te dmgen in
de lasten van de huishouding. ~- Uitvoering in het echtelijk verblijf. - De ver-

plichting om bij te dragen in de lasten
van de lmishouding, die krachtens arti·
kel 218 van het Burgerlijk Wetboek, op
ieder der echtgenoten rust, moet in beginsel volbracht worden in de echtelijke ver·
blijfplaats. (Impliciete oplossing.)
984
19 juni 1970.

:5. - Fe-iteUjlc gescheiden echf.qenoten.
- Verzoelc van een feitel'ijk gescheiden
echtgenoot om gemachtigd te worden sommige bed1·agen van de anclere echtgenoot
te ontvnngen. - B.ewijs te leve1·en door
de· eise1·. - De feitelijk gescheWen echtgenoot, die artikel 218, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek inroept, moet het bewijs
leveren dat de scheiding en het. voortduren ervan, indien de scheiding reeds een
zekere tijd geduurd heeft, te wijten zijn
aan de schuld van de echtgenoot.
19 juni 1970.
984
6. - FeiteUjk ,qescheiden echtgenoten.
- Verzoelc van een teiteUjlc gescheiden
echtgenoot om gemachtigd te worden sommige inkomsten at gelclsommen van de
ande1·e echtgenoot te ontvnngen ·tot bijd·rag.e in cle oncle1·houdskosten van het
Teind clat gebo1·en is na de scheiding en
n·iet we1·d ontlcend. - Scheiding en voortcl7wen ervan te w·ijten aan de schuld van
cle echtgenoot. - Macht'iging geweigerd.

- De feitelijk gescheiden echtgenote kan
niet gemachtigd worden om, met uitsluiting van haar echtgenoot, een deel van de
opbrengst van zijn arbeid te ontvangen
tot bijdrage in de onclerhoudskosten van
een kind dat zij gebaard heeft nadat zij
haar echtgenoot had verlaten om met haar
minnaar t~ gaan samenwonen en dat niet
ontkencl werd, wanneer de scheiding en
het voortduren ervan te wijten zijn aan
de sc)mlcl van de echtgenote. (Burg.
Wetb., art. 218.)
984
19 juni 1970.

HUWELIJKSOONTR. -
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verklaring bevat dat de aankoop door
haar gedaan is met behulp van voorbehouden goederen en om als wederbelegging te dienen. (Burg. Wetb., art. 226sep-

HUWELIJKSCONT:QACT.
1. - Scheiding van goederen. ~ Voorbehouden goederen-van de vrouw. ~Be
grip. - Ongeacht het stelsel waaronder

ties, § 5.)

het huwelijkscontract werd aangegaan,
vormen de opbrengst van de arbeid van de
vrouw die een beroep, onderscheiden van
dat van haar man, uitoefent, en het daarvan komende spaargeld, voorbehouden
goederen te haren voordele. (Burg. Wetb.,
art. 226septies, § 1) (Impliciete oplossing.)
24 oktober 1969.
196

24 oktober 1969.

196

3. - Meub.elen die zich in de gemeensohappelijke waning van de echtgenoten
bevinden. - Tenr-uvordering door de· eohtgenote van de eigendom van bepaalde
me1r-belen. - Beslissing die ingaat op deze
eis, op gmnd dat de eohtgenoot niet bewijst dat zijn eohtgenote niet de eigenares is van cle teruggevorderde meubelen.
- Onwettelijlce beslissing. - Het staat

2. ~ Scheiding van goede1·en. - Voorbehouden goederen van de vro~r,w. - Bewijs van lHtn herlcomst of omvang. Onroerende goederen en onn;Jerende rechten. ~ Vermelding in de alcte van aanlcoop van de herkomst van de goederen
met behulp waarvan de aankoop gedaan
is. - D1·aagwijdte. - Ongeacht het stel-

aail de echtgenote die een eigendomsrecht
op de meubelen, welke zich in de gemeenschappelijke woning bevinden, opvordert
het bestaan van dit recht te bewijzen;
derhalve onwettelijk is de beslissing .die
ingaat op de eis van de echtgenote door
te steunen op de enkele grond dat door
de echtgenoot niet is bewezen dat zijn
echtgenote niet de eigenares is van de
opgevorderde meubelen. (Burg. Wetb.,
art. 1315.)
258
13 november 1969.

sel waaronder het huwelijkscontract werd
aangegaan, mag de vrouw de herkomst en
de omvang van haar voorbehouden goederen, indien het onroerende goederen of
onroerende rechten betreft, enkel· dan bewijzen wanneer de akte ·van aankoop de

I
INDEPLAATSSTELLING.
1. - Wettelijlce indeplaatsstelling in cle
reohten van het Slaohtoffer van een ongeoo1·loofcl feit. - Oonftilct van wetten. ~
Toepasselijlce wet. Wet tot ·regaling
van de betaling clie de indeplaatsstelling
tot stancl brengt. - De wettelijke inde-

plaatsstelling in de rechten van het slachtoffer van een ongeoorloofd feit van degene
die dit slachtoffer geheel of gedeeltelijk
schadeloos heeft gesteld, is onafhankelijk
van de rechtstoestand van de ongeoorloofde handeling en is onderworpen aan
haar eigen wet, met name de wet tot regeling van de betaling die de indeplaatsstelling tot stand brengt. (Burg. Wetb.,
art. 3.)
189
. 23 oktober 1969.
2. - Bu1·gerlijlce zalcen. - Rechtsvorde1:ing gegrond op de s~r,brogatie. - Oonolusie waarbij wo1·dt opgeworpen dat de
eiser niet bevoegd is omclat hij geen bewijs lm,ert van de door hem aan de oorspronlcelij lee sohuldeiser gedane beta ling.
- Vonnis dat enlcel beslist dat de terugbetaling. gereohtvaardigd is. - Niet met
redenen omklede beslissing. - Wanneer

de verweerder in een op de subrogatie gegronde rechtsvordering bij conclusie de
bevoegdheid van de eiser heeft betwist
omdat hij het bewijs niet levert van een
door hem aan de oorspronkelijke schuldeiser gedane betaling, is het vonnis dat
enkel beslist dat « de terugbetaling van
het gevorderde bedrag gerechtvaardigd
is ll niet met redenen orilkleed. (Grandwet, art. 97.)
661
12 maart 1970.

IN HET BUITENLAND BED:QEVEN MISD:QIJF.
1. - Misdaad of wanbedrijf door een
Belg. tegen,een vreemdeling gepleegd buiten het urondgebied van . het Rijlc,. Klaoht van de benadeelde vreemdeling of
van zijn familia of ojfioieel bericht aan
cle Belqisohe overheid gegeven door de
overheid, van het land waar het misdrijf
is .f!epleegd. - Voo1·atuaand bestaan van
deze k/.ncht of van dit ojficieel bericht. Ontvanlcelijlcheidsvoorwaarde van de vervolging. - De strafvordering tegen een

Belg, wegens een tegen een vreemdeling
bui.ten het grondgebied van het Rijk ge-
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pleegde miSdaad of wanbedrijf, is enkel
'ontvankelijk op vordering van het open- ·
baar ministerie en op voorwaai'de, met
name, dat zij voorafgegaan wordt door
een klacht van de benadeelde vreemdeling
of van zijn familie ofwel door een officieel bericht, aan de Belgische overheid
gegeven door de overheid van het land
waar het misdrijf is gepleegd. (Wet van
17 april 1878, art. 7, § 2, gewijzigd bij de
wet van 16 maart 1964, art. 1.)
19 januari 1970:
450
2. - Misdaad doat- een BeZg tegen een
vreerndeUng gepleegd bttiten het grondgebied van het Rijk. -Hot van assissen. Voorziening van de veroordeelde l!eperlct
tot het veroordelend arrest. JJ[iddel
waaTIJij wo1·dt aanqevoenl (lat het Hot in
de onrnogel-ijlcheid veTkeert om de ontvan"
lcelijlcheicl van cle vervolginq na te uaan,
orndat het ojJicieel bericht van de vreemcle
overheid ·niet b·ij het aan het H of voo1·gelegd dossj,er van de rechtspleging is gevoegd. JJ[iddel ontvanlcelijlc. Mag
voor het eerst voor het Hof worden voorgedragen, ook al heeft de veroordeelde
zijn voorziening beperkt tot het arrest
van het Hof van assissen, waarbij hij
wordt veroordeeld wegens een tegen een
vreemdeling, buiten het grondgebied van
het Rijk, gepleegde misdaad, het middel
waarbij wordt aangevoerd dat het Hof
in de onmogelijkheid verkeert 'om de ontvankelijkheid van de strafvordering na
· te gaan, omdat het officieel bericht van de
overheid van het land waar de misdaad
werd gepleegd, niet bij cle aan het Hof
voorgelegcle rechtspleging is gevoegd. (Impliciete oplossing.)
19 januari 1970.
450

familie ofwel het officieel bericht van de
overheid van het land waar het misdrijf
is gepleegd; niet bij het dossier van de
'a:in het Hof voorgelegcle rechtspleging is
gevoegd, hoewel de bestreden beslissing
het bestaan van deze klacht of van dit
officieel bericht vaststelt.
19 januari 1970.
450
4. - Misdaad· of wanbedrijf door ee·ri
Belg tegen een vree·nJdeZing gepleegd buiten het nrondgeb-ied van het Rijk. - VerooTdelende besUssing. - Middel waarbij
toorclt aangevoenl. dat het Hot niet in
staat is de Tegelrnatigheid hetzij van de
lclacht van de l!enadeelde vreemdeling ot
van z·ijn tam-Hie, hetz-ij van het ojjic·ieel
l!eTicht door de vreernde oveTheid aan de
BeZgische ove·rheid gegeven. - Niet ontvanlcelijk n~iddel. - Het middel gericht
tegen een veroordeling wegens een niisdaad of wanbedrijf door een Belg tegen
een vreemdeling gepleegd buiten het
grondgebied van het Rijk, waarbij wordt
aangevoerd dat de klacht van de benadeelde vreemdeling of van zijn familie,
ofwel het officieel bericht aan de Belgisch~ overheid gegeven door de overheid
van het land waar het misdrijf is gepleegd.
niet alle voorwaarden van regelmatigheid
verenigt, is niet. ontvank~lijk omdat het
noodzakelijk de beoordeling van feitelijke
gegevens onderstelt.
19 januari 1970.
450
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TITEL I. -

ALGE.M.ENE BEGRIP;'EN

0

1. Begrip.
·2. Annualiteit van de l:ielasting.

3. Opcentiemen.
4. Aanslagtermijnen.
5. Vrijstellingen.
6. Belastingaangifte.
7. Aanslag en inkohiering.
8. Aanslagbiljet.
9. Wijziging door de administratie van
een aangifte.
10. Belastingcommissie:
11. Aanslag van ambtswege.
12. Raming van de belastbare grondslag.
13. Raming van de belastbare grondslag
door tekenen of indicHln van gegoeclheid.
14. Raming van de belastbare grondslag
bij vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen.
telijke gronclslag mist het middel waarbi] 15. Aftrek van de beclrijfsuitgaven en
wordt aai:J.gevoerd dat het Hof niet · in
-lasten.
staat is de wettelijkheid na te gaan van 16. Aftrek van bedrijfsverliezen van vroeeen veroordelhig ,wegens ee:b. misdaad of
gere dienstjaren.
'
een. wanbedrijf door een Belg tegen een 17. Aftrek v·an de reeds belaste elementen
vreemdeling gepleegd buiten het grondgeteneinde dubbele ·belasting te verbied van het Rijk, omdat de klacht van .
mijden.
de benadeelde vreemdeling of van zijn ' 18. Vermindering wegens gezinslasten.

3. -:- · JJfisdaad of wanl!edrijf door een
Belg tegen een VTeemdeling gepleegd l!ttiten het grondqel!ied van het Rijlc. - Bestaan van een klacht van de l!enadeelde
vreerndeling of van zijn farnilie otwel van
een ojjicieel l!e1"icht dooT de vreemde overheid aan de Belgische overheid. - Middel
waarbij wonlt nangevoenl rlnt het Hot
niet in staat is de wetteUjlcheid van ,de
veroordelcnde l!eslissing na te gadn, omdat geen enlcel van deze bescheiden bij het
aan het H of vooTgele.acl lloss·ie1· vnn de
1·echtspleging gevoegd is. - Ve1·oorllelende
beslissing die het bestaan vaststelt van de
lclacht of van het ojJicieel bericht. ~ M·illdel rlat Nitelijlce grondslag mist. ~ Fei-
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19.
20.
21.
22.
23.

Verhoging als sanctie ..
Reclamatte.
Ontheffing.
Beroep voor het hof van beroep.
Voorziening in cassatie. (Zie : Oassatie, Oassatiemiddelen,
in cassatie.)

Voorziening

24. Vervolgingen, tenuitvoerlegging, voorrecht van de Schatkist.
25. Internationale verdragen.
a) Verdrag met de Verenigde Staten
van Amerika.
b )Verdrag met Frankrijk.
c) Verdrag met het Groothertogdom
Luxemburg.
·
d) Verdrag met Itam~.
e) Verdrag met de Nederlanden.
f) Verdrag. tussen BelgH! en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en Noord-Ierland.
TITEL II. STELSEL v66R RET WETBOEK
VAN DE lNKOMSTENBELASTlNGEN.
HOOFDSTUK I. -

Belasting op de inlcomsten ttit onroe1·ende goedenm (G1·ondbelasting).
·

HooFosr=

II. Belasting op r1e inlcomsten uit roe1·ende lcapitalen (MoOilil:inbelasting).

Belasting Op de bed1'ijfsin lcomsten (Bedrijfsbelasting).

HOOFDST=

III.

-

HOOFDSTUK IV.

belasting.
HOOFDST=

V.

Vennootschapsbelastin[J ..
-

Rechtspersonenbelas-

·ting.
Belasting van de ·nietverblijfh07td61'8,

HOOFDSTUK IV. -

HOOFDSTUK V. -

§ 1. § 2. § 3. ·§ 4. -

TIJDELIJ:KE BELASTINGEN.

uitzonderlijlce
belasting op de winston uit zelcere valutaspecula#es.

HoOFDSTUK

I.

:- SpeC'iale

Speciaie belasting op de
· winsten voortvloeiend ttit leveringen
en prestaties aan de vijand.

HooFoSTUK II. -

Ewtm-belasting op de
in oo1·logstijd behaalde ewceptioneleinlcomsten.

HOOFDSTu:K III. -

Bijbelasting op uitzonderl-ijlce gedeelten van bepaalde. inlcomsten van de ja1·en 1951 en 1952.

HooFDSTUK IV. -

Buitengewone conjunctuurtalcs. (Wet van 12 maart 1957.)

HooFosruK V. -

Buitengewone belasting
vastgesteld bij de wet voo1· economische ewpansie, sociale vooruitgang
en financieel herstel van 14 jeb1·uari

HooFDSTUK VI. -

1961.

TITEL I. - Algemene
begrippen.
1. Begrip,

§ 1. - Algemene begrippen.
§ 2. - Inkomsten uit grondeigendommen.
§ 3. - Inkonisten uit roerende kapitalen en
roerende goederen.
'§ 4. - Bedrijfsinkomsten.
§ 5. - Diverse inkomsten.

HooFDSTUK III.

TITEL IV. -

Overgangsbepalingen.

2. Annualiteit van ae belasting.

Personenbelasting.

HooFosruK II. -

Aanrekening van de voo:rheffingen.

HooFDSTUK VI. -

I
Nationale crisisbelas-

WETBOEK VAN DE'INKOMSTEN-

HooFos'ruK I. -

Bedrijfsvoorheffing.

§ 6. -

Aanvullende personele

tiny.
TITEL III. BELASTINGEN.

"§ 5. -

V001"hejfingen,

Onroerende voorheffitig.
Aanvullende onroerende voorheffing.
Roerende voorhe'ffing.
Aanvullende roer~ende voorheffing.

1. - Anmtaliteit van de belasting.
Regel vermeld in a1·tilcel 32, § 1, lid 1,
van de gecoordineerde wetten betreftende
de inlcomstenbelastingen . .- Beginsel vermeld in artikel 111 van de Gron11wet. · ~
Onderiwheiden zalcen. - De regel van de

annualiteit van de belasting, gehuldigd in
artikel 32, § 1, lid 1, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbeiastingen, is onderscheiden van het beginsel dat in artikel 111 van de Grondwet
wordt vermeld.
·
.2 september 1969.
3
2. - Anmtaliteit van de belasting.
Draagwijdte van de regel. - Eaten van
winstgevende verrichtingen die zich over
verschillende dienstjaren uitstreklcen. - ·

De regel van de annualiteit van de belasting, gehuldigd 'in artikel 32, § 1, lid 1,
van de gecoordineerde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, verzet zich niet
ertegen dat voor de vaststelling van de belastbaarheid van sommige inkomsten, met
name van het bedrijfskarakter van de baten van winstgevende verrichtingen, die
zich over verschillende dienstjaren uitstrekken, rekening wordt gehouden · met

11,30.
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de gezamenlijke verrichtingen, en niet aileen met die welke tijdens het dienstjaar
werden volbracht.
2. september 1969.
3
3. Opoentiemen.
4. AansZagtermijnen.

(

3. - AansZag en inlcohiering. - Nie·uwe
aanslag met toepassing van artileel 74bis
van de geooordin(!erde wetten. - Tennij-n
gesteld bij deze bepaling. - Uiterste datum voor een niettwe a£mslag. - Nie~twe
aanslag ten kohiere gebraoht na nietigver7claring van een, aanslag en ·voo1·dat deze
termijn is be.qinnen te lopen. ~ Geldigheid. Artikel 74bis van de gecoordi-

neerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, dat de termijn bepaalt waarin de admiriistratie, onder bepaalde voorc
waarden een nieuwe aanslag kan vaststellen, stelt aldus de uiterste datum v66r
welke de administratie de nieuwe aanslag,
op straffe ·van verval, ten kohiere moet
brengen, maar verbiedt haar niet de
nieuwe aanslag ten kohiere te brengen
zodra de nieuwe aanslag nietig is verklaard en v66rdat de gestelde termijn is
beginnen te lopen, zelfs indien tegen de
beslissing tot nietigverklaring op · dat
ogenblik of nadien een beroep voor het
hof van beroep wordt ingesteld.
3 maart 1970.
615
5. Vrijstellingen.
6. Belastingaq,ngifte.

·4. - Belastingaangifte. Aangifte
van de vennootsohappen, verenigingen,
groepen en gemeensohappen. - Wetboelc
van de inkomstenbelastingen,. artikel 218:
Bevoegdheid aan de Minister van
finanoiiJn doo1· deze bepaling verleend. -

Artikel 218 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen verleent aan de Minister van financH!n de bevoegdheid om
het model van de belastingaangifte van
de vennootschappen, verenigingen, groepen en gemeenschappen vast te stellen;
dit staat hem echter niet toe te verplichten om bij de aangifte verantwoordingsstukken te voegen waarvan de wet de
neerlegging niet voorschrijft, of de verantwoordingsstukken, die krachtens de
wet bij de aangifte dienen te worde11 gevoegd, aan voorwaarden te onderwerpen
die niet door de wet worden gesteld.
28
9 september 1969.
~

5 . - Belastingaangifte. ~ ilangifte van
de vennootsohappen, verenigingen, groepen en gemeensohappen. - Door de administratie van finanoien opgesteld formulier - JJ'orm~tlier waarin voorgesehre-

ven wordt bij de aangifte .zekere verantwoordin.qsstukken te voe.qen waarvan de
wet de neerlegging niet oplegt en de bij
de aangifte gevoegde stukken eoht te verlelaren, te dagteleenen en te ondertekenen.
- Verpliohting zonder wettelijke grandslag. - De verplichting om bij de aan-

gifte van de vennootschappen, verenigingen, groepen en gemeenschappen voor de
inkomstenbelastingen zekere verantwoordingsstukken te voegen waarvan de wet
de neerlegging niet oplegt en de verschillende bij deze aangifte gevoegde stukken
echt te verklaren, te dagtekenen en te ondertekenen, zoals zij bij het door de administratie van financien vastgestelde
aangifteformulier wordt voorgeschreven,
vindt geen steun in artikel 218 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen of
in geen enkele anclere bepaling van dit
wetboek.
9 september 1969.
28
6. - Aanslag en in7whim·ing. - Aanslag bij navorde·ring van 1·eohten. - Wet
van 20 november 1962, artikel 88, §§ 1 en
4. ~ Inlcomsten over het dienstjaar 1963
onderworpen aan de belasting op de vennootsohappen. - Inkomsten over de vroe,qere dienstjaren beheerst door de geooor£l'ineenle wetten betreffende cle inkomstenbelastingen. - De wet ''an 20 novem-

ber' 1962 houdende hervorming van de inkomstenbelastingen is van toepassing
vanaf het dienstjaar 1963 op de door deze
wet ingevoerde vennootschapsbelasting;
de bepalingen van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen
en de nationale crisisbelasting blijven
evenwel van toepassing inzake de gevestigde of te vestigen aanslagen ten laste
van de belastingplichtigen, die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting
over vroegere dienstjaren dan het dienstjaar 1963, met inbegrip van de navorderingen van rechten over, deze dienstja. ren. (Wet van 20 november 1962, art. 88,
§§ 1 en 4.)
/
23 september 1969.
89
7. - Wetboelc. van de inkomstenbelastingen, a1·tikel 132. Vennootsohapsbelasting. Bijzondere aanstag. Bedrijfslasten die bestaan uit oommissies,
makelaarslonen, restorno's, vaoatiegelden,
e1·elonen, grati;fioaties en andere vergeldingen. - Onjuiste aangifte, door de vennootsohap, van de verkrijgers van oomsies of van het bedrag van de toegekende
sommen. - Vaststelling van een bijzon~
dere aanslag. - Wettelijkheid. ~ Wan-

neer een vennootschap, om bedrijfslasten
in aftrek van haar brutoinkonisten te
doen aannemen, in haar aangifte, hetzij
de verkrijgers van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelclen, erelonen,

___ j
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gratificaties of andere vergeldingen, hetzij
·het bedrag van de aan ieder van hen toegekende sommen onjuist heeft aangeduid,
is het wettelijk dat deze sommen gevoegd
worden bij de winsten van de vennootschap en dat een bijzondere aanslag
wordt vasfsgesteld op het bedrag van diezelfde sommen. (Wetb. van de inkomstenbelastingen, art. 47, § 1, en 132.)
30 september 1969.
113

'

1131

voerende_ partij in een strafgeding, in de
zin van 'artikel 74ter van de gecoordi~
neerde wetten betreffe)1de de inkomsten1belastingen, de persoon die regelmatig te~
rechtstaat of als burgerlijke partij optreedt.
25 november 1969.
302
11. Aanslag en inkohiering.
Nieuwe aanslag, sttbsidiaire aanslag. Dezelfde belasf'ingelementen. - Begrip. -

8. - Wet.boelc van de inkomstenbelas- , De woorden « dezelfde belastingelementingen, arUkel132. - Vennootschapsbelasten )) in. artikel 74bis van de gecoordiNng. - Bijzondere aanslag op de samneerde wetten betreffende de inkomstenmen, die in de belastba1·e grondslag zijn
belastingen bedoelen de materH~le gegeopgenomen krachtens artilcel 47, § 1, van
vens die bijdragen tot de vaststelling van
het Wetboelc van de inlcomstenbelasf'inde belastbare grondslag; het is niet nodig
gen. - Sommen opgenomen in de belastdat deze gegevens, voor de vaststel1ing
bare grondslag. Betekenis vim deze
van de oorspronkelijke aanslag, alsmede
woorden. - De bijzondere aanslag waarvan de nieuwe of subsidiaire aanslag, ju-

van sprake in artikel 132 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, wordt
vastgesteld op de sommen « in de belastbare grondslag opgenomen )) krachtens artikel 47, § i, van dit wetboek; de woorden « opgenomen in de belastbare grandslag l) betekenen « die moeten opgenomen
worden in de belastbare grondslag )) ; hieruit volgt dat de bijzondere aanslag moet
vastgesteld worden op de in de belastbare
grondslag opgenomen sommen, zelfs wanneer geen enkele aanslag door de vennootschap verschuldigd is, bij gebreke van
belastbare winsten.
so-september 1969.
113

9 . - Aanslag en inlcohiering.- Nieuwe
aanslag. ~ Artikel 74ter van de gecoiirdineerde wetten betre[fende de inlcomstenbelastingen. Toepassingsvoorwaarden.
- Een j'uiste toepassing van artikel 74ter

ridisch op dezelftle wijze zouden omschre:ven worden.
9 december 19@9.
344
12. - Aanslag en vnkohiering. ~ Subsidiail'e aanslag. - Oorspronkelijke aanslag in de mobilienbelasting en ..de nationale cr·isisbelastingen ten name van de
vennootschap. - Subsidiaire aanslag in
de mobilienbelasting oj de bedrijfsbelasting en de aanmtllende personele b(3lasting
ten name van een vennoot. -:- Dezelfde
belastingelementen. ~ Wettelijkheid. -

Indien een oorsprollkelijke aanslag in de
en de nationale crisisbelasting ten name van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
is vastgesteld, kan de a,dministratie, onder de voorwaarden gesteld bij artikel 74b'is van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, aan
het hof van beroep .een subsidiaire aanslag voorleggen, die op dezelfde belastingelementen ten name van een vennoot werd
vastgesteld niet alleen in de mobilH~nbe
Iasting of de bedrijfsbelasting, maar ook
in de aanvullende personele belasting.
· 9 december 1969.
• 344
mobilH~nbelasting

van de gecoordineerde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen wordt gemaakt
door het arrest dat beslist dat deze wetsbepaling vereist enerzijds dat de. belastingplichtige gedingvoerende partij is geweest in een rechtsvordering waarvan het
voorwerp door het bestaan van inkomsten beinvloed wordt en die uitwijst dat
die partij, in de loop van een der vijf
7. Aanslag en inlcohiering.
jaa~· v()6r dat van het instellen van de ,
vordering, haar illkomsten geheel of ten
13. - Actnslag en inlcohiering. - Subdele bewimpeld heeft of verzuimd heeft s·ldiai1'e aansla,q. - Om·spronlcelijke aanaan te geven, en anderzijds l1at de slag ·in rle mob-il-ienbelasting en de natiorechtsvordering ingesteld wordt binnen nale cris·isbelasting ten name van een
vijf jaar vanaf de bewimpeling, maar niet vennootschap. - Sttbsidiaire aanslagen in
dat de belastingplichtige de hoedanigheid de mobilienbelasting en de nationale crivan gedingvoerende partij in deze rechts- sisbelasting ten name van deze vennoot·
vordering heeft verk1;egen binnen vijf schap en in de aanvullende personele bejaar vanaf de bewimpeling.
lastin,Q ten name van een- vennoot. 25 november 1969.
302 Onwett.elijlcheid - Indien een oorspron~
kelijke aanslag in de mobilienbelasting
10. Aanslag en ·inkohiering.
en de nationale crisisbelasting ten name
Nieuwe aanslag. - A1·tikel 74ter van de - van een personenvennootschap met be~
gecoiirdineerde wetten betreffende de inperkte aansprakelijkheid is vastgesteld,
lwmstenbelastingen.
Gedingvoerende
kan de administratie geenszins met toepa1·tij. - Begrip. - Wordt een gedingpassing van artikel 74bis van de gecoor-
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dineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingeii a an het hof van. b.eroep subsidiaire .aanslagen voorleggen die op de"
zelfde bel:j_stingelementen werdeil vastgesteld in de mobiliiinbelasting en de nationale ~risisbelasting, ten name van deze
yennootschap, en in de aanvullende personele belasting, ten name van een vennoot.
9 december 1969.
344

17. Aanslag en inkohiering ..
Nieuwe aanslag met toepassing van artie.
lcel 74bis van de gecoo1·dineerde wetten.
- TeTmij1l gesteld bij deze bepaling. Uiterste datttm voo1· een nieuwe danslag.
- Nieuwe aanslag ten lvoh·iere gebracht
na nietigverklaring van een aanslag en
voo1·dat deze tm·mijn is beginnen te lopen.
- Geldigheid. - Artikel 14bis van de ge-

coorclineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, dat de termjin bepaalt
waarin de administratie, onder bepaalde
14. Aanslag en inlcohie1-ing.
voorwaarden een nieuwe aanslag kan
Niewwe aanslag. - Voo1·waa1·den. - Een
vaststellen, stelt aldus {}e uiterste datum
nietlwe aanslag kan w.ettelijk worden ge- vast v66r welke de administratie de
v~stigd met toepassing van artikel 260
nieuwe aanslag, op straffe van verval, 'ten
van het Wetbo.ek van de inkomstenbelas- kohiere moet brengen, maar verbiedt haar
tingen, indien de oorspronkelijke aanslag niet de nieuwe aanslag ten kohiere te
geheel of gedeeltelijk nietig wordt ver- brengen zodra de oorspronkelijke aanslag
klaard wegens miskenning van een an·' nietig is verklaard en v66rdat de gestelde
dere regel dan een regel inzake forclusie,
termijn is beginnen te lopen, zelfs indien
en deze nieuwe aanslag gevestigd wordt tegen de beslissing tot nietigverklaring op
op grond van dezelfde belastingelementen dat ogenblik of nadien een beroep voor
of op een gedeelte ervan.
het hof van beroep worclt ingesteld.
9 december 1969.
352
3 maart 1970.
613

l'5. Aanslag en inlcohiering.
Nieuwe aanslag. Nietige aanslag en
nieuwe aanslag met beh·ekldng tot verschillende dienstjaren. Wettelijlcheid.
- ·Wordt een aanslag nietig verklaard op
gro:rid dat hij onwettelijk verbonden werd
aan een bepa:Hd dienstjaar, d'an hee;ft de
administratie het recht · om overeenkomstig artikel 260 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen een aanslag te vestigen over het dienstjaar waarop de aanslag wettelijk betrekking heeft.
9 december 1969.
352
1·6. - Aanslag en inlcohiering.
Gecoii1·dineerde wetten bekeffende de inlcomstenbelastingen, artikel 74ter. ·- Rechtsvo1·de1·ing waantit niet-aangeg.even inJComsten blijken. - Recht van de administmtie een nieuwe ccanslag te vestigen.
- Voorwaa1·den; - Als een rechtsvordering, waarvan het voorwerp door het bestaan van inkomsten bei'nvloed wordt
uitwijst dat een gedingvoerende partij, i~
de loop van een der vijf jaar v66r <)at
van het instellen van de vordering haar
inkomsten geheel of ten dele bewlmpeld
heeft of verzuimd heeft aan te geven, mag
de administratie, zelfs na het verstrijken
van de termijnen tot vestiging of navordering van de aanslagen, een nieuwe aanslag vestigen, binnen twaalf maanden
Sinds d,e datum waarop de rechterlijke
- beslissing kracht van gewijsde heeft verkregen, ten laste van dezelfde belastingplichtige of.' diens erfgenamen op grond
van de bewimpelde of niet aangegeven· inkomsten. (Gecoordineerde wetten betreffende de inli:omstenbelastingen, artikel 14ter.)
16 december 1969.
375

1•8. -

Nieuwe aanslag en sttbsidiaire
Gecoiirclineerde wetten, artilcel74bis. - Dractgwijdte van deze wetsbepaling. - Artikel 74bis van de gecoor-

aanslag. -

clineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen strekt ertoe, in geval van nietigverklaring van een aanslag, aan de
administiatie de Il'\ogelijkheid te verschaffen om de belastingplichtige rechtsgeldig aan te slaan wegens belastingen
die hij wettelijk is verschuldigd, ongeacht
de omstandigheden, veJ;val en gewijsde
uitgezonderd.
3 ma:ut 1970.
613
19. - Nieuwe aanslag. - Aanslag die
ten laste van cc deze·lfde belastingplichtige >> moest wonlen gevestigd. - Vastst.elling ten name van een belastingplichtige van de oorspronkelijlce a.anslag en
van een nimtwe aanslag, de ene, in zover
deze belastingpl-ichtige de belastbare inlcomsten veTschuldigd is, en, de andere,
in zovm· hij de begitnstigde eTvan is. Aanslagen ten name van dezelfde belast'ingpUchtige. - Twee aansl!i.gen worden

vastgesteld ten laste van dezelfde belastingplichtige in de zin van artikel 74bis
van de gecoordineerde wetten betreffende
de inkomstenbelastingeJ;L, wanneer een ervan, hetzij de oorsprqnkelijke; hetzij de
nieuwe aanslag, ten laste van de belastingplichtige is vastgeseltd in zover hij
schuldenaar is van de belastbare inkomsten, terwijl de andere aanslag te zijnen
laste is vastg·esteld als begunstigde van
deze inkomsten.
3 maart 1970.
613 ·
20. - v;aststell!ing van het belastbaar
tijdpeTlc en van de eTop bet1·elclcing hebbende inlcomsten. - Wetboelc van de in-

.. !
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J•omstenbelastingen,~ artikel 265. Aan.sZag. - Omvang .van de bij deze bepaling.en aan de Koning verleende bevoegdheid.

- Uit de bewoordingen van artikel .265
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (artikel 38, .§ 2, lid 2, van de wet
van 20 november 1962 houdende hervorming van de inkomstenbelastingen), waarbij de Koning om de voor een aanslagjaar
verschuldigde belasting vast te stellen,
gelast wordt het belastbaar tijdperk en
de desbetreffende inkomsten te bepalen,
blijkt dat de~e delegatie geclurende · het
hele aanslag:jaar kan worden uitgeoefend.
5 mei 1970.
823
8. Aanslagbiljet,
9. Wijziging door de administratie
van een aangitte.

21. -

Wijziging van de aangitte door·
ae administratie. Bel'icht van wijzigirig. - Begrip. - .Het bewijs van wijzi-

ging bedoeld bij artikel 251 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen voldoet
aan de voorschriften van de wet, zodra
de belastingplichtige in de gelegenheid is
gesteld de redenen te onderzoeken en te
bespreken die volgens de administratie de
wijziging wettigen, welke zij voornemens
is uan de aangegeven inkomsten aan te
brengen; het hoeft het bewijs niet in te
houden van de juistheid van de' voorgenomen wijziging. (Wetboek van de inkom.stenbelastingen, art. 251.)
4 noveniber 1969.
233
10. Belastingcommissie.
11. Aans!ctg van ambtswege.

22. - AansZag van ambtswege. - Reclamatie. - Verhoging van de belastbare
grondsla.q door· ile clirecte7t.T der beZastingen. - Aanslag die, zeZts wat deze verhoging bett-ett, aan de regels inzake aanslag
van ambtswege is onderworpen. - Wan-

. neer de _directeur der directe belastingen,
die uitspraak doet over een reclamatie
tegen een ambtshalve gevestigde aanslag,
de belastbare grondslag verhoogt, blijft
de aanslag, zelfs wat deze verhoging betreft, onderworpen aan de regels inzake
de aanslag van ambtswege. (Gecoorclineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 56 en 65.)
17 februari 1970.
571
· 23. - Aanslag van ambtswege. - Bedrijtsinkomsten. - Bewijs ·van het juiste
bedrag van de beZastbar·e i:nlwmsten. Bewijs van de bntto-inkomsten en van de
attrelcbar·e bedrijtslasten en beil?"ijtsuitgaven. - In geval van aanslag van ambts-

wege wegens bedrijf!linkomsten, omvat
het bewijs van het juiste beclrag ·van de
<< belastbare inkonisten » het bewijs van
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het juiste bedrag van de bruto-inkomsten
en dat van het juiste bedrag van de aftrekbare bedrijfslasten en bedrijfsuitgaven ; door enkel het bewijs te leveren van
sommige bedrijfslasten of bedrijfsuitga"
ven bewijst de belastingplichtige niet het
juiste. bedrag van zijn belastbare inkomsten. (Gecoordineerde wetten · betreffende
de inkomstenbelastingen, art. 26 en 56.)
17 februari 1970.
571
24. - Aanslag van ambtsw.ege. - Bew·ijs van het j7tiste bedrag van de belastbar·e inkomsten. - Ber·oep voor het hot
van ber·oep. - Beoor·tleling .door· dit hot.

- Het hof van beroep dat kennis neemt
van een beroep van de belastingplichtige
tegen de beslissing van de directeur der
belastingen die uitspraak doet over een
aanslag van ambtswege, dient in feite te
beslissen of de belastingplichtige al dan
niet het juiste bedrag van zijn belastbare
inkomsten heeft bewezen. (Gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 26, 56 en 66.)
17. februari 1970.
571
12. Raming van de belastbar·e gmndslag.

25. - Raming van de belastbar·e grandslag. - Door de belastingpZichtige aan
de administr·atie tegengewor·pen overeenlvomst. - Beslissing van het hot van be'
roep dat de over·eenlwmst een verdicht
kamkte·1· heett. V erdichting bewezen
iloor· alle r·echtsmiddelen en met name
door· teiteZijke ver·moeilens. - Wettelijkheid. - Het hof van beroep, waarbij aanhangig is het beroep van de belastingplichtige tegen de beslissing van de directeur der belastingen, kan wettelijk door
alle rechtsmiddelen en met name door fe1telijke vermoedens, het verdicht karakter
aannemen van de akten die aan de administratie zijn tegengeworpen.
2 december 1969.
329
26. - Raming van de belastbar·e gr·ondsZag. - Recht van de administmtie om
door· alle rechtsmiddelen het verdicht karalGter- te bewijzen van de tegen de administmtie aangevoer·de akten. - De aclmi-

nistratie kan bij de vaststelling van de
belasVng het verdicht karakter van een
overeenkomst bewijzen door alle rechtsmiddelen met inbegrip van vermoedens.
(Eerste en tweede zaak.)
3 februari 1970 (twee arresten).
512
2'7. ~ Raming van de belastbar-e gmndslag. - WetboelG van de inkomstenbelastingen, ar-tikeZ 228, lid 1. - Recht voor
de administr-atie om, voor een bepaalde
beZastingschuldige, opzoekingen te verrichten bij der·den. - Recht dat kan uitgeoetend wonlen door· ellce beambte van
de ailministratie van welke graad ook. -

Het recht dat aan de .aclministratie der
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belastingen door artikel 228, lid 1, van het
Wetboek va:n de inkomstenbelastingen is
toegeken{l om bij derden onderzoeksverrichtingen te doen met het oog op een
rechtvaardige inning van de belasting,
kan door elke beambte van de administra. tie worden uitgeoefend; de beperking gesteld door het tweede lid van dit artikel,
volgens welke het recht om derden te horen en een onderzoek in te stellen slechts
kan uitgevoerd worden door een ambtenaar met een hogere graad dan die van
controleur, doelt enkel op het recht om
derden te horen en een onderzoek in te
stellen volgens de bijzondere proced\1re
die ertoe strekt het bewijs door getuigen
te ontvangen en vast te stellen zoals dit
bij de artikelen 232 tot 234 van dit Wetboek wordt geregekl.
17 maart 1970.
680
28. - Raming van de belastbat·e grandslag. - Wetboelc van de inlcomst.enbelastingen, a1·tikelen 228, lid 2, en 232 tot 234.
- Recht van de administTatie om de1·den
te 1~oren en een onde·rzoelc in te stellen. Recht dat enlcel lean 1tit,qeoefend worden
door een a1]"'btenaa1· met een houere gTctctd
flan fl'ie vnn cont1·oleu1·. - Ho1·en van een
denle. ----' Onde1·zoelc. Beg1·ip. Het
recht dat aan de administratie der belastingen door artikel 228, lid1, van het Wethoek van de inkomstenbelastingen is toegekend om bij derden onderzoeksverriChtingen te doen met het oog op een rechtvaardige inning van de belasting, kan
door elke beambte van de acbninistratie
worden uitgeoefend ; de beperkiilg gesteld
door het tweede lid van cUt artikel, volgens welke het recht om derden te horen
en een onderzoek in te stellen slechts kan
uitgevoerd worden door een ambtenaar
met een hogere graad dan die van contraleur, doelt enkel op het recht om derden
te horen en een onderzoek in te stellen
volgens de bijzondere procedure die ertoe
strekt het bewijs door getuigen te ontvangen en vast te stellen zoals dit bij de artikelen 232 tot 234 van dit wetboek wordt
geregeld.
17 maart 1970.
680
13. Rctming van de belnstbnni urondslctg
door telcenen of inflicien vnn geuoedheid.

29. - Raminu van de belnstbare g1·ondslau bij toepnssing van a1·tikel55, § 1, van
de gecoordineerde wetten-iiet1·ejfende de
inlcomstenbelastingen. - Bed1·agen weUce
de belastinuplichtige ctctn invester-inuen
heeft besteed. ~ Tekenen of indici6n vctn
~qeuoedheid. De bedragen welke de be-

lastingplichtige gedurende de belastbare
periode besteed heeft aan investeringen,
kunnen tekenen of indicH')n zijn, waarop
de administratie zich kan beroepen om de
graad van gegoedheid van deze belastingplichtige vast te stellen; het hof van be-

roep beoordeelt soeverein de bewijskracht
van deze tekenen of indiciiln.
16 decen1ber 1969.
375·
30. - Raming van de belastbare urondslau . .VeTmoeden inge~telcl b1:i a1·ti1cel 55, § 1, lid 3, van de uecoordineercle·
wetten betrejfende de inkomstenbelastinuen. lV ettelijk vermoeden van her:...
komst. - Het vern1oeden opgeleverd door
tekenen of indicien waaruit een hogere·
graad van gegoedheid blijkt dan nit de
aangegeven inkon1sten is een wettelijk
vern1oeden van herkomst, dit wil zeggen
dat de bedragen waarop het betrekking·
heeft, tot het tegenbewijs worden vermoed
voort te kon1en nit inkon1sten die tijdens
de belastbare periode werden behaald in
de uitoefening van de beroepsactiviteit
Yan <le belastingplichtige. (Gecoordineerde
wetten betreffende de inkoirrstenbelastingen, art. 55, § 1, lid 3.)
16 decen1ber 1969.
375
31. - Rmninu van de belastbare in~
lcomsten door tekenen of indioien van uegoedheifl. - Teuenbewijs dat op de belastinuplichUge ntst. - Wanneer de administratie de belastbare grondslag wettelijk heeft geraamd volgens tekenen of in~
dicien van gegoedheid waaruit een hogere
graad van gegoedheid blijkt dan nit de
aangegeven inkon1sten, client de belastingplichtige aan de hand van positieve en
controleerbare gegevens te bewijzen dat
deze gegoedheid voortvloeit nit andere
inkomsten dan die welke belastbaar zijn
in cl.e inkomstenbelastingen of nit inkomsten van v66r het belastbaar tijdperk.
(Gecoordineerde wetten betreffende de inkoirrstenbelastingen, art. 55, § 1, lid 3.)
16 decen1ber 1969 en 26 mei 1970.
375 en 899
14. Raming van de belastbare urondslag
bij vergelijking met soortuelijlce belasUnup lich tiuen.

32. - Raminu van de belastbat·e g1·ond-·
·slag bij veTgelijkinO met soortuelijlce belastinuplichtiuen. ~ Voorwaarden van
vergelijlcing. _:___ Opdat een vergelijking

mogelijk zou zijn met de normale winsten
van soortgelijke belasttngplichtigen in de
zin van artikel 28 van cle gecoorclineerde
wettcn betreffende de inkomstenbelastingen, volstaat het dat de vergelijking geschiedt met cle normale winsten van belastingschulclige die een soortgelijk beclrijf exploiteren dat voldoencle gelijkenis
vertoont met het hunne. (Gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 28.)
.
652
10 maart 1970.
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·33. - Raming van de belastbare grondslag bij vergelijlcing met soortgelijke belastingplichtigen. - Ter ~take dienend lcaralcter en bewijswaarde. - Soevereine beoo1'deUng doo1· de teiten1·echte1· van de
vergel'ijlcingsp~mten. De feitenrechter
beoordeelt soeverein het ter zake dienend
karakter en de bewijswaarde van de aangevoerde vergelijkingspunten. om de bedrijfsinkomsten van een belastingplichtige te bepalen. (Gecoordineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, artikel 28.)
10 maart 1970.
652
'· 15. Aftrek van cle beclrijfs~titga~en
en -lasten.

34. -

Attrek van cle beclrijfsuitgaven
en -lasten. - Gecoorclineerde wetten betreffencle cle inlc.omstenbelastingen. - .Mobilii!nbelasting betr·effencle clo01· een naamloze vennootschap betaalbaa1· gestelde dividenclen, clie ten laste valt van cleze
vennootscltap, ter ontlasting van cle aandeelhomlers. Leve1·t geen bedrijfsuitgave of -last op, aftrekbaar van de bnttoinlcornsten van ae vennootschap, die aa.n
(l'e bedrijfsbelasting zijn onderworpen. -

De mobilienbelasting betreffende betaalbaar gestelde dividenden die ten laste viel
van een naamloze venrrootschap, ter outlasting van haar aandeelhouders, is geen
bedrijfsuitgave of -last, aftrekbaar van
d~ bruto-inkomsten van de ''ennootschap,
die aan de bedrijfsbelasting zijn onderworpen. (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 14,
§ 2, en 26.)
23 september 1969.
89.

35. - Wetboelc van de inkomstenbe1astingen, artilcel 47, § 1. - Aftrek van
de bed1·ijfs~titgaven en -lasten. Voorwaarde. - Oommissies, malcelaarslonen,
handels- of andere restorno's vacatiegelden, erelonen, g1·ati;ficaties en' andere vergelilingen. - Aanduiding, in de aangitte,
van de naan~ en de woonplaats van de
verlcrijgers, alsmede van de aan ieder van
hen toegelcende sommen. - Aand~tidingen
die moeten juist zijn opdat de attrek van
deze lasten lean toegestaan worden. OJ?dat de lasteil bestaande uit commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, grati:ficaties of andere
vergeldingen kunnen worden aangenomen
in aftrek van de bruto-iitkomsten, moet in
de verklaring de naam en de woonplaats
van de verkrijgers alsmede het bedrag
van de aan ieder van hen toegekende
sommen juist aangeduid worden. (Wetb.
van de inkomstenbel., art. 47, § 1.)
30 september 1969.
113
36. - Aftrek van de bedrijfsuitgaven
en -lasten. - Bewijs van de werkelijk-
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heid, het bedrag en het bedrijfskaralcter
ervan. - Bewijs dat op de belastingpliohtige rust. - De bewijslast van de werke-

lijkheid, van het bedrag en van het be-·
drijfskarakter van de uitgaven en lasten,
welke de belastingplichtige wenst af te
trekken van het brutobedrag van zijn be~
drijfsinkomsten, rust steeds op deze belastingplichtige .. (Wetb. van de inkomstenbelastingen, art. 44.)
4 november 1969.
233

37. - Attrelc van de bedrijfsuitgaven en bedrijfslasten. - Bedrijfsinkomsten zoals bedoeld in a1·tilcel 20, 2o, a,
van het Wetboelc van de inkomstenbelastin[Jen. - Aftrek van ae· werlceli.jk gedane
liedrijfs~titgaven en liedrijfslasten of f<Jrfaitaire att1·elc voorzien door artilcel 51
rnn hetzelfde wetboek. - Keuze t~tssen
een van lieide stelsels. - Sarnenvoeging
ran de twee stelsels. Ferbod, zelts
Wftnneer genoernde inlcornsten ~dt versohill.ende activiteiten voortlcomen.
De verkrijger van bedrijfsinkomsten zoals becloeld in artikel 20, 2°, a, van het
WetJ;>oek van de inkomstenbelastingen
heeft, om het nettobedrag van deze. inkomsten te bepalen, de keuze tussen twee
stelsels, dat van het bewijs van de werkelijk gedane bedrijfsuitgaven of, bij gee
breke van bewijskrachtige gegevens, dat
van de forfaitaire aftrek als bedrijfslast, doch mag beide stelsels niet samenvoegen, zelfs wanneer genoemde inkomsten uit verschillende activiteiten voortkomen.
·
' 24 maart 1970.
700
16. Attrelc van liedrijfsverliezen
va.n v1·oegere dienstjaren.·

17. Attrek van de reeds belaste elementen
teneinde dubliele belasting
te vermijden.

;38. - Afkelc •'ILn de reeds belaste elementen teneinde dubliele belasting te vermijden. - Vennootschnp met rechtspe1·soonlijkheid. - Attrek die gesohiedt op
het liedrag · van de niet uitgelceerde inkomsten. - Att1·ek op het bedmg der uitgekeerde inlcornsten, zo de niet uitgelceerde niet volstaan. - Bij de vennoot-·

schappen met rechtspersoonlijkheid geschiedt de aftrek van de reeds belaste
netto-inkomsten, teneinde dubbele belasting van dezelfde inkomsten ten laste van
eenzelfde belastingplichtige te vermijden,
op het bedrag van de niet uitgekeerde inkomsten, en zo deze niet volstaan, op het
bedrag der uitgekeerde inkomsten. (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbdastingen, art. 52, § 6, lid 1.)
23 september 1!l69.
89
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· -39. - Attrelc van de reerls belaste inlcomsten, teneinde dubbele belastin[l te
ve1·mijclen. - BelastingpUchtige. rZie met
ingang van het dienstjaar 1963 onderworpen is aan de vennootschapsbelast-ing
waarvan spralce in het 1Vetboe7c van de
inlwmstenbelastingen. - Inlcomsten over
vroegere dienstjaren dan het dienstjaa?·
1963. - Toepassing van a1·tilcel 52 van de
geooordineerde wetten betreffende de inleomstenbelastingen. Daar de aanslagen, die over vroegere dienstjaren dan
het dienstjaar 1963, met inbegrip van de
navorderingen van rechten over deze
dienstjaren, gevestigd of te vestigen zijn
ten laste van de belastingplichtigen die
met ingang van het dienstjaar 1963 ()nderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting waarvan sprake in het Wetboek van
de inkomstenbelastingen,. krachtens :utikel 88, § 4, 1°, van de wet van 20 november 1962 beheerst worden door de bepalingen van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastinge)l, is artikel 52 van bedoelde wetten, ten aanzien
van de aftrek, met name van de reeds
belaste elementen, ook van toepassing op
deze aanslagen; hieruit volgt dat de reeds
belaste inkomsten bedoeld bij dit artikel 52 van de inkomsten, welke beheerst
blijven door deze gecoorclineerde wetten,
moeten worden afgetr()kken zoals dit
is bepaald bij § 6 van bedoelde wetsbepaling, zelfs al beslist de algemene
vergadering der aandeel!l()uders van de
vennootschap pas op een latere datum
dan die van de opheffing van artikel 52,
welk bedrag der inkomsten van de· vennootschap in de reserve zal gestort worden en welk bedrag aan de aandeelhouders zal uitgekeerd worden.
23 september 1969.
89
40. - Attrelc van de reeds aangeslagen bestanddelen ten einde d~tbbele aanslag te v·ermijclen. - Att1·elc van de 1·eeds
in d.e lootJ '!ian. het boele- of 1·elceningjaa1·
aangesla.gen inlcomsten. - Aftrelc die onderworpen is aan de vom"Wa·arde dat deze
inlcomsten 'UOorlcomen onder de belast,
bare irilcamsten van hetzelfcle dienstjaar.

- Volgens artikel 52, §§ .1 en 4, van de
gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen mogen de belltanddelen die reeds in de loop van hetzelfde
boek- of rekeningjaar werden ·aangeslagen slechts van de belastbare. inkomsten
worden afgetrokken, in de mate bepaald
bij de §§ 2, 3, 4 en 5 van hetzelfde artikel, op voorwaarde dat deze bestandclelen
onder genoemde belastbare inkomsten
voorkomen.
24 .februari 1970;
596
41. - Attrek van de 1·eeds aangeslagen bestanddelen ten einde d~tbbele aanslag te vermijden. - Attrelc van de reeds
in de loop van het. boelc- of relceningjaar

aatigeslagen inlcomsten. ~ Vaststelling
van het bedrag van deze attr()lc. -

De reeds aangeslagen bestanddelen bedoeld in a:rtikel 52 van de gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen mogen slechts van de ·belastbare
inkomsten worden afgetrokken in zover
in deze inkomsten een bedrag voorkomt
dat gelijk is aan hun totaal bedrag vermindercl met de reeds op deze bestanddelen geheven cedulaire belastingen, met
de .financfEHe lasten en met een aandeel
in de algemene beheerskosten voor de
andere bestanddelen dan het kadastraal
inkomen vim de tot bedrijfscloeleinden
gebruikte vaste goederen. (Gecoorclineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 52, §§ 1, 2, 3, 4 en 5.)
24 februari
1970.'
596·
.
18. V erminrlering we gens gezinslasten
19. Verhoging als sanotie.
42. -

Wetboelc van de inlcomstenbelastingen, Mtilcelen 41, § 1, 132 en 334.
Vennootsohapsbelasting. Verhogin.:
,qen als sanotie. Verhoging toepasselijlc op de bijzonde1·e aanslag die versolutlcligcl is in geval van onj~tiste ·aangifte van de identiteit van de verlcrijgers
van commissies of van het bedrag van
deze oommissies. - De onjuiste aangifte,

door een vennootschap, als bedrijfslasten,
hetzij van het bedrag van commissies,
makel aarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties of· andere vergeldingen die zij betaald heeft, hetzij van
de identiteit van de verkrijgers, stemt
·overeen met het ontbreken van aangifte
van in beginsel belastbare lnkomsten;
hieruit volgt dat de belastingen verschuldigd op de niet aangegeven inkomsten, en
clus de bijzondere aanslag, aan de belastingverhoging onclerwo·rpen zijn. (Wethoek van de inkomstenbelastingen, artikel 47, § 1, 132. en 334.)
30 september 1969.
113
4'3. - Be1·.oep voor het hof van beroep,
..:... W eiboelc van de inlcomstenbelastingen,,
,-- Belastingverhogingen. 1beicl van het hot van beroep. -

Bevoegd-

Onder de
gelding van het Wetboek van de inkomstenbelastingen is het hof van beroe]J,
binnen de perken van het geschil, waarvan het regelmatig kennis heeft genomen
ten gevolge van het beroep van de belas- .
tingplichtige tegen de beslissing van de
c1irecteur der belastingen, bevoegd niet
alleen om te onderzoeken of de wettelijke
toepassingsvoorwaarden voor de ' belas-.
tingverhogingen verenigd zijn en of het
bedrag ervan het bij de wet vastgestelde
bedrag niet overtreft 1 doch ook om de opportuniteit en het bedrag op gro:t;td van
feitelijke overwegingen te be(Jordelen:

INKOMSTENBELASTINGEN
(Wetb. van de ink{lmstenbel., ·art. 267.)
281
18 november 1969.
20. Reclamatie.

44. - Reola1natie. - Beroep voor het
H of van beroep. ..:_ Aanslag vernietigd
door de direoteur der belastingen of het
Ho1 van be1'0ep. - Onthejfing van overbelastingen,. - Beslissing die de terttfibetaling beveelt van ten onrechte ge~nde
belastingen en uitspraali; !Wet over de
event~tele verplichting om moratoriuminteresten te betalen. - Beslissing over de
int.eresten die de macht of de bevoegdhetd van deze 1·echtscolleges niet ove1·schrijclt. - Wanneer de directeur der cli-

recte belastingen en, in geval van beroep
tegen de beslissing van de directeur, het
hof van beroep een aanslag, waartegen
de belastingplichtige een reclamatie heeft
ingediend, vernietigen of zelfs een ontheffing van overbelasting toekennen en de
terugbetaling van de ten onrechte geinde
belastingen bevelen, overschrijden zij hun
macht of bevoegdheid niet door zich uit
te spreken over het eventueel verschuldigd zijn van moratoriuminteresten.
.6 januari 1970.
408

45. - Reclamatie. - Reclamatie ingediend na de 31° maart van het tweede
dienstjaa~· en meer dan zes maanden naclat de vm·zoelcster van het aanslagbiljet
kennis heeft gehad. - Reclamatie in ellc
,qeval ingediend buiten de wettelijke termijn. - Wettelijk gerechtvaardigd is het
arrest dat vaststelt dat uit een geschrift
van een gevolmachtigde van de belastingplichtige blijkt dat deze van het aanslagbiljet kennis heeft gehad zes maanden
voordat de reclamatie werd verzonden, en
d~t eruit afleidt dat de reclamatie, ingedlend na de 31" maart van het tweede
dienstjaar, in elk geval is ingediend buiten de termijn die op straffe van verval
worclt gestelcl bij artikel 61, § 3, van de
gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen.
27 januari 1970.
480
46. - Reclamatie. - Reclamr.ttie ingediend na de 31° maart van het tweede
dienstjaar en meer dan· zes maanden nadat df! belastingplichtige van het belastingbil'jet lcennis heeft gehad. - A1·rest
clat beslist aat de 1·eclamat-ie niet ontvanlcelijk is. - A1·rest dat het recht van de
bel(])stingplichtige op de behandeling van
zijn zaalc door een onpartijdige en onafhanlcelijlce reohtbanlc niet sohendt. -

Het recht van de belastingplichtige op
de behandeling van zijn zaak door een
onpartijdige en onafhankelijke reclltbank wordt niet · geschonden door het
arrest, clat niet ontvankelijk verklaart de
reclamatie die is ingediend na 'de
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31" maart van het tweede -dienstjaa1; en
meer dan zes maanden nadat de belas-·
tingplichtige van het aanslagbiljet kennis
heeft gehad, aangezien de belastingplichtige de gelegenheid heeft gehad zijn
verweer te doen gelden tegen de door de
administratie geschapen titel maar er
binnen de wettelijke termijn g~en gebruik
van gemaakt heeft. (Artikel 6 van het
Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden).
27 januari 11170.
480

47. - Reclamatie. - · AU1tSlag van
ambtswege. - Reclamatie. - Verhoging
Va!ll de belastbare grondslag door de directeur der belastingen. - Aans'tag die,
zelfs wat deze verhoging betrett, aan dtJ
regels inzalce aanslag van ambtswege is
onde·rworpen. Wanneer de directeur

der directe belastingen, die uitspraak
cloet over een reclalnatie tegen een ambts-·
halve gevestigde aanslag, de belastbare
grondslag verhopgt, blijft de aanslag,
zelfs wat deze verhoging betreft, onderworpen aan de regels inzake de aanslag
van ambtswege. (Gecoordineerde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen artikelen 56 en 65.)
·
'
17 februari 1970.
571
48. - Reclamatie.
Aanslag in de
m.obilienbelasUng en de nationale cnstsbelasting. - Bevoegdheid van de directe~tr am· bela.stingen. Zo de direc'teur

der belastingen, bij wie aanharigig is een
regelmatige reclainatie tegen een aanslag
in de mobilii~nbelasting en de nationale
crisisbelasting, vastgesteld · op een bepaalde verrichting, zich moet beperken
tot het onderzoek van de wettigheid en de
grondslag van deze aanslag, heeft hij
daarentegeu de bevoegdheid en de plicht,
zoals inzake beclrijfsbelasting, te beslissen over de verschillende bestanddelen
van elke aanslag die werkelijk bij hem
aanhangig is gemaakt: (Gecoordineercle
wetten betreffende de inkomstenbelastingei:t, art. 61, § 3.)
3 niaart 1970.
613
49. - Reclamatie.
Aanslag in de
mobilWnbelasting en de ncttionale crisisbelasting vastgesteld ten gevolge van de
aangifte i1~ cle inlcomstenbelas.tingen van
een 1lennootschap. BetJoegdheid van
de di1·ecte~w der be/.astingen. De

directeur der belastingen,, bij wie aanhangig is een regelmatige reclamatie
tegen een aanslag in de mobilH~nbelas
ting en de nationale crisisbelasting, vast.gesteld ten gevolge van de aangifte in
de inkomstenbelastingen van een vennootschap, mag en moet, zelfs ambtshalve,.
de vergissingen en leemten verbeteren.
waardoor deze aanslag is aangetast, zo-

\
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wel ten nadele van de administratie als
ten nadele van de belastingplichtige. (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 61, § 3.)
3 maart 1970.
613
21. Ontheffing.

50. - Ontheffingen. - Overbelasting
wegens materi·ele vergissingen. - Begrip.
- De mater1ele vergissing die de dil;ecteur der belastingen toestaat de ontheffing
van overbelasting te verlenen buiten de
reclamatietermijn gesteld bij artikel 61,
§ · 3, van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen is een
feitelijke vergissing, die noch aan het
verstand noch aan de wil van de taxatieambtenaar en evenmin aan dezes beoordeling is toe te schrijven. (Gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 61, § 6; wet van 24 maart 1959,
art. 2.)
.9 september 1969.
32
51. - Onthejfingen. - Overbelastin,qen
wegens materiiile vergissingen. Verzuimen doot· de tawatie-ambtenaar van
gegevens die door een belastingplichtige
als bedr·ijfsttitgaven worden vet·strekt. Verzttim dat op zichzelf geen materiiile
vergissing is. - Het verzuimen door de
taxatie-ambtenaar van gegevens door de
belastingplichtige verstrekt als bedrijfsuitgaven die van zijn bruto-inkomsten
kunnen worden afgetrokken is op zichzelf
niet de materHlle vergissing waarvan
sprake in artikel 61, § 6, vail de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, daar dit verzuim niet aileen
kan voortvloeien uit een feitelijke vergissing, die noch aan het verstand noch aan
de wil van de ambtenaar is toe te schrijven, maar ook uit dezes beoordeling van
de door de belastingplichtige overgelegde
bewijselementen.
9 september 1969.
32

'52. -

Ontheffing. - Wetboek van de
inkomstenbelastingen, artilcel 277.
Dttbb.ele belasting. - Begrip. - Dubbele

belasting onderstelt dat op eenzelfde inkomen verscheidene aanslagen zijn gevestigd, waarvan de ene de andere wettelijk
uitsluit. (Wetboek van de inkomstenbelastingen, art. 277.)
30 september en 16 december 1969.
113 en 373

5:3. - Wetboek van de inlcomstenbelastingen) artilcel 271. - Onjttiste aangifte,
dom· een vennootschap) van de verkrijger
van commissies of van het bedrag van de
toegelcende sommen. Belasting van
deze, commissies ten name van de werlcelijke verlcrijger. Opneming van het

bedrag van de commMs~es in de winsten
van de vennootschap die ze betaald heett
en vaststelling, ten name van deze vennootschap) van de bijzondere aanslag
waarvan spralce in at·tilcel 132 van het
Wetboelc van de inkomstenbelastingen.
Geen cltt·bbele belasting. - Wanneer

een vennootschap een otijuiste aangifte
heeft ingediend nopens de identiteit van
de verkrijger van commissies die zij heeft
betaald, sluit de aanslag ten name van
de werkelijke verkrijger van deze commissies niet uit dat het bedrag van deze
commissies zonden opgenomen worden in
de winsten van de vennootschap, of dat
te haren name zou vastgestelcl worden de
bijzondere aanslag waarvan sprake in artikel132 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen. (Wetboek van de inkomstenbelastingen, art. 20-2°, 47, § 1, 132 en
277.)
113
30 september 1969.
54.- Ontheffing. - Dttbbele belasting.
- Belasting ten laste van een niet-verblijfhottder gevestigd op grond van artilcel 148 van het Wetboelc van de inlcomstenbelastingen, na aft?"elc van de geinde
voorhe.ffingen. - Geen dubbele belasting.

- Geen dubbele belasting, waarop toepasselijk is de outlasting .gestelcl bij
artikel 277 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen, wordt in het leven
geroepen door de belasting die op grand
van artikel 148 van dit wetboek wordt
gevestigd op het geh:eel van de in Belg~e
door een niet-verblijfhouder behaalde of
verkregen inkomsten, indien het bedrag
van deze belasting bepaald is na aftrek
van de ten laste van dezelfde belastingplichtige geinde voorhe;ffingen.
16 december 1969.
373

55. - Onthe:ffing: - Ter11gbetalin,q van
belastingen en verplichting tot betaling
van moratorittminteresten. - Enige verplichting.
Oorzaalc.
Wettelijlce
grondslag. - De verplichting om de ten
onrechte geinde inkomstenbelastingen terug te betalen en de verplichting om op
de aldus geinde bedragen moratoriuminteresten te betalen, in het bij de wet bepaalde geval, vormen geen onderscheiden
schulden, maar wel een enkele op eenzelfde rechtsfeit gegronde verplichting
opgelegd door artikel 74, lid 5, van de
gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, gewijzigd bij artikel 5 van de wet van 27 juli 1953, of bij
artikel 308 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
6 januari 1970.
406
'5'6. - Onthe,jfing.
Internationale
ove1·eenkomsten. Overeenkomst van
10 maart 1964 met Frank1·ijlc. - Onthetfing van belasting bed:oeld bij artilceZ 5

.J.

.I

L_'
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van ile wet van 14 april 1965 tot goedkmtl"ing van deze overeenkomst. Ontheffing van ambtswege of verleend op een
aanv1·aa.g ingediend binnen de bij deze
bepaZing gestelde termijn. - Toekewning
van m'fjratoriuminte1·esten op de terug te
beta.Zen o1;-erbelasting. - OnwetteZijlcheia.

Indien van de aanslagen waarvan
sprake in artikel 5 van de wet van
14 april 1965 houdende goedkeuring van
de overeenkomst met Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting, van ambtswege ontheffing wordt toegekend of ontheffing ervan wordt verleend op een aanvraag ingediend binnen de bij bedoeld artikel 5 gestelde termijn van een jaar, dan
zijn de artikelen 74, lid 5, van de
gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen en 308 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen
niet van toepassing, en de Staat kan dus
niet worden veroordeeld tot de betaling
van moratoriuminteresten op de terug te
betalen overbelastingen.
6 januru:i en 24 maart 1970. 406 en 702

57. - Onthe,(fing. - Geooorclineercle
wetten betreffende de inlcomstenbelastingen, artikel 61, § 8. - Nieuwe besoheiden
of niettwe feiten. - Begdp. - Voor de
·toepassing van artikel 61, § 8, van
de wetten betreffende de inkomstenbelastfngen, gecoordineerd bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948, zijn
enkel nieuw de bescheiden of feiten die
een bewljs kunnen opleveren dat vroeger
niet had kunnen geleverd worden en die
de belastingplichtige niet in staat was
over te leggen tijdens het onderzoek van
zijn reclamatie door de directeur der belastingen of van zijn beroep door het
hof van beroep.
623
3 maart 1970.

58. -

Onthe!Jing. - Verzoelc tot ontdoor ae belastingsohu.lclige bi.i ae
direoteu.r ingecliend. Direotettr niet
bevoegd om de aanslag te herzien. h~ffing

Indien de brief die door de belastingschuldige aan de directeur der belastingen
werd. gezonden geen bezwHarschrift is
maar een inlichting met het oog op een
outlasting van ambtswege in de zin van
artikel 277 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen, is de directeur niet
bevoegd om de aanslag te herzien en desnoods de vaststelling van een bijkomende
aanslag te bevelen. (Wetb. van de inkomstenbelastingen, art. 277.)
10 maart 19170.
649

59. -

Ontheffing.
Overeenlcomst
tttssen Belgii3 en Franlcrijk op 10 maart
1964 gesloten en goedgelcettrd bi.i de wet
van 14 apTil 1965. - Bevoegdheict om de
bij rurtikel· 5 van deze wet bepaalde ontlastingen uit te sp1·e1cen. - Bevoegdheid
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van de direotetw der belastingen onder
voorbehottd dat tegen zijn beslissiil-g voor
het hot van beroep hoger Mroep lean worden ingesteZd. - Ingevolge artikel 5 van

de wet van 14 april 1945 houdende goedkeuring van de overeenkomst van
10 maart 1964 tussen Belgi<e en Frankrijk
tot voorkoming van dubbele belasting inzake inkomstenbelastingen, is de dil;ecteur der belastingen bevoegd om zich
hetzij ambtshalve, hetzij ten gevolge van
een gemotiveercle reclamatie over de outlasting uit te spreken van de in genoemd
artikel bepaalcle aanslagen, onder voorbehoud dat eventueel tegen de beslissing
van de directeur bij het hof van beroep
een beroep kan worden .ingesteld.
721
7 april 1970.

·60. - Onthe!fing. - Beroep voor het
hof van beroep. - Beroep tegen een beslissing vwn de direotettr der belastingen
uitspraalc doende over een verzoek om
ontlasting geg1'0nd op de overeenlcomst
van 16 mei 1931 t1tssen Belgie·. en Frankrijk, die bij de wet van 28 deoembe1· 1931
is goedgelceurd. - Verzoek tot ontlastin.rJ
ingesteld voor het hot van beroep en gil,grond 011 de overeenlcomst van 10 maart
1964 tttssen Belgii3 en Franlcrijlc en de
wet van 14 ap1"il 1965 tot goedkeuring van
deze overeenkomst. Hot van beroetJ
vermag geen kennis ervan te nemen. Het hof van beroep waarvoor aanhangig
is een beroep tegen de beslissing van de
directeur der belastingen, die uitspraak
doet over een verzoek tot outlasting enkel
gegrond op de overeenkomst van 16 mei
1931 tussen Belgi•e en Frankrijk gesloten tot voorkoming van clubbele belasting
inzake directe belastingen, goedgekeurcl
bij de wet van 28 december 1931, vermag
geen kennis te nemen van een verzoek
tot outlasting door de belastingplichtige
bij conclusie ingediend en gegrond op
de overeenkomst van 10 maart 1964 tussen Belgi<e e'n Frankrijk en de wet tot
goedkeuring van deze overeenkomst.
7 april 1970
721
22. Beroep voor het hot van beroep.
61. -

Beroep voor het hot van beroep.
- Belastingplichtige opge1·oepen voor een
Tweede otwoepin,q gete1·eohtzitting. zonclen v661· deze terechtzitting en voor
een latm·e tereohtzitting. - Hot van 1Jeroep dat op cle ee1·ste terechtzitting ttUspraak doet over de oonclusic alleen van
de Belgisolw Staat. OnwetteZijlcheid.

- Wanneer de belastingplichtige die een
beroep tegen de beslissing van de directeur der belastingen · heeft ingestelcl,
nadat hij was opgeroepen voor een
eerste terechtzitting van het hof van
beroep, v66r deze tereclttzitting een
tweede oproeping heeft gekregen waariu
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wordt yermeld dat de zaak op een latere
-zitting zal wor{len behandeld, mag het
hof van beroep niet wettelijk uitspraak
doen op de eerste terechtzitting, op de
conclusie alleen van de Belgische Staat,
zo de betastingplichtige verstek laat
gaan. (Wetb. van de inkomstenb., artikel 286.)
2 september 1969.
1

beoordeling door ·de administratie werd
onderworpen; er wordt niet vereist dat
deze betwistingen vooraf zouden voorgelegd worden aan de directeur der belastingen of dat deze hierover ambtshalve
zou beslist hebben. (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
art. 66 en 74bis.)
9 december 1969.
344

62. ----' Bet·oep voor het hof van bet·oep.
- Stulclcen met betrelclcing tot de, betwisting en memories, stulclcen of bescheiden
wellce door de directeur cler belastingen
~Det·den overgelegd als antwoord op ere
nie?twe stttlclcen clie door de verzoelcer ter
grijfie werden neergelegd. - 'Voorwaarden vereist opdat het hot van beroep vermau' relcening ermee te hOttden. Het

65. - Reolamatie. -'- Beroep voor het
hof van beroep. Aanslag vernietigcl
door de directeur det· belastinuen of het
hof van bm·oep. Ontheffinu vaiL ove1'belastiJngen. - Beslissing die de tentgbetaling beveelt van ten onrechte gefnde
belastingen en uitspraalc doet over de
eventuele vet·plichting om momtori·ttminteresten te betalen. - Beslissing ove1·
de intet·esten die httn macht of hun bevoegdlwicl niet ove,1·sclwijdt. - Wanneer

Hof van beroep, waarbij aanhangig is
een beroep van de belastingplichtige
tegen de beslissing van de directeur der
belastingen inzake directe belastingen,
vermag enkel rekening te houden met
de stukken met betrekking tot de betwisting, de memories, stukken of bescheiden
welke door de directeur werden ovei'gelegd als antwoord op de nieuwe stukken
die door de verzoeker werden neergelegd,
wanneer de neerlegging ter griffie geschied is overeenkomstig - naar gelang
van het geval - de artikelen 281 · en
283 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
J8 november 1969.
280
63. - BeroetJ voor het hot van beroep.
- Wetboelc van de inkomstenbelastingen.
- Belastingverhogingen. - Bevoegdheid
van het hof van beroep. - Onder de gel-

ding van het Wetboek van de inkomstenbelastingen is het hof van beroep, binnen de perken van het geschil, wam'van
het regelmatig kennis heeft genomen ten
gevolge van ·tet beroep van de belasting~
plichtige tegen de beslissing van de directeur der belastingen, bevoegd niet alleen
om te onderzoeken of de wettelijkc toepassingsvoorwaarden van de belastingverhogingen verenigd zijn en of het beclrag
ervan het bij de wet vastgestelde bedrag
niet overtreft, doch ook om de opportuniteit en het bedrag op grond van feitelijke
overwegingen te beoordelen. (Wetb. van
de inkomstenbel., art. 267.)
281
18 november 1969.
64. - Bm·oep bij het hot van benJep.
- Subsidiaire aanslag onderwot·pen aan
de beoordeling van het hof van beroep.
- Betwistingen waarvan het hot lcennis
trnag nemen. - Het hof van beroep waar-

bij aanhangig is een beroep tegen een beslissing van de directeur der belastingen
is bevoegd om uitspraak te doen over a--lle
betwistingen waaraan aanleiding kan geven een subsidiaire aanslag die aan zijn

de directeur der directe belastingen het
hof van beroep, in geval van beroep tegen de beslissilig van de directeur, een
aanslag waartegen de belastingplichtige
een reclamatie heeft ingediend, vernietigen of zelfs een ontheffing van overbelasting toekennen en de terugbetaling van
de ten onrechte geinde 'belastingen bevelen, o-v'erschrijden zij hun macht of bevoegdheid niet door de terugbetaling van
de ten onrechte geinde belastingen te bevelen en zich uit te spreken over het eventueel verschuldigd zijn van moratoriuminteresten.
6 januari 1970.
406
66. - Bet•oep voor het hot van beroep.
- Te'l'm.·i.i~. - Uitgangsp1.tnt van de termijn. - Betelcening van de beslfssing van
de cli1·ecte1tr. Begrip. De termijn

van veertig vrije dagen, waarin het
verzoekschrift om in beroep te · komen
tegen de beslissing van de directeur der
directe belastingen en het origineel van
het exploot van aanzegging van dit verzoekschrift ter griffie van het hQf van beroep moeten worden neergelegu, begint te
!open vanaf de beteki:ming van deze
beslissing, dit wil zeggen vanaf het aanbieden do01' de post aan de woonplaats
van de belastingplichtige, van het aangetekend schrijven dat de beslissing bevat. (Wetb. van de inkomstenbelaRtingen,
art. 219 en 280.)
10 februari 1970.
536

67. - Beroep voot· het hof van bemep.
- Be'l'oep tegen de beslissing van de dit·ecteur der belastingen waarbij een aanslag wordt ?'1-ietiu verlclaard. - Beroep
aat het recht van de administratie om
een nieuwe aanslag vast te stellen niet
OtJschort. - Het beroep voor het hof van
beroep door de belastingplichtige ingesteld tegen de beslissing van de directeur
der belastingen waarbij een aanslag nie-
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tig verklaard wordt, omdat hjj niet vastgesteld is met inachtneming van een
andere rechtsregel dan die betreffende de
verjaring, heeft geen schotsende kracht
en belet niet dat de administratie een
nieuwe aanslag vestigt. (Gecoordineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 66, 68 en 74bis.)
3 maart 1970.
613
68. - Beroep voor het hot vatt bet·oep. - Neerlegging van nieu.we stuklcen.
- Stulclcen door de partijen in de uitoetening vam hun reohten van verdediging
neergelegd in antwoonl op niettwe middelen of argumenten. - De artikelen 281
tot 283 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen verbieden niet dat partijen aan het hof van beroep nieuwe
stukken overleggen, wanneer dit geschiedt in antwoord op nieuwe middelen
of argumenten welke de tegenpartij in
conclusie voo'l."stelt en indien de rechten
van de verdediging van deze laatste werden geeerbiedigd. (Wetb. van de inkomstenbelastingen, art. 281 tot 283.)
10 maart 1970.
\
650
•69. --'- Beroep voor het hot van bet·oep. - Beroep inzake een aanslag in
rZe belasting op de inkomsten ttit onroerende goederen. _:_ Artilcel 107 van de
Grondwet verleent aan het hot van beroep niet de bevoegdheid om de overeenstemming met (le Grondwet. en de wet
te controleren van een eindbeslissing die
met de goedlceuring van de plaatselijke
cotnmissie, het kadastraal inlcomen van
een als, type' gekozen onroerend goed vaststelt. - Artikel 107 van, de Grondwet
verleent aan het hof van beroep, dat kennis neemt van een beroep tegen een beslissing van de directeur der belastingen
inzake een reclamatie tegen het bedrag
van de grondbelasting van een als type
gekozen onroerend goed, niet de bevoegdlleicl om de overeenstemming met de
Gromlwet en de wet te controleren van
<~en eindbeslissing, waarbd het bestuur
van !let kadaster, met de goedkeuring van
de plaatselijke commissie, !let aan dit onroerend goed toegekend kadastraal inkomen heeft vastgesteld.
10 maart 1970.
654

70. - Beroep voor het hot van beroep.
- Gt·enzen van het aan dit hot overgelegde geschil. - Ret hof van beroep,
waarbij aanhangig is het beroep van de
belastingplichtige tegen de "beslissing van
<le directeur der belastingen, kan, buiten
!let geval van forclusie, van overmacht
of van gewijsde, enkel kennis nemen van
de geschillen .aan de directeur overgelegd
en van de vraagpunten waarover c1eze
ambtshalve uitspraak heeft gedaan. (Wet-
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boek van de. inkomstenbelastingen, artikelen 278 en 279.)
17 maart 1970.
683
71. - Beroep voor het hof van beroep.
- Beroep tegen een beslissing van de dit·eotettr der belastingen uitspraalc doende
over een verzoel;; om ontlasting gegrond
op de overeenlcom,st van 16 mei 1931 tussen BelgiC en Ft·ankrijlc, die bi.i de wet
van 28 december 1931 is goedgekeurd. ~
Verzoek tot ontlasting .ingestelcl -uoor het
hot van beroep en gegrond op de overeenkomst van 110 ma·art 19S4 tttssen Betgii!.
en Frankrijk en de wet van 14 april 1965
tot goedkeut·ing van deze ove·reenkomst.
- H'orj van beroep vermag geen lcennis
ervan te nemen. - Ret hof van beroep
waarvoor aanhangig is een beroep tegen
de beslissing van de directeur der belastingen, die uitspraak doet over een verzoek tot outlasting enkel gegrond op de
overeenkomst van 16 mei 1931 tussen
Belg~e en Frankrijk gesloten tot voorkoming val\ dubbele belasting inzake directe
belastingen, goedgekeurd bij de wet van
28 december 1931, vermag geen kennis te.
nemen van een verzoek tot outlasting
door de ])elastingplichtige bij conclusie
ingediend en gegrond op de overeenkomst
van 10 maart 1964 tussen Belgi•e en
Frankrijk en de wet van 14 april 1965
tot goedkeuring van deze overeenkomst.
7 april 19'10.
721

72. - Bm,oep voor het hot van beroep.
- Beroep tegen een beslissing van de directeur der belastingen. - Hot van bet·oep verrnag geen kennis te nemen 1xtn
een andere beslissing waat·tegen geen beroep tvercl ingesteld. - Het hof van beroep waarvoor aanhangig is het beroep
van de belastingplichtige tegen een beslissing van de directeur der belastingen
vermag geen kennis te nemen van een
andere beslissing waartegen geen beroep
is ingesteld, ook al was deze gewezen
over een reclamatie betreffende dezelfde
aanslag. (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 66 en
67.)
7 april 1970.

721

7.3. - Beroep voor het hof van· beroep.
- Geschil beperlct tot cle betwistingen
wellce aan de directetw der directe belastingen worden onderwoqJen en tot de
zmnten waarover deze ambtshalve ttitspmalc heett gedaan. - Directeur die
arlljbtshalve ttitspt·aak doet. - Begrip. ~
Wanneer de directeur der belastingen die
kennis heeft genomen van een reclamatie
van de belastingschuldige, beslist heeft,
zonder dat dit punt hem door de belastingschuldige werd onderworpen, dat de
belastbare grondslag van een bijzond~re
aanslag ten laste van de belastingschul-

1142

INKOMSTENBEL'ASTINGEN

dige waarvan sprake in de artikelen 118 deze belastingplichtige ingekohierd en uiten 131-2° van het Wetboek van de voerbaar wordt verklaard.
inkomsteribelastingen,
wettelijk
werd
30 april 1970.
805
vastgesteld met inachtneming van de
bepalingen vail artilrel 3 van de wet van
7·6. - Vervolgingen tot invorde1"ing. 24 november 1953 · tot bevordering van Koninklijk besluit van 22 september 1937,
de opslorping o.f de fusie 'vim vennoot- artilcel 55. - Rechtstreekse vervolgingen.
s<;happen, ver,mits deze laatste wetsbe- Begr·ip. - Lniclens artikel 55 van het lwpaling krachtens het ministerieel besluit ninklijk besluit van 22 september 1937 tot
van 7 mei 1965 ten deze dient toegepast uitvoering van cle gecoordineerde wetten
te wor{len vom· het vestigen van een der- betreffende de iilkomstenbelastingen, zijn
gelijke aanslag, mag het hof van beroep de rechtstreekse vervolgingen tot invordewettelijk kennis nemen van 'het door de' ring van· de directe belastingen en cle
belastingschuldige overgelegde vraagpunt ermee gelijkgestelde belastingen gericht
over de wettelijkheid van de toepassing · tegen de belastingplichtigen wier namen
. van die wet van 24 november 1953 voor op het kohier voorkomen of hun vertegenhet vestigen van de belastbare gronclslag woorcliger.
van een ·bijwnclere aanslag becloeld bij
30 april 1970.
805
die artikelen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
77. - vervolgingen tot invor·cler·ing. 12 mei 1970.
847 Koninklijk besluit van 22 september 1937,
ar·tikel 55. Rechtstr·eekse vervolgin'23. - Voor·ziening in cassat'ie. (Zie : Cassatie, Cassatiemicldelen, Voorziening
in cassatie.)
24. Vervolgingen, tenttitvoeTlegging,
voorreoht van de Schatkist.

74. - Ver·volgingen tot invordedng.
- Fusie van vennoo•tschappen door opslorping. Rl!!chtstreelcse vervolgingen
ten laste van een vennootsohap die de
activa en de passiva van een opgeslorpte
vennootschap heeft overgenomen, tot invo'rdering van cle ten name van deze vennoofJtscha.p gevestigcle en ingelcohierde belastingen. - V ervolgingen tot gedwongen
tentt-itvoerlegging op cle· goecleretn van de
opslorpencle vennootschap krachtens het
kohier dat ten name van cle opgeslorpte
v.ervnootschap is gevestigd en ttitvoerbaar
verklaard. Onwettelijkheid. On-

wettelijk zijn de rechtstreekse vervolgingen ten laste van een vennootschap,
die de activa en de passiva van een
opgeslorpte vennootschap heeft overgenomen, tot invo·rclering van de ten name
van deze vennootschap gevestigde en
ingekohierde belastingen alsmede tot gedwongen tenuitvoerlegging op de goederen van de eerste vennootschap krachtens het kohier dat ten name van de
tweecle vennootschap is gevestigd en uitvoerbaar verklaard.
30 april 1970.
805
75. - Vervolgingen tot invorder·ing. Gedwongen tenuitvoerlegging op de goederen van een belastingplichtige. - Noodzakelijke inkohiering van de belasting,
~titvoerbaar verklaard ten name van cleze
belast-ingplichtige. - De geclwongen ten-

uitvoerlegging · op de goecleren van een
belastingplichtige vel'eist in beginsel clat
de ingevordercle belasting · ten .name van

g.en. - V ertegenwoordiger van de in het
lcohier genoemcle belastingplichtige. - Begr·ip. - De vertegenwoordiger van de be-

lastingplichtige die in het kohier genoemd
. wordt, is, in .de zin van artikel 55 van
het koninklijk besluit van 22 september
1937 tot uitvoering van de gecoorclineerde
wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, de persoon die . hem wettelijk vertegenwoordigt, zonder persoonlijk gehouden te zijn om de ten laste van deze belastingplichtige gevestigde en ingeko~
hiel'de belastingen te betalen.
30 april 1970.
805

7.8. - Vervo·lgingen tot invoraering. Koninlclijk beshtit van 22 september 1937,
artikel 55.'- Ver·tegenwoor·diger. - Vennootschap clie de activa en cle passiva ·van
een opgeslorpte vemwotschap .heeft overgenomen. - Geen vertegenwoor·diger van
deze Zaatste vennootschap. Een vennootschap, clie de activa en passiva van
een opgeslorpte vennootschap heeft overgenomen, is niet vertegenwoordiger van
cleze vennootschap, in ·de zin van artikel 55 van het koninklijk besluit van
22 september 1937 tot uitvoering van de
gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen.
30 april 1970.
805
25. Inter·J~atioitale verdragen.
a) Verdrag met de Verenigde Staten

van Amerika.
b) Verdrag met Fr:mkrijk.

'79. - Internationale overeenkomsten.
- Overeenlcomst gesloten tltssen Franlcrijk en BelgUJ, artilcel 1, § 3. - Nijver·heids- ot handelsbeclrijf. - Inlcomsten behaalcl do01· een vaste inriohting. Inr·iohting waan!>001" niet vereist woTdt clat

,I
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degene die de leiding ervan heett bezoldigd wor'dt door het in het ander land
gevestigd bedrijf, Het bestendig bu-

reau voor de verkoop van appartementen
dat in het kantoor van een architect in
Belgiie is gevestigd door de Franse onderneming, eigenares van het onroerend
goed, zelfs indien degene die de leiding
ervan heeft door de vreemde onderneming niet bezoWigd wm:dt, vei'toont de
kenmerken van een vaste inrichting, in
de zin van artikel 7, § 3, van de op
16 mei 1931 tussen Frankrijk en Belgte
gesloten overeenkomst met het doel dubbele belasting op het stuk van rechtstreekse belastingen te voorkomen.
25 november 1969.
300
80. Onthejfing.
Inte1·nationale
ove1·eenlcomsten. Ove1·eenkomst van
10 maart 1964 met F'ranlcJ''ijk. - Ontlasting van a(///tbta.gen bedoelcl in artilcel 5
·uan1 de wet va-n 14 april 1965 tot goedkettring van deze overeenkomst. - antlasting veJ'leenrl van ambtswege of op een
verzoel~ ingetliend binnen de bij deze bepaling gesteltle termijn. Toekenning
unn mo1·atorittm·interesten op de te1·ug
te betalen overbdastingen. OnwetteUjlcheicL - In geval van outlasting van

aanslagen bedoeld- in artikel 5 van de wet
van 14 april 1965 houdende goedkeuring
van de op 10 maart 1964 met Frankrijk
gesloten overeenkomst en strekkende
onder meer tot voorkoming van dubbele
belasting, verleencl van ambtswege of op
verzoek ingediend binnen de bij genoemcl
nrtikel 5 bepaalde termijn van een jaar,
7-ijn de artikelen 74, licl 5, van de gecoiirclineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen en 308 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen niet van
toepassing; de Staat kan dus niet worden
veroo-rdeeld tot betaling van moratoriuminteresten op de terug te betalen overbelastingen.
!
6 januari en 24 maart 1970.
408 en 702
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lasting uit te spreken van de in genoemd
artikel beJ;Jaalde aanslagen, onder voorbehoud dat eventueel tegen de beslissing
van de directeur bij )let hof van beroep
een beroep kan worden ingesteld.
7 april 1970.
721
82. - Beroep voor het hof vnn bet·oep.
- Beroep tegen een beslissing van de direotettr der belastingen uitsprank cloende
over een verzoek om ontlasting gegrond
op de overeenkomst van 16 mei 1931 tussen BelgW en F'mnkrijk, die bij de wet
van .28 cleoember 1931 is goedgelcettrd. Verzoelc to-t ontlasting ingesteld voor het
hot van beroezJ en gegroncl op de overeenlcomst vnn 10 maart 1964 tttssen BelgiiJ
e_n F'rankrijlc en de wet van 14 april1965
tot goedkeuring van deze overeenlcomst.
- Hot van beroep vermag geen lcennis
ervan te nemen. - Het hof van beroep

waarvoor a anhangig is een beroep tegen
de besli,ssing van de directeur der belastingen, die uitspraak doet over een verzoek tot ontlasting · enkel gegroncl op de
overeenkomst van 16 mei 1931 tussen BelgVe en Frankrijk gesloten tot voorkoming
van dubbele belasting inzake directe belastingen, goedgekeurd bij de wet van
28 december 1!}31, vermag geen kennis te
nemen van een verzoek tot outlasting
door de belastingplichtige bij conclusie
ingecliencl en gegrond op de overeenkomst
van 10 maart 1964 tussen Belgi'e en
Frankrijk en de wet tot goedkeuring van
deze overeenkomst.
7 april 1970.
721
c) Verdrag met het Groothertogdom

Luxemburg.
cl) Verdrag met Italfe. ,

e~ Verdi·ag met de. Nederlanden.
f) Verdrag tussen Belgie en het Verenigd

Koninkrijk van
N oord-Ierlancl.

Groot-Brittannie

en

81. - Internntionale overeenkomsten.
- Overeenlcomst tussen BelgiiJ en F'rankrijlc op 10 maart 1964 geslo·ten en goeO:.
_qelcettrd bij de wet van 14 npril 1965. Bevoegdheid om de bij nrtilcel 5 vnn deze
wet bepanlcle; onHastingen uit te spr-elcen.
- Bevoegdheicl vnn de clireoteti1' de1· belnstingen onrler voorbehoud aat tegen z·ijn
beslissing be1·oep- vom· het hot van beroep
kant worden ingestelcL - Ingevolge arti-

TITEL II. - Stelsel v66r het W etboel[
van de in'komstenbelastingen.

kel 5 van de wet van 14 april 1945 hondende goeclkeuring van de overeenkomst
van 10 maart 1964 tussen Belgte en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting inzake inkomstenbelastingen, is de
<lirecteur der belastingen bevoegd om zich
hetzij ambtshalve, hetzij ten gevolge van
een gemotiveerde reclamatie over de ont-

'83. - Belastinf! op rle inlcomsten ttit
onroe1·enae goederen. - Vaststelling van
het kaclastraal inlcomen van een onroerend goecl. Vaststelling aoor de wet
opgelegd aan cle administratie van het
Tcadaste1·. De gecoiirdineerde wetten

HOOFDSTUK I.
BELASTING OP DE INKOMSTEN
UIT ONROERENDE GOEDEREN
(GRONDBELASTING),

betreffende de inkomstenbelastingen gelasten Jn het bijzonder de administratie
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vnn het kadaster~ met de vaststelling van van 23 december. 1946 hoU:dende instelling
het kadastraal inkomen zowel van de als van een Raad· van State; art. 9.)
types gekozen onroerende goederen als
10 maart 1970.
·
654
van de andere onroerende goederen; die
wetten bepalen ook de regelen, die van '
HOOFDSTUK II.
toepassing zijn bij de vaststelling van dit
inkomen .. (Gecoordineerde wetten van
BELASTING OP DE INKOMSTEN
15 januari 1948, art. 5 en 61, § 1, gewijUIT -ROERENDE lKAPITALEN
zigd ,bij de wet van 14 juli 1955; Algemeen
{Moi!ILIENRELASTING).
reglement voor de bewaring van het
kadaster, goedgekeurd bij ' koninklijk
86. - Mobilienbelasting. - Schijnba1·e
besluit van 26 juli 1877 en gewijzigd huurovereenlcomst. - Beslissing dat het
bij de koninklijke besluiten van 8 sep- oont1·aot ~n werlcelijlcheid een vereniging
tember 1930, 17 augustus 1955 en 25 augus- in deelneming verbergt. - Beslissing getus 1960, art. 107 en volgende; koninklijk grond op een geheel van vermoedens clie
besluit van 17 augustus 1955 VDornoemd,
het hof 11an beroep soeverein in feite benrt. 3 en volgende.)
oordeelt. - Berlra.gen aan een stille ven10 maart 1970.
654 noot toegelcencl onclm· cle vorm van hmt·r84. -

Be~asting

op de inkomsten uit
onroe1·ende goederen. Betwistingen
waartoe de vaststelling van het lcctrlastraal. inlcomen van een onroerend goed
aanleicling lean geven. Rechtsmidclel
tegen' de beslissing waarbij dit inkomen
worclt vastgestelcl. - Geen vereenzelvig1ng
van flit rechtsmiddel met het recht van
de belastingsch~~lclige een bezwaar in te
clienen tegen het beclra.g van cle grondbelasting. - De betwistingen, waartoe de

gelden. Aan cle mobiliiinbelasting onderwo1·pen winsten. - Uit een geheel van

vermoecli:ms die het hof van beroep soeverein in feite beoordeelt kan het afieiden
dat de krachtens een schijnbare hum<
overeenkomst betaalde bedragen, ook al
zijn zij niet hoger clan een normale huur,
in werkelijkheid aan de mobilH!nbelasting onderworpen winsten zijn, omclat zij
toegekend zijn aan een stille vennoot van
een vereniging in deelneming waarin hij
het genot v::tn de beweerdelijk gehuurde
gronden heeft ingebracht. (Eerste en
tweede zaak.)
3 februari 1970 (twee arresten). ·
512

vaststelling van het kadastraal inkomen
van een onroerend goed aanlekfing kan
geven en de uitoefening van het recht om
een rechtsmiddel aan te wenden tegen de
.·87. - Mobilienbelastin,q. - Inkomsten
beslissing, waarbij dit inkomen wordt
yastgesteld, vereenzelvigen zich niet met uit lcapitalen die in een in Beluie geveshet recht, dat aan de belastingschuldige tigde vereniging in deelneming worden
van de grondbelasting is toegekend om belegcl door een niet werlcencl lid v·an deze
een bezwaar in te dienen tegen het be- vm·eniging. - Na.tuurlijlce of rechtspe1·drag van de op zijn )laam gevestigde soon die aan dit lirl van de vereniging
aanslag in de grondbelasting. (Gecoordi- glmoemde inlcomsten betaalt. --,- Persoon
neercle wetten van 15 januari 1948, arti- gehouden tot betaling van de mobilienkel 61, §§ 1, 3 en 4, gewijzigd bij de wet belasting op deze inlcomsten. - De in
· BelgH! gevestigde natuurlijke of rechtsvan 14 juli 1955.)
persoon die, als vennoot -zaakvoercler van
10 maart 1970.
654 een vereniging in deelneming, a an een
stille vennoot van deze vereniging de in85. - Belasting op· de- inlcomsten 11it komsten uit de door hem in de vereniging
onroe1·ende goederen. - Beslissing waar- · belegcle kapitalen betaalt of deze is verschuldigd, is gehouden tot betaling van
bij met goedlceu1·ing van de plaatselijke
de desbetreffencle mobilH!nbelasting. (Arcommissie het kaclastraal inlcomen van
tikel 20, ·§ 1, 3°, van de gecoorclineerde
een als type gelcozen onroerend goed
wetten betreffende de inkomstenbelastinwonlt betJaald. Beslissing waartegen
gen.)
een beroep tot nietigve1·Tclaring' voor de
Raacl van State openstaat. - Artikel 61,
3 februari 1970 (twee arresten) .
512
§ 1, letter cl, van de gecoordineerde wet88. - Mobilienbelasting. - InJcomsten
ten van 15 januari 1948 betreffende de inkomstenbelastingen, naar luid waarvan door< een vereniging in deelneming toegetegen een aan het als type gekozen on- lcend a-an de reohthebbenden. - Inlcomr
roerend .goed toegekend kadastraal ink o- sten onclerworpen aan de mobilvenbelasmen geen reclamatie mag worden inge- ting. - Datmn vanaf welke cle inlcomsten
steld, wanneer het werd goedgekeurd aan de belasting zijn onderworpen. door de plaatselijke commissie, belet de Artikel 21 van de gecoordineerde wetten
belastingplichtige niet voor de Raacl van betreffende de- inkomstenbelastingen stelt
state een beroep tot nietigverklaring in te het verschuldigd zijn van de mobilienstellen tegen .de beslissing waarbij ge- belasting niet afhankelijk van de werkenoemcl inkomen wm-dt vastgesteld. (Wet lijke betaling van de inkomsten door een
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veremgmg in deelneming aan haar vennoten, vermits deze belasting verschuldigd
is zodra de inkomsten worden toegekend
en de rechten van de verkrijgers aldus
·worden bekrachtigd.
3 februari 1970 (twee arresten).
512

tieve kapitalisatie. (Gecoordineerde wetten betreffende de inl,!:omstenbelastingen,
art. 29, § 1, lid 3; wet vim 8 maart 1951,
art. 11, en wet van 10 november 1953,
art. 1.)
4 november 1969.

89. - Mobilienbela-sting. - Voord. elen
roor de acmdeelhouders van een naamloze vennoot·schap wegens de . Tcostelooslwid van door de vennootschap · toegestane leningen. - Voordelen die gelijlcuesteld worden met dividenden van aan!lelen~ - I n aanmerMng genomen toelcenningsdatttm. - Worden de voordelen voor

92. - Bedrijfsbelasting.
Gedeeltelijlce VTijstelling met het oog op aanvullen(le beleggingen in bedrijfs·immobilien of
ttitrusting in Belgii:J gedaan. - Vennooischap opgericht in 1962, maar waaTvan
hct ee1·ste boelcjaar OJJ 31 decembeT 1963
weTd atgesloten. Aanvullende belegging gedaan in 1962 en gebmcht op de
peT 31 december 1963 opgemaalcte bala1Vs.
VTijstelling die toepasselijlc is. -

tle aandeelhouders van een naamloze venJiootschap wegens de kosteloosheid ·van
de door haar toegestane leningen door de
controleur der belastingen gelijkgesteld
met dividenden van aandelen, dan kunllen zij niet worden geacht werkelijk te
zijn toegekend v66r de goedlre1:1ring van
•le balans waarin zij waren opgenomen.
1Gecoordineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 2l.)
3 maart 1970.
613

HOOFDSTUK III.
BELASTING OP DE BEDRIJFSINR:OMSTEN
(BEDRIJFSBELASTING).

90 - Bedrijfsbelasting, - Eaten van
01./ce winstgevende betreklcing. - BegTip.

- De bedrijfsbelasting treft de baten,
onder welke naam ook, van elke winstgevende betrekking, dit wil zeggen van
een geheel van verrichtingen' die zich
vaak genoeg voordoen en met elkaar ver~
11onden zijn om een voortdurende en gewone bedrijvigheid op te leveren en die
niet bestaan in het normaal beheer van
r•en privaat vermogen. (Wetten betreff<~nde de inkomstenbelastingen, gecoordineerd' op 15 januari 1948, art. 25, § 1,
=~ 0.)

2 september 1969.

3

91. - BedTijfsbelasting.
Pensioenen, l'enten, Tcapitalen en aflcoopwaal·den
11it levensverzelceTingscontracten. Belnstingvrijdom voor het bedrag dat overcenstemt met de individttele lcapitalisatie
van de v661" 1 janttari 1950 gedane stortingen. Belasting1Yri.fdom toepasselifk
np d.e pensioenen aflcomstig van een vom·:omstonds, zelfs behee1·d volgens de
t eohnielc van de collectieve Jcapitalisatie.

- De belastingvrijdom voor het gedeelte
van de pensioenen, rel\ten, kapitalen of
nfkoopwaarden voortvloeiend nit levensV<!rzekeringscontracten, dat overeenstemt
mPt cle individuele kapitalisatie van de
v66r 1 januari 1950 gedane stortingen,
is toepasselijk zelfs indien het pensioen
afkomstig is van een voorzorgsfonds dat
werkt volgens de techniek van (le collec•-

De gedeeltelijke vrijstelling bedoeld bij
artikel 127 van de wet van 1± februari
1961 _met het oog op aanvullende beleggingen in bedrijfsimmobilH~n of uitrusting in BelgH~ gedaan, is toepasselijk op
de aanvullencle beleggingen in 1962 geclaan
en gebracht op cle per 31 december
1963 opgemaakte balans van een vennootschap die in 1962 werd opgericht, doch
wier eerste boekj a ar overeenkomstig de
statuten op 31 december 1963 werd afgesloten. (Wet Van 15 juli 1959 tot iiwoering
van tijdelijke fiscale ontheffingen met het
oog op het begunstigen van aanvullende
beleggingen; wet van 14 februari 1961
v:oor economische expansie, sociale v:ooruitgang en financieel herstel, art. 127.)
18 november 1969.
·
278
9;3. - Bedrijfsbelasting. - Overdracht
van een handelszaal" na stalcing van de
emploitatie e·rvan. Belastbare · meerwaanle. - Beg1·ip. - In geval van over-

dracht van een handelszaak na staking
van de exploitatie vormt een in de bedrijfsbelasting belastbare winst het deel
van de prijs clat het in de onderneming
belegde kapitaal te boven gaat en niet
overeenstemt met een winst die uitsluitend voortv:loeit uit de verrichting van
overdracht onder voordelige voorwaarden
en voor een hoger bedrag dan de werkelijke waarde ervan, maar die een meerwaarde van belegde activa vertegenwoordigt, ontstaan in de loop van en door de
exploitatie, die nog niet is belast en
slechts ten gevolge van de overdracht is
gebleken en behaald. (Gecoordineercle
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 27, § 1.)
6 januari 1970.
408
94. - Beclrijfsbelasting. In een
handelsbedrijf gestolcen activa. - Lichamelijlce en onlichamelijlce bestanddelen.
- ATtilcel 27, § 1, va1t de .oecoordineerde
wetten betrettend,e de inlcomstenbelastingen. - Geen onrlerscheid. - Artikel 27,
~ 1, van de gecoordineercle wetten betreffende de inkomstenbelastingen maakt
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geen Qnderscheid tussen de onlichamelijke en lichamelijke bestanddelen van
de in een handelsbedrijf gestoken activa.
6 januari 1970.
408
95. - Bedrijfsbelasting. - VrijstelZing waarvan spt·ake in artikel 27, § 2ter,
van de .(Jeooordineerde wetten betre'ffencle
de inlcomstenbelastingen. - H1t1trfler van
een onroerencl .(Joecl flie lean ontei.(Jend
worclen onder de ·voorwnarden gestelfl
bij artilcel 25 .van de wet Vltn 29 m£tat·t
1962. - Hmtrclet· die te.(Jen een vergoeding ermee instemt atstancl te doen vctn
zijn .(Jebt·uilcsreoht. VP.1'.Q<Jeclin.Q ontvangen wegens een a-an de onte·igenM".fl
.(JeUjlcaanlige gebem·tenis. - · De !murder
van een onroerend goetl, die blootgesteld
is aan de gevolgen van de onteigening
van dit goed, onder de voorwaarden gesteld bij artikel 25 van de wet van
29 maart 1962 op de ruimtelijke ordening
en de stedebouw, en tegen een vergoecling
ermee instemt afstand te doen van zijn
gebruiksrecht ten voordele vAn een eigenaar die op grond van deze bepaling gevraagd heeft met de uitvoering van de
ordeningswerken te worden belast, kan
worden beschouwd als hal1delende onder
invloed van een gebeurtenis van gelijke
aard als de onteigening en kan bijgevolg
in aanmerking komen voer de vrijstelling
waarvan snrake in artikel 27, § 2ter, van
de gecoortlineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen.
6 januari 1970.
410
'9'6. -

Beclrijfsbelasting.
Handelsbedrijf. Meerwaarde uU een ver,fJoeding we.qens oorlogsschade.
Mem·waarde opgenomen door een der vennoten. - Meerwaarde belastbaar ten name
van de vennootschap. - Overeenkomstig
artikel 27, § 2bis, 2°; van de gecoor'cli-

neerde wetten betreffencle de inkomstenbelastingen is belastbaar ten . name van
de vennootschap de meerwaarde nit een
vergoeding wegens oorlogsschade, indien
zij opgenomen is door een vennoot, aangezien de wet geen omlerscheid maakt,
naar gelang het gaat om natuurlijke personen of rechtspersonen, tussen de opnemingen enerzijds en de verdelingen ef'
uitkeringen anderzijds. ·(Art. 27, § 2bis,
2°, van de gecoordineenle· wetten betreffende de inkomstenbelastingen.)
27 januari 1970.
477
97. - Beclrijfsbelasting. - Meet·waarden. - Bij artilwl 27, § 2bis, van de geooorclineerde
belastingwetten
be£loelcle
m·ijstellingen. - FJtotJzetting vctn het ni:iverheids-, handels- of lanclbom,vbeclrijf
van cle belastingplichtipe, natuu.-rli;ilce
persoon. - Wet van 28 tnaart 1956, at·tiJcel 2, 2o. - Hanclhavin_q vctn cle vdjstelling voor de meerwaarllen aUeen waar-

van spNLke in artikel 27, § 2bis, letter b,
van ·de geoo.ardineet·de- belastingwetten.

- De bij de wet van 28 maart 1955, artikel 2, 2°, dit is het laatste lid van artikel 27, § 2bis, van de gecoordineerde
wetten betreffende de inkoinstenbelastingen, ingevoerde afwijking van de regel, welke bij dit artikel in cle vorige
alinea's werd vastgesteld, .met betrekking tot de voorwaarden waaraan de
vrijstelling van de meerwaarclen op de
bedrijfsimmobilH~n en -uitrusting onderworpen is, wordt enkel toegepast op de
meerwaa11den waarvan sprake in artikel 27, § flbis, met name de meerwaarden
die niet verwezenlijkt zijn, doch welke
de belastingschuldige niettemin voorlopig
in zijn rekening of inventaris heeft uitgedrukt, zonder ze hoegenaamd als whlsten te behanclelen.
10 februari 1970.
53-t
98. ~ Beckijfsbelastinpen.
Inkom"
sten oms.ahreven in a1·tilcel 25, § 1, 2°,
van cle geaoonlineenle wetten. Insohrijving op de Tekening-cow·ant.
Insoht·ijving die als betaling Tcan geld-en.

-De inschrijving op de rekening-courant
van bezolcligingen bedoeld in artikel 25.
1, 2°, van de gecoordineercle wetten
betreffencle de inkomstenbelastingen kan,
naar gelang van de omstancligheclen.
gelclen als betaling in de zin van artikel 32, § 3, van genoemcle wetten.
17 februari 1970.
· .{)71

*

99. - Beivrijfsbelasting.
Hanclelsvennootsoha.p. - VennootsohatJ clie renteZoos en zoncler Zasten Tcapitalen ter besc-hilc lc,in.Q stelt van aancl•eelho1tllers of
behee,rclers. · Deze verrichtin.Q brenpt
geen inkomen op dat belastbaar is teu
na-me van lle vennootschap. - De "han<1E'lsvennootschap die renteloos en zonder
lasten kapitalen ter beschikking stelt van
aandeelhouders of beheerders bekomt als
tegenwaar{le van de aldus aan cleze aancleelhouders of beheerders toegestanP
voordelen geen enkel belastbaar inkomen.
(Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 25, § 1.)
3 maart 1970.
61~
100. - Bedrijfsinlcomsten.
InlcOOJJ
door de venn<Jotsehap, door middel van
winsten, van aandelen die haar eigen lcaAandelen
JJitaal vet·tepenwoonlirJen. in het actief van de ba/,ans opgenomen
voor lmn inlcootJWctanle. Arrest llat
lieslist dat clie aandelen zoncler werlcelijlce waa1·ae zijn. - OnwetteUjlcheid. -

Inclien een vennootschap, dobr midd0l
van winsten, aanclelen cUe haar eigen kaDitaal vertegenwoordigen ingekocht heeft
en behouclen, en zij cUe aandelen in het
actief van haar bfflans ingeschreven heeft
voor hun inkoopwaarde, kan de rechter
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niet wettelijk beslissen dat die aandelen
wnder werkelijke waarde zijn.
28 april :.1970.
799

TITEL III. - W etboek
van de inkomstenbelastingen.

101. - Bedrijfsbelasting.
Nijverheidsondernemin[J.
Aanneming van
werlcen over verscheidene jaren. - Winsten belastbaar ove1· elk dienstjaar. ~
Yaststelling. - Loopt de uitvoering van

HOOFDSTUK l.
PERSONENRELASTING. '

§ 1. -

Algemene begrippen.

uangenomep_ , werken over verscheidene
103. - Wetboelc van de inlcomstenbejaren, dan moet het belastbaar inkomen
van elk jaar worden vastgestekl met in- lastingen, artilcel 3. - Pm·sonenbelasting.
achtneming van de uitslag van de reke- - Rijlcsinwoner. - Begrip. - Artikel 3
ningen, der onderneming op het eincle van van het Wetboek van de inkomstenbelasllet in beschouwing genomen jaar; om de tingen onderwerpt aan de personenbelasbelastbare winst hiervan vast te stellen · ting aileen de rijksinwoners, dit wil zegmoeten de werken die op het einde van gen natuurlijke personen in leven; het
tlat jaar nog in- uitvoering zijn, geschat bepaalt evenwel het ogenblik niet waarop
worden. (Gecoord. wetten betreffencle de de voorwaarde om aan de belasting te
inkomstenbelastingen, art. 32, § 1, lid 1; worden onderworpen moet bestaan. Uit
·wetb. van de inkomstenbelastingen, arti- dit wetboek en het koninklijk besluit fer
kel 265, en kon. besl. van 27 december uitvoering ervan blijkt, dat. deze voorwaarde niet noodzakelijk moet bestaan
1962, .art. 1, 2°, a.)
bij .het begin van het aanslagjaar en dat
5 mei 1970.
821 llet. volstaat dat zij bestond op het ogenblik dat de inkomsten werden behaald of.
verkregen. (Wetb. van de ~nkomstenbel.,
HOOFDSTUK IV.
art. 3, 20, 2° en 4°, 26, 3°, 31, 2°, 265,
lid 1; kon. uitvoeringsbesl. van 4 maart
AANVULLENDE PERSONELE BELASTING.
1965, art. 142 en 176.)
5 mei 1970.
823
102. - Aanvltllende personele belasting. Echtgenoot die lcrachtens een
rechterlijlce beslissing een alimentatie?·ente betaalt a,an zijn echtgenote w(wrva,n hij gescheiden leejt. Bedrag van
lle door de echtgenoot gest01·te t·ente niet
afgetrolcken van zijn gezamenlijlce belnstbare inlcomsten. Bedrag van de
rloor de echtgenote ontvangen 1·ente aan
de belasting onde1·worpen en te haren
name aangeslagen. - Dubbele belasting.

- Dat de belastbare materie dezelfcle is
en, op straffe van dubbele belasting, niet
in de aanvullende personele belasting
tegelijkettijd ten name van beide echt~enoten kan worden aangeslagen, wordt
wettelijk beslist door het arrest, waarbij
IYordt vastgestelcl clat de echtgenoten die
2;escheideiJ. leven ten deze verschillende
!Jelastingplichtigen zijn, en dat het door
·1c echtgenoot aan zijn echtgenote bei·aalcle ·bedrag de annuiteit uitmaakt van
oen regelmatig gestorte alimentatierente,
~·aarvan artikel 44, § 1, 5°, van de ge,oi'irdineerde wetten betreffende de inwmstenbelastingen de aftrekking verJorlooft. (Art. 6, § 6, van de gecoi'irdileerde wetten betreffende de inkomstenJelastingen.)
2 december 1969.
327
HOOFDSTUK V.
NATIONALE CRISISRELASTING.

104. - Wetboelc van de inlcomstenbelastingen, artilcel 3. - Personenbelasting.
Rijlcsinwoner.· Overlijden. De

overleden rijksinwoner wordt beschouwd
als de genieter van de inkomsten die hij
wegens zijn vroegere bedrijfsactiviteit,
als dusdanig heeft behaald of verdiend,
zelfs indien deze inkomsten na zijn dood
door zijn rechtverkrijgenden worden bekomen. (Wetb. van de inkomstenbelast.,
art. 3, 20-2° en 4°, 26-3°, 31-2°, 265, lid 1;
kon. uitvoeringsbesl. van 4 maart 1965,
art. 142 en 176.)
5 mei 1970.
823
§ 2. § 3. -

Inkom~ten uit grondeigendommen.

Inkomsten uit roerende kapitalen
en roerende goederen.

105, - Wetboelc van de inlcomstenbelastingen. Belasting van de fysielce
pe1'sonen. - Inlcomsten uit roerende lcatJitalen. lnlcomsten uit een lcredietOtJening. - lnlconisten onde?"WOr]Jen aan
de belnsting. - De vergoeding ter uitvoe-

ring van een overeenkomst van kredietopening levert inkomsten op die onderworpen zijn aan de belasting op inkomsten uit roerende kapitalen. (Wetb. van
de inkomstehbel., art. 11, 1°, en 13.)
9 juni 1970.
949
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§ 4. -

Bedrijfsinkomsten.

106. - Wetboelc van de inlcoms·tenbec
lastingen. Personenbelasting. Bedrijfsbelasting. - Onderscheiclen bezoldigingen. v~ruoedingen toegelcencl wegens beclrijfsuitgaven. - Recht va'l!' de
administratie om door !tlle rechtsmtcldelen met name floor feitelijlw •ue·rmoede·~s te bewijzen dat alle vergoedingen
of e~n· deel en;an vermomde bezoldigingen opleveren. - De administratie heeft

HOOFDSTUK II.
VENNOOTSCHAPSBELASTING.

109. - Wetboelc van de inlcomstenbelastingen. - Vennootsch,a.psbelnsting. Wet van 20 november 1962, artilcel 88,
§§ 1 en 4, - Inlcomsten over het dienstjaa1· 1963 onderworpen aan deze belasting.' Inlcomsten over de vroe_f!m:e
rlienstjaren beheerst door de gecoordtneerde wetten betretfende de inlcomstenbelastingen. - De wet van 20 november

het recht om door alle rechtsmiddelen, 1962 houdende hervorming van de inkommet name door feitelijke vermoedens, te stenbelastingen is van toepassing vanaf
bewijzen dat vergoedingen die wegens be-· het dienstjaar 1963 op de door deze wet
drijfsuitgaven toegekend worden aan per- ingevoerde vennootschapsbelasting; . de·
sonen bedoeld in artikel 20, 2°, van het · bepalingen van de gecoordineerde wetten
Wetboek van de inkomstenbelastingen, betreffende de inkomstenbelastingen en
alle of ten dele vermomde bezoldigingen de nationale crisisbelasting blijven evenzijn . .(Wetb. van de inkomstenbel., arti- wei van toepassing inzake de gevestigde·
of te vestigen nanslagen ten laste van
kelen 26, 1°,28 en 246.)
,de belastingplichtigen, die onderworpen
.3 maart 1970.
620 zijn aan de vennootsch\lpsbelasting <!ver
vroegere dienstjaren dan het dienstJaar
107. - Wetboelc van de inlcomstenbe.: 1963, met inbegrip van de navorderingen
lastingen. Personenbelasting. Bevan rechten over deze dienstjaren. (Wet
drij/sbelasting. Voordeel in nat~tra
van 20 no:vember 1962, art. 88, §§ 1 en 4.)
door een noomloze vennootscha,p verleend
23 septdnber 1969.
89
aan haar afgevaardigde beheerder. -Inlvomen belastbaar ten name van cleze beheerder. - voorwaa1'(le. - Een voordeel

in natura door een naamloze vennootschap toegekend aan haar afgevaardigde
beheerder, in deze hoedanigheid, wordt
aangemerkt als een bedrijfsinkomen van
deze persoon, wanneer dit voordeel het
karakter heeft van een · bezoldiging van
zijn prestaties en niet van eeJ?. g~ft, w:at
door de feitenrechter soeverem 1n fe1te
· wordt beoordeeld. (Wetb. van de inkomstenbelastingen, art. 20, 2°,'26, 1°, en 28.)
3 maart 1970.
620
§ 5. -

Diverse inkomsten.

110. ____: Wetboelc vnn de inlcomstenbelastingen. Vennootschapsbelasting. Overgangsbepalingen: - Wet van 20 november 1962, nrtilcel "12, en Wetboelc van
de inlcomstenbelastingen, a1·tiTcel 43.5, 1°.
- Bedrijfslasten. - At1·e7C van de belastingen. - TTooTwaa1·de. - De inkomsten

bedoeld bij artikel 435, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen kunnen enkel :worden afgetrokken van de in
de vennootschapsbelasting onderworpen
inkomsten indien zij onder de gelding
van de gecoordineerde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen een bedrijfsuit•
gave of -last zijn; die aftrekbaar is van
de in de bedrijfsbelasting belastbare inkomsten.
23 september 1969.
89

108. - Wetboelc vctn de inlcomstenbelnst'ingen, n1·tilcel 67, 3°. - Personenbe111. - 1Vetboelc van de inlcornstenbeUitlcelast·in(J. - Diverse inlcomsten. lastingen, artilcel 4"1, '§ 1, en 132. - l'enringen tot onde1·houa nan de belnstingnootscha,psbelasting. Attrelc van beplichtige betnalcl of toegelcenfl flo01· p~r
dl"i.ifsuitgaven en. -lasten. - J1tiste aansonen die hem onderho?td versch?tlrhgd
dttirling, in cle aangifte van cle vennootzijn overeenlcomstig ae in het Burgedijlc
sohap hetzij van de na,am en cle woonWetboelc bepnalde verplichtingen. - Be- /]Jlaat; van de vet'lcrijgers vaqt cmiwtisgrip. - Een rente die door een echtgesies, mctlcelaa,rslonen, restorno's, vacatienoot of een echtgenote aan de andere gelden, erelonen, gratificaties en andere
echtgenoot wordt gestort als bijdrnge in vm·geldingen, hetzij van het bed1·ag van
het onderhoud van een gemeenscbappe- de aa,n ieder van hen toegelcende samlijk kind, is geen ujtkering tot onderhoud men. - Stra•tfen. - Wanneer een ven-

in de zin van artikel 67, 3°, van het 'Vetboek van de inkomstenbelastingen, doch
de uitvoering van de ·verplichting tot onderhoud en opvoeding van. de kinderen,
welke artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek aan de ouders oplegt.
17 februari 1970.
577

nootschap, om bedrijfslasten in aftrek
van haar brutoinkomsten te doen aannemen, in haar aangifte, hetzij de verkrijgers van commissies, makelaarslone~,
restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratlficaties of andere vergeldingen, hetzij het
bedrag van de aan ieder vnn hen toege-

il
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kende sommen onjuist .heeft aangeduid,
is het wettelijk dat deze sommen gevoegd
worden bij de winsten van de vennootschap en dat een bijzond'ere aanslag
wordt vastgesteld op het bedrag van diezelfde sommen. (Wetboek van de inkomstenbelastingen, art. 47, § 1, en 132.)
30 september 1969.
113
HOOFDSTUK III.
JlECITITSPERSONENllELASTING.

HOOFDSTUK IV.
BELASTING VAN DE NIET-VEll!llLIJFHOUDERB.

112. - 'Wetboek van de ·inkomstenbelastingen. .;__ Belasting van de niet.-ve1·blijfhouders. Belasting versolHtldigd
door belastingpZiohtigen bedoeld bij artikel 150. - Bedrag. - Voor de belasting-

Jllichtigen bedoeld bij artikel 150 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen,
wordt de belasting geacht overeen te
stemmen met het belastingkrediet, met
de onroerende, roerende en professionele
voorheffingen en met de aanvullende onroerende en roerende voo·rheffingen.
16 december 1969.
373
HOOFDSTUK V.
VooRHE~'FINGEN.

§ 1. -

Onroerende voorheffing.

113. - Wetboelc van de inkomstenbelastingen, artikel 155.- Onroerende voorhejfing. Voorhe!fing op het inkomen
van gebouwen op de grond van een erf
opgerioht dooT een opstalhoudeT. - VoorhejfingstJZiohtige. Wanneer een recht

van opstal 'toegekend wordt op de grond
van een erf zonder dat dit recht aan derden kon worden tegengeworpen, is de on-·
roerende voorheffing op het inkomen van
de op dit erf opgerichte gebouwen verschuldigd door de eigenaar van de grond
<'n niet door de opstalhouder. (Wetb. van
de inkomstenbelastingen, art. 155; wet
Yan 10 januari 1824 inzake het recht van
opstal, art. 3; kon. besl. van 26 juli 1871,
gewijzigd bij .de kon. besluiten van 8 september 1930 en 17 augustus 1g.55 houdende
het reglement voor de bewaring van het
lmdaster, art. 3.)
13 mei 1970.
854
§ 2. -

Aanvullende onroerelide voorheffing.
§ 3. -

§ 4. -

Roerende voorheffing.

Aanvullende roerende voorhe'ffing.

CASSATIE

1970. -
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§ 5. -

il49
Bedrijfsvoorheffing.

§ 6. ___: Aanrekening van de .voorheffingen.

HOOFDSTUK VI.
OvERGANGSBEPALINGEN.

114. - W etboek van de inkOmstenbelastingen. Vennootsohapsbelasting. Overgangsbepdlingen. - Wet van 20 november 1962, artikel 72, en Wetboek van
de inlcomstenbelastingen, artiTCel ·435, 1°.
- Bed1·ijfslaste1~. - Att1·eTc van de belasUngen. - Voorwaarde. ·~ De inkom-

sten bedoeld ·bij artikel 435, 1°, van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen
kunnen enkel worden afgetrokken van de
in de vennootschapsbelasting onderworpen inkomsten indien zij onder de gelding
van de gecoordineerde, wetten betreffende
de inkomstenbelastingen een bedrijfsuitgave of -last zijn,· die Jiftrekbaar is van
de in de bedrijfsbelasting belastbare tnkomsten.
23 september 1969.
89
115.- Personenbelasting.- Wet van
20 november 1962, houdende hervorming
van de inkomstenbelastingen. Overgangs- en uitvoeringsbepaZingen. - Artikel 74, § 1,. en 88, § 1, 2° en 5o .. - Draagwijdte van deze bep•alingen. - EJr blijkt

uit de overgangs- en uitvoeringsbepalingen van de wet van 20 november 1962
houden(le hervorming· van de inkomstenbelastingen, namelijk uit de artikeHm 74,
§ 1, en 88, •§ 1, 2° en 5°, dat de wetgever
vanaf het aanslagjaar 1964 aan de personenbelasting heeft willen onderwerpen
de gezamenlijke inkomsten die een rijksinwoner in 1963 heeft behaald of verkregen, zelfs in geval van staking van zijn
bedrijfsactiviteit in de loop van dit i jaar
wegens sterfgeval of om enige andere
oorzaak.
5 mei 1970.
823
116. - WetbOek van de inlcomstenbeZastingen. Personenbelasting. Ko~
ninklijk beslt~it van .~1 juli 1964 tot wijziging van het koninklijk besluit van
27 december 1962 dat inzalce inkomstenbelastingen, het belastbaar tijdperk bepaazt en de inkomsten die e1·meae in verband staan. - Koninklijl~ besluit dat het
aienstjaar 1964 in aanmerking neemt voor
de inkomsten in 1963 behaald of veTkregen door de belastingplichtigen. die tijdens datzelfde jaa1· opgehouden hebben de
voo1·waarden te verm~Uen om aan de personenbelasting te worden onderwo1·pen.
Wettelijkheia. -:- Het koninklijk be-

sluit van 31 juli 1964, genomen ter uitvoering en bimien de grenzen van artikel 265
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, heeft wettelijk het aanslagjaar
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1964 in aanmerking genomen voor de inkomsten in 1963 behaald of verkregen
door de belastingplichtige die tijdens dit
jaar opgehouden hebben de voorwaarden
te vervullen om aan de personenbelasting
te worden onderworpen, ook al heeft dit
besluit op -dat stuk een .wijziging gebracht in het koninklijk besluit van
27 december 1962, dat vanaf hetzelfde
dienstjaa,r op dat stuk eveneens van toepassing is.
• 5 mei l!l<'W.
823

toepassing van artikel 2, ·§ 4, van de
wet van 16 oktober 1945 als rechtsheekse
schuldenaar een deel van de ten name
van de fle c-njtts of de schenker vastgestelde extra-belasting te betalen heeft, is,
vanaf het ogenblik dat de administratie
deze betaling eist, op dit deel de verwijlinteresten waarvan sprake in artikel 13,
§ 1, van genoemde wet verschuldigd.
16 januari 1970.
433
HOOFDSTUK III.
EXTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD
BEHAALDE EXCEPTIONELE IN'KOMSTEN.

TITEL IV. -:- Tijdelijke
belastingen.
HOOFDSTUK I.
SPECIALE IDTZONDERLIJKE BELASTING OP DE
WINSIEN UIT ZEKERE )'ALtJTASPEQULATI]i:S.

HOOFDSTUK IV.
BIJBELASTING OP UITZONDERLIJKE GEDEEL'L'EN
VAN BEPAALDE INKOMSTEN VAN .DE JAREN
1951 EN 1952.

HOOFDSTUK Y.
HOOFDSTUK II.

BUITENGEWONE CONJUNCTUURTAKS.

(Wet van 12 maart 1957.)

SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN
. DE VIJAND.

HOOFDSTUK VI.

117. -

Ewtra-belasting. - Rechtverlorijgende van een nalatenschap, schenking Qj legaat • . Aanslag vastgesteld
ten name van de de cujus of de schenlcm·.
-'-- Rechtverlcrijgende geho1ulen tot de betaUng van een deel van cle ewtra-belast-lng
()n
besohouwd
a;ls
de 1·echtstreelcse
sol!,uldenaar. - Wet van 16 oktobe1· 1945,
artikel 2, § 4. - V aststellinu van dit deel.

fiUITENGEWONE BELASTING VASTGES'L'ELD BIJ DE
WET VOOR ECONOMISCHE EXPANSIE, SOCIALE
VOORUI'rGANG EN FINANCIEEL HERSTEL VAN
14 FEBRUARI 1961.

INTERNATIONALE
GEN.

- Ret deel van de extra-belasting te
betalen door degene die in aanmerking
is gekomen vom· de n:ilatenschap van
een desbetreffende belastingschuldige of
een schenking of legaat van laatstgenoemde, voor welk -deel hij als rechtstreekse schuldenaar kan worden vervolgd, is gelijk aan een deel van deze
belasting in verholHling tot het aldus
door hem ontvangen bedrag, ten aanzien
van de aan deze belasting onderworpen
gezanienlijke inkomsten; dit deel kan
evenwel niet .hoger zi:ln dan 'het ontvangen bedrag. (Wet van 16 oktober 1945,
art. 2, § 4,)
16 januari 1970.
433

118. - Ewtra-beUt·sting.
Rechtverc
lwijgencle vain een n.alatenschap, schenlcfng· oflegnat. - Aanslau vastgestelcl ten
nanw va·n cle de cujus of de schenke1·. RechtviWlcr·ijgende gehouflen tot cle betaling van een cleel vnn rle ewtra-belastinrt.
- VerwijUnteresten. - Wet van 16 oktober 1945, a1'tikel 2, § 4, en 13, § 1. BelastingpUchU.,qheicl van de rechtverlorijgencle. - De rechtverkrijgende van een
nalatenschap, schenking of legaat die met

VERDRA-

1. - Verclrag to{ bescherming van cle
rechten vnn cle mens mt cle fuclamentele
vri.fheclen) artiloel 6-3, lette1· d. - Draagwijflte van fleze bepaUng·. - Artikel 6-3,
lettel' d, van het Yerdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, op 4 november
1950 te Rome ondertekend en goedgekeurd
bij de handeling van de wetgevende
macht van 13 mei 1955, sluit niet in dat
elke getuige, waarvan het verhoor ter
terechtzitting wordt gevraagd, noodzakelijk hierop door de feitenrechter dient te
worden onderhom·d.
iO november 1969.
25G
2. Internat-ionetnl venketg betreftende fle stM~ts vnn fle vlttchtelingen. Reisclocnrnenten. BetJetlingen. DP

1

reisdocumenten die met toepassing van
artikel 28 van het Internationaal verdrag
betreffPnde de status van de vluchtelingen en van § 13- van de bijlage bij dit
verclrag, ondertekend te Geneve op 28 ju1l
1951 en goedgekeurd bij de wet van
26 juni 1953, door de vedragsluitende Sta-

JACHT
ten aan de op hun grondgebied gevestigde
of verblijvende vluchtelingen worden
Yerstrekt voor het reizen buiten dat
grondgebied staan ook aan de bonders
van deze reisdocumenten toe om het even
wanneer, gedurende de gelcligheidsduur
Yan deze documenten, op dit grondgebied
terug te keren; · deze vergui:ming mag
door een ven1ragsluitende Staat noch ingetrokken noch beperkt worden.
16 februari Hl70.
569
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beslissingen van de commissies .tot be~
scherming van de maatschappij rechtdoende over een verzoek tot invrijheid-·
stelling van een ge!nterneerde.
20 a}}l'il 1970.
778'
4. - F erdrag tot besehenn·ing van de
rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden, a1·tilcel 6-3-e.- DTaauwijclte. - Artikel 6-3-e van het Verdrag

tot bescherming van de rechten van de
mens en van de fundamentele vrijheden,
up 4 november 1950 te Rome onclertekend
en goedgekeurcl bij de handeling van de.
wetgevende macht van 13 mei 1955,
krachtens hetwelk elke beklaagde gerechtigcl is zich te doen bijstaan door e;en
tolk, indien hij de taal welke ter zitting
wordt gebezigd niet verstaat of niet
spreekt, breidt cleze bijstancl niet nit tot
cle tussenkomsten van de advo.caat die
door de beklaagde met zijn verdecligi'ng
is belast.
15 juni 1970.
964

:3. -

Verd·rag tot bescherming 1:an de
·rechten van de m1H1S en de fundamentele
vrijheden, artilvel r;. - Uitspraalc van de
1JOn'nissen in openba1·e terechtzitting. ---,
Bepaling niet van toepassing op de beslissingen van de com1'niss·ies tot besche1·ming van de. maatschapzJij. - Artikel 6

van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fudamentele 'vrijheden is, in zover het
voorschrijft dat de vonnissen in openbare terechtzitting moeten worden uitgesproken, niet van toepassing op de

J
JACHT.
1. -

Jachtmisd·rijf. VerbeU1'd'l:erklar·ing. - Artilcel 42 van het StrafwetIJOelc niet van toepassing. ~ De bepalin-

gen van het Strafwetboek betreffende de
verbeurdverklaring zijn niet van toepassing in zake jachtmisdrijven. (Strafwetb.,
art. 42 en 100.)
28 oktober 1969.
205

2. - Jachtm·isd·ri.if.
Wet van 28 febntari 1882. - ,J agen buiten de door de
M~inister van Landbo'!t.w vastgestelde tijdstippen. Ve1·bmwdverlclaring van ·het
voert'!tig dat gediend heett tot het plegen
van bedoeld misdrijf.'- Onwettclijlcheid.
- De wet van 28 februari 1882 schrijft
geen verbeurdverklari:i:tg voor van het
voertuig dat gecliend heeft tot het plegen
van het misclrijf te hebben gejaagd buiten
de door de Minister van Lanclbouw vastgestelde tijdstippen.
28 oktober 1969.
205
3. -- rVet van 28 tebr·ual"i 1884, artiTcel 14. - Jacht zonde1· te doen blijke1t
v·an een veTlof '1:001' het dragen van jaehtwapdns. - Dragen van jachtwapens. Bestanddeel van het misdr·ijf. De

veroorcleling van jagend te zijn aangetroffen, zonder te doen blijken van een
verlof voor het dragen van jachtwap\)nS
houdt in dat de dader van het feit een

jachtwapen heeft gedragen.
28 februati 1882, art. 14.)
3 november 1969.

(Wet van
220

4. - Niet-afgifte 'IXtn het wnpen. ---:
Geen onclerscll ei!len rnisd Pijf. - Bet feit

dat de overtreder het door hem gebruikte
wapen niet dadelijk afgeeft aan de bee
keurencle agent, levert geen bijzonder en
onderscheiden misdrijf op, main~ wel een
llijkomencle omstancligheid die onafscheiclbaar is van het jachtmisdr.ijf dat
llet hoofdmisclrijf is. (Wet vim 28 februari
1882, art. 201. )
·
·
16 februari 1970.
533

5. - Niet-nfgifte van lwt wapen. Bijzondere geldboete opgeleg(l voo·r het
feit alleen van de niet-afgijte van het
wapen, ataezien v.an ellce aanmanin.rJ floor
de belce'!wende au[Jnt en rle iflentificatie
van het 'Wa]Jen. De bijzondere geldboete voorgeschreyen bij artikel 20 vaii
de jaclltwet ·van 28 februari 1882 wordt
ODgelegd voor het feit alleen van ode iiietafgifte van het wapen, afgezien van elke
aanmaning van de bekeurende agent en
cle identificatie van het wapen.
16. februari 1970.
.553
6. - Regelmatia p1·oecs-'L'Crbaa! va_n
een
jacht·waohter.
P1·oces-verbaal
waarin diverse materiele va.ststellinaen
voorlcornen. - Teaenbewijs niet geleverd
ten opzichte ·van sommi[Je vaststelHngen
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JEUGDBESCHERMING. -

dooh wel ten . opziohte van andere. Geen tegenstrijdigheid. - Niet tegenstrij-

KOOP

jaar ·oud op het ogenblilc van de feiten.
- Blijven bevoegd om te beslissen over
de aan deze minderjarigen ten laste ge-·
legde teiten. - l!Jventuele toepassing van
de bij de strafwet gestelde straffen. -

dig is de beslissing dat het tegenbewijs
niet werd geleverd ten aanzien van sommige materiele vaststellingen van het
proces-verbaal dat door een beedigd particulier jachtwachter werd opgemerkt,
doch wei ten aanzien van andere vaststellingen.
23 februari 1970.
592

De strafrechtelijke vonnisgerechten die
v66r de 1" september 1966, datum van de
inwerkingtreding van de wet van .8 april
1965, regelmatig binnen de grenzen
van hun bevoegdheid kennis hebben ·genomen van de vervolgingen wegens
misdrijven ten laste van minderjarigen
van voile zestien jaar, maar minder dan
achttien jaar · oud op het ogenblik' van
de feiten, blijven bevoegd om hierover
te beslissen en passen ' eventueel op
deze minderj:irigen de bij de strafwet
op deze misdrijven gestelde straffen toe.
(Wet van 8 april1965 op de jeugdbescherming, art. 92; kon. besl. van 30 juni Hl66,
art. 1.)
18 augustus 1970.
1048

JEUGDBESCHE:RMING,
Wet van 8 114_Jril 196ii. - Strafrechtelij Tee vonnisgereohten die v6()1- de Je september 1966 regelmatig hebben kennis genomen van de vervo.Zgingen wegens misdri,iven ten last(3 van minderja1"igen van
valle zestien jaar en minder dan achttien

K
KOOP.
1. - Tekoopaanbieding. - Onderhandelingen over, inleidingen en v.oorbereidingen tot een verkoop. - Onderscheid.

Eenvoudige onderhandelingen over,
inleidingen of voorbereidingen tot. de
yerkoop hebben niet als voorwerp de
verkoopovereenkomst te sluiten, maar
te .onderzoeken of de verkoop mogelijk is en desnoods de. sluiting ervan
te vergemakkelijken of voor te bereiden,
terwijl de · eventuele verkoper bij de
tekoopaanbieding de onmiddellijke verbintenis van de andere Partij vraagt
door zijn definitieve wil te uiten om de
overeenkomst te sluiten, zodat dit aanbod door deze partij enkel nog moet aanvaard worden opdat het· contract wordt
gesloten.
'
23 september 1969:
84

2. - Ve1·Tcoop van een erf dat een t.oegang tot d.e openbare weg had en ten gevolge van deze verko·op een ingesloten ert
wordt. - Alcte van ve.rlcoop die niet uitdrulckelijlc de uit deze insluiting ontstctne
toesta.nd regelt. - Verlcrijger van clit crt
die als toebehoren ervan een recht van
overgang over andere percelen van het
goed verwertt. Wettelijke grondslag
en aard van dit recht.- Wanneer een erf
ingeslo,ten wordt ten gevolge van de gehele of gedeeltelijke verkoop van een goed
dat een toegang tot de openbare weg had,
zonder dat de uit deze insluiting ontstane
toestand uitdrukkelijk in de akte · van

verkoop werd geregeld, verwerft de verkrijger van dit erf, als toebehoren ervan,
een recht van overgang over een of meer
van de andere percelen van becloeld goed.
Dit recht van overgang is van contractuele oorsl)rong.
·
3 oktober. 1969.
125

a. -

Vernietiging ttit hoofde van benacleling voor meer dan zeven twaalfden.
- Onteigening van een bepaald om·oerencl
goed wegens .onteigening ten algemenen
'mttte. Onteigening geclecreteenl. Vrijwillige verkoop va.n dit onraerencl
goed aan cle ontei,qenende overheid. Verkoopakte ho1tdende b01twverbod. Schatting door de 1:echter van het verlcoohte onroerencl goed. - Schatting die
geen relcening hottdt met het bouwverbod. - Beslissing gegrond op het beginsel
volgens hetwellc inzake onteigening een
aclministratieve beslissing geen minde1·wnarrle mag teweegbrengen ten annzien
van de goederen waarop zij betreklcing
heeft. - Onwettelijlcheid. - De rechter,

bij wie aanhangig is een vordering tot
vernietiging uit hoofde van benadeling
voor meer dan .zeven twaalfden mag bij
de schatting van een verkocht onroerend
goed, waarvan de onteigening ten algemenen nutte v66r de verkoop was gedecreteerd, niet beslissen dat er geen rekening
moet worden gehouden met het bouwverbod dat in de verkoopakte is bedongen,
daarbij steunend op het beginsel volgens
hetwelk inzake onteigening ·een administratieve b.eslissing geen minderwaarde

~-

LEVENSONDERHOUD
nag teweegbrengen ten aanzien van de
~oederen waarop zij betrekking heeft.
17 oktober 1969.
17-!
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plichting die op de n<Jtaris rust de partijen voor te lichten wanneer hij een gehypothekeerd onroerend goed voor vrij
zuiver en onbelast verkoopt, s~uit niet uit
dat, indien de notaris van de koper de
koopprijs heeft ontvangen, hem geen lastgeving is gegeven om geheel of ten dele
te beschikken over de gelden, die deze
prijs vertegenwoordigen, voordat de 1hypotheek is doorgehaald.
9 juni 1970.
952

dit recht niet gegrond om zich te beeoepen op het overdraagbaar karakter dat
lit voorkeurrecht volgens hem, krachtens
l1et gemeen recht, zou hebben.
19 februari 1970.
578
l'tlll

5. -

r:
I .

-~--·......----,----~.~~-----

uoed. - Door de lwper aan de notaris
overhandigde koopprijs. Beslissing
waarbij wordt aangenomen· dat deze overhandiging een aan de nata1·is gegeven
lastgeving insl!tit om niet over de gelden
te beschiklcen voordat de hypotheek is
doorgehaazd. - Wettelijlcheid. -Dever-

4. - Voorkeurbedi:ng. - Eenzijdig en
1-ls gunst intuitu personae toegekend
IJoorkeun·echt. Beneficiant van het
,·ccht niet gereohtigd om zich te beroepen
?P het onve1·draai;baar karakter van een
·Zergelijk recht,- Wanneer een voorkeurrecht eenzijdig en als gunst intuitu permnae wordt toegekend, is de bene.ficiant

~elast

--

Verkoop voor vrii, Z!lliver en onvan een gehypot.helceerd onroerend

L
LEVENSONDEQHOUD.
1. - Vordering van een eohtgenote tot
machtiging om de inkomsten van haar
man te ontvangen. - Veranclering in de
_qeldelijke toestand "van de echtgenoten
nadat de vo1·dering werd ingediend. Cfevolgen ten aanzien van de ontvankelifkheid en grand van de vonlering. -

meenschappelijk leven. (Burg. Wetb. artikelen 208, 212 en 268.)
5 december 1969.
336
,3. - Echtscheidingstwocedtwe.
Uitlce1"ing tot· ondm;houd van de echt.r7enoot
clie .r7emaohtigd werd een atzonderlijke
verplijfplaats te hebben. - Uitlcering verschulcligd spijts. de telcortlcomingen van
deze echt.r7enoot. · - De verplichting tot

}';o de grond van de vordering tot machtiging om de inkomsten van de echtgenoot
tc ontvangen moet worden beoordeeld rekening houdend met de verandering in
!le geldelijke toestand der echtgenoten
mits het indienen der vordering, dan
hangt de ontvankelijkheid van deze vor-.
dering daarentegen af van de bestaande
toestand op ·het ogenblik van het indienen
der vordedng. (Burg. Wetb. art. 218 en
219.)
192
23 oktober 1969.

hulp en bijstand en derhalve de verplichting om een uitkering tot onderhoucl te
betalen aan de echtgenoot, die geD;mcbtigd
werd een afzonderlijke verplijfplaats te
hebben, · blijft tijdens de echtscheidingsprocedure bestaan, spijts de tekortkomingen van deze echtgenoot. (Burg Wetb.,
art.1212 en 268.)
5 december 1969.
336

tlerlijke verblijfplaats te hebben, moet
worden vastgesteld naar verhouding van
r1e behoeften van hem die ze vordert, daar
het begrip « behoefte ll relatief is· en rekening houdt met · de maatschappelijke
nositie van de schuldeiser tijdens het ge-

Burgerlijk Wetboek wordt een kind uit
een vorig huwelijk van de overlevende
echtgenoot clat door de vooroverleden
echtgenoot tijdens zijn huwelijk met de
overlevende echtgenoot wercl geadopteerd,
gelijkgesteld met een kind uit het huwe-

4·. - Uitkerin.rJ tot onderhO!tcl bii artilcel 205, § 2, van het Burgerlijlc Wetboe7c
2. - Echtscheidin.rJsprocednre.
Uit- · .rJevesti.rJd ten ·voordele van de overlevende
kering tot onderho!td versoh!tldigd aan
echt.r7enoot. - Kind uit een vo1·ig huwede eoht.r7enoot die gemaohtigd werd een
lijk ~a11 de overlevende echt.r7enoot door
de vooroverleden echtgenaot tijdens het
afzonderlijke verplijfplaats te hebben. Uitlce1"ing die moet worden vastgesteld
huwelijk' geadopteerd. - Kin(l .rJelijlc.rJesteld met een. kind uit het hwwelijlc 'Van
naar t'erhoudin.rJ van de behoetten van
rle voo1·o'Verleden eoht.r7enoot met de ove1·rleze echt.rJenoot. - Begrip. - De uitkering tot onderhoud staande de echtscheilevende eohtgenoot wat de verplichting
c1ingsprocedure verschuldigd aan de· echttot levensonderhmtd betrett. - Voor de
genoot die gemachtigd werd een afzon- toepassing van artikel 205, § 2, van het

!
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:MISDRIJF

lijk van de vooro~erleden echtgenoot m~t -~ delende, zowel in haar eigen naam als in
de overlevende echtgenoot.
haar hoedanigheid van wettelijke vo<Jgdes
13 maart 1970.
669 van haar zo<Jn, natuurlijk kind, ingesteld
op .de voet van de artikelen 340b en 340c
'5. - Maeder vim een natn~trlijlc l.;ind van het Burgerlijk Wetboek, wordt misdie vo<w hem een ~titlcedng tot onrler·ho~td
kend door het arrest dat met name erop
vor·dert van degene die tijdens het w'etwijst dat de eiseres in de rechtsvordering
telijlc tijclperlc cler bevntchting met haar
<< aanvoert, zonder dienaangaande te worgerneenscha.p heeft gehad. ~ Oonclnsie
den tegengesproken ll dat de door de vervan de vm·weenler in de r·echtsvor·fleTing
weerder geuite bedoeling « binnen een
die ontlcent dat hij met de eiseres geko'l:te tijd met haar een nieuw huwelijk
slacht81!e1'lceer heeft gehacl. - Ar-rest clat
aan te gaan, de doorslaggevende oorzaak
er·op wijst clat cloor de ver·weerder niet
is geweest van de gemeenschap die zij
werd tegengesprolcen clat de becloeling
had met degene die zij als haar verloofde
met de eiseTes een httwelijlc aan te gaan
beschouwde ll, wanneer uit de conclusie
de doorslaggevende oorzaa.lc was geweest
van deze verweer{ler blijkt dat hi.i niet
vari de gemeensclwp cUe cle ven,oeenler
alleen: de huwelijksbelofte ontkende maar
met de eiseres had. - Mislcenning van
ook de omstandigheid dat hij geslachtsde bewijslcr·acht van de conclusie van cle
betrekkingen met de eiseres in deze1!erweenler·. - De bewijskracht van de
rechtsvordering zou ~ehad hebben.
conclusie van de verweerder in een
16 april 1970.
rechtsvordering d<Jor een vrouw, han75~

M
MISB.QUIK VAN VE.QT.QOUWEN.
_ 1. - Ver·d~tistering gepleegd door een
atnbtenaat·, een openbaar· ojficier of een
met een openbar·e dienst belast persoon.
- Begdp. -De door artikel 240 van het

Strafwetboek beteugelde verduistering is
gepleegd zoclra de ambtenaar, de openbare- officier of de met een openbare
dienst belaste persoon stukken, effecten,
nkten <Jf roerende zaken, welk_e hij uit
kracht of uit hoofde van zijn bediening
onder zich heeft, bedrieglijk aan hun bestemming heeft onttrokken, o<Jk al blijft
hi.i in staat ze voor te brengen en al
brengt hij ze naderhand inderdaad voor.
9 maart 1970.
64.4
2. -

Ter·nggave van het verclttiste·rcle.
Omstandigheicl die het mAisdrijf niet
uitsluit. - De teruggave van het bedrieg-

li.ik verduisterde neemt het bedrieglijk
karnkter van deze verduistering niet weg.
(Strafwetb., art. 240 en 491.)
9 juni 1970.
952

MISD.QIJF.
1. rnacht. -

Reohtvaanli.qingsgrond. - Ove·rBegrip. - De overmacht kan

enkel voortvloeien uit een gebeurtenis
buiten 's mensen wil die door deze wil
niet kon worden voorzien of vermeden.
15 december 1969.
371
2. -- ReohtvaardigingsgToncl. maoht. -

OverBeoordeling cloor de fe·itenrech-

ter. - De feitenrechter beoordeelt soeverein of de door de beklaagde aangevoerde
omstandighe-clen een geval van overmacht
opleveren zodat hij onmogelijk schuldig
kon worden verklaard. (Strafwetb., artikel 71.)
15 december 1969.
371

3. maoht. -

Reoht1!aardigingsgronrl.
OverBeoordeling door de feitenreoh-

ter". - De feitenrechter beoordeelt soeverein het bestaan van omstandigheden,
onder · ineer van de overmacht, die de
beklaagde als rechtvaardigheidsgrond i_nroept. (Strafwetb., art1 71.)
5 januari 1970.
4.03
4. - Nalnten of weigeren een bouwvall-ig geboww te herstellen of te slopen. Art-ilcel 551, '"to, va.n het Stmfwetboelc. Voortdtwencl misdrijf. - Een voortdurend

misdrijf levert de overtreding op van artikel 551 7°, van het Strafwetboek, die
erin best~at na te laten of te weigeren gehoor te geven aan de aanmaning van de
administratieve overheid om een bouwvallig gebouw te herstellen of te slopen, daar
het misdrijf voortduurt zolang de dader
in gebreke blijft aan de aanmaning gehoor te geven.
2 februari 1970.
5m
5. - Opzettel-i{ke d·ronkenschap. Geen r·eohtvaarcl-igingsgronrl. - De dader
van een misdrijf kan zijn staat van dronkenschap niet als rechtvaarcligingsgrond
aanvoeren, wanneer hij zich opzettelijl>:
in deze toestand heeft gebracht.
6 april 1970.
71i:i

-__ l

_J--------

NAOHTGEJRUOHT OF NAOHTRUMOEJR. 6. ~ Rechtvaardigingsgrond. - OnJVe'fiwmeUjke dwaling. Beoordeling
loor .de feitenrechter. - De feitenrechter

Jeoordeelt soeverein het bestaan van een
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door de beklaagde als rechtvaardigings-,
grond aangevoerde onoverkomelijke dwaling. (Strafwetb., art. 71.)
. ·
1
20 april1970.
. _
.
767

I

N
NACHT-

2. - B~wgerlijlce zalcen. ~ Vet·bod om
in hager be1·oep voor de w·ei·lcrechtersraad
een nieuwe eis in te stellen. - Raakt de
openbare orde niet. - Het verbod gesteld

Herhaling. - Veroordeling tot een geldwete van 40 frank. Onwettelijkheid.

bij artikel 46, lid 1, van de wet van 9 jnli
1926 op de werkrechtersraden om in hoger
beroep een nienwe eis in te stellen, raakt
de openbare orde niet. Ret kan enkel
worden· ingeroepen door de partij tegen
wie dergelijke eis is gericht en mag doorde rechter niet ambtshalve worden opge~
worpen.
29 jannari 1970.
485

~ACHTGER.UCHT

OF

R.UMOER..

- Onwettelijk is de veroordeling van de
wklaagde tot eE;ln geldboete van 40 frank
~-egens nachtrumoer in staat van wetteijke herhaling. (Strafwetb., art. 561, 1°,
'n 562.)
26 januari 19-70.
473

'HEUWE EIS.
NOTAR.IS.

1. - St1·atzalcen. - Burgerlijlce rechts··ot·dering.- Eism· die zonder voorbehoud
·n eerste -aanleg geconcl~tdee1·d heeft tot
·zo veroordeling van. de verwoo·rder tot de
'1ctaling van eon bepaald bedrag ter ver'f!Jeding van oon e-uoneens bepaaldo schale. - Eiscr die in ·hoge1· beroep een hager
'wd1·au vonZe1·t voor dezelfde sohade. \~ie~twe eis. Het verbod gesteld bij ar-

Taak. - Verkoop voo1· vr·ij, zuiver en
onbelast van een gehypothelceerd onroerend goed. Verplichting de partijen
voo1· te lichten, ~ VertJlichting die'de· aan
de nota1·is gegeven lastgeving niet uitsMtit
om· niet te beschilclcen over het hern door
de koper ove1·handigd bedrag voordat ·de
h1fpOtheelc is doo1·gehaald. De ver-

:ikel 461 van het Wetboek van burgerlijke
1·echtsvordering om in ·hoger beroep een
11ieuwe eis in te stellen slnit voor de oor;pronkelijke eiser, die in eerste aanleg
wnder voorbehond geconclndeerd heeft
:ot de veroordeling van de verweerder tot
:1~ betaling van een bepaald bedrag ter
,-<~rgoeding van een eveneens bepa:alde
sc·hade, de mogelijkheid nit om in hoger
Jeroep een hoger bedrag te vorderen voor
lezelfde schade.
22 september 1969.
69

plichtirig die op de notaris rust, de partijen voor te lichten wanneer hij een gehypothekeerd onroei'end goed voor vrij;
zuiver en onbelast verkoopt, slnit niet nit
dat, indien de notaris van de koper de
koopprijs heeft ontvangen, hem geen lastgeving is gegeven om geheel of ten dele te
beschikken over de gelden, die deze prijs
vertegenwoordigen, voordat de hypotheek
is doorgehaald.
9 jnni 1970.
952

0

ONDEELBAAR.HEID.

Eis tot vernietiging van een gereohteUjk a.lckoord en eis tot failliet·vm·lclal·ing.
- Geen ondeelbaa·rhe'id. - De eis tot ver-

nietiging van een gerechtelijk akkoord en
lc eis tot faillietverklaring zijn niet onleelbaar.
30 jannari 1970.
488

OND ER.ZOEK (IN STR.AFZAKEN).
1. -

Kennisnemend vonnisgereoht. 7' romtreur des K 01iings die een aanv~tl-

lende ondei'ZOelcsmaati·egel beveelt.
Wettelijlcheid . . Voorwaarclen. -

1

AI
heeft het vonnisgerecht kennis genomen
van de zaak, toch kan de Procureur des
Konings als officier van de gerechtelijke
politie een aanvnllencle onderzoeksmaatregel bevelen op voorwaarde dat de andere partijen hiervan op de hoogte gebracht werden en deze maa.tregel ter terechtzitting hebben kunnen bespreken.
2 februari 1970.
507
2. - Ra(l)d/ca·me1·. :__ Ve1·w,ijzing van de
beklaagcle naar de co?Tectionele rechtbanlc. - Hanlllwving van cle staat van
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ONDERZOEKSGERECHTEN. -

ONRECHT:M.ATIGE MEDEDINGING

heohtenis. Geen bevoegdheidsgesohil.
Geen reohtsmiddel kan worden ingesteld. - De beklaagde kan geeti verzet

doen of hoger beroep instellen tegen de
impliciete of uitdrukkelijke beslissing van
de raadkamer die, op het ogenblik dat zij
hem naar de correctionele rechtbank verwijst, zonder uitspraak' te doen over een
bevoegdheidsgeschil, weigert of nalaat
hem in vrijheid te stellen. (Wetb. van
strafv., art. 130 en 135, gewijzigd bij de
wet van 5 maart 1963, art. 1 en 2.)
30 juni uno.
·
1028

ONDERZOEKSGERECHTEN.
R<ULdkamer. - Besohiklcing van verwijzing. - Do·or de grijJier niet ondertelcend.
- Nietigheid. Nietig is de door de

raadkamer gewezen beschikking van verwijzing, die niet voorzien is van de handtekening van de griffier en niet vaststelt
dat deze in de omnogelijkheid verkeerde
om ze te ondertekenen. (Wet van 18 juni
1869, art. 165, en 166, gewijzigd bij de wet
van 20 december 1957.)
15 september 1969.
43

ONOPZETTELUK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN.
1. - V m·oat·deling van de belclaagde
wegens 01wpzettelijk doden. - Beslissing
die twijfel aohterlaat omtrent het best<ULn
van een oorzakelijlc, verband tussen de
tout en cle cloocl van het slaohtof{er. Niet wettelijlc gereohtvaarcligcle beslissing. - Niet wettelijk gerechtvaardigd is

de beslissing die, al laat zij twijfel achter
omtrent het bestaan van een oorzakelijk
verband tussen de font van de beklaagde
en de dood van het slachtoffer, de beklaagde niettemin veroordeelt wegens onopzettelijk doden. ·
6 oktober 1969.
132
2. - Beslissing clie uitdrulclcelijk alleen cl·ie fouten verwerpt die aan de 'belclaagde werden toegesohreven. - Bttitenvervolgingstelling van de belclaagde. Reohter niet vertJlioht uitdntlclcelijk vctst
te stellen dat cle beklaagrle geen andere
fottt heeft begaan die in oorzalcelijlc verbancl staat met cle verwonclingen of het
overlijclen van het slaohtottm·. - De rech-

gen te ontslaan, uitdrukkelijk vast te
stellen dat hij geen andere font 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.)
18 augustus 1970.
1041

ONRECHTMAT,JGE MEDEDIN'GING.
1. - Met de eerlijlce gebruilcen. strijd·ige handeling. - Zalcen van lcoophandel.
- Reahtsvordering tot ophouding van .de
handeling. - Handeling gepleegd v66r het
instellen van de reohtsvordering. - Vo01·waarde vereist opdat de reohtsvordering
ontvanlcelijlc zij. De rechtsvordering

tot ophouding van een handeling strijdig
met de em·lijke gebruiken inzake koophandel is. z.onder voorwerp, wanneer de
handeling waarvan de ophouding wordt
gevorderd voltooid is en degene die ze
heeft verricht definitief ermee opgehouden heeft v66r het instellen van de rechtsvordering. (Koninklijk besluit nr 55 van
23 december 1934, art. 1 en 3.)
4 september 1969.
6
2. - Reahtsvordering tot ophouding
van handelin_qen strijdig met de eerlijlce
gebruilcen inzake lcoophandel. - Beslissing die vaststelt clat deze reahtsvo1·de1·inr1
zonder voo1·werp is. - Beslissing waa1·in bovencUen ten overvloede verklaanl
wordt dat de handeling geen oneerlijke
mededinging oplevert. Beslissing die
noah tegenst1·ijdig nooh onwettelijlc is. -

Noch tegenstrijdig noch onwettelijk is de
beslissing waarbij de rechter, die kennis
neemt van een rechtsvordering tot ophouding van een handeling strijdig ·met de
eerlijke gebruiken inzake koophandel,
vaststelt dat deze rechtshandeling zonder
voorwerp is omdat de handeling volbracht
is en degene die ze heeft verricht definitief ermee opgehouden heeft v66r het instellen van de rechtsvordering, al. verklaart hi~ bovendien ten o.vervloede dat
de handeling geen oneerlijke mededinging
oplevert. (Grondwet, art. 97; koninklijk
besluit nr 55 van 23 december 1934, art. 1
en 3.)
4 september 1969.
6

:3, - Handelingen strijdig met de eerlijke gebntiken inzake handel of nijverheicl. ..:.. Reahtsvordering tot ophoudin{f
ter die uitdrukkelijk alleen die fouten
verwerpt, die aan de beklaagde werden inuesteld tegen t·wee verweerders. - Dee7toegeschreven en die eeil gemis van voor- . ba1·e 1·eohtsvordering. - Beg1'ip. - De

zichtigheid of voor7AJrg opleveren, waaruit
de verwondingen of het overlijden van
llet slachtoffer is gevolgd, is niet verplicht, om de beklaagcle van de vervolgin-

rechtsvordering tot ophouding bedoeld bij
het koninklijk besluit n1· 55 van 23 december 1934; welke tegen twee verweerders
wercl ingesteld wegens handelingen strij-

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE. -

Jig met de eerlijke gebruiken inzake hanlel of nijverheid door een van hen geJleegd, in het belang en op het verzoek
ran de andere die daarenboven persoonijk aan deze handelingen had deelgenonen, is niet ondeelbaar onder hen en kan
lerhalve niet onontvankelijk worden verdaard in zo,ver zij gericht is tegen de
:weede, om de enkele reden dat zij niet
mtvankelijk is tegen de eerste.
9 oktober 1969.
145

)NTEIGENING
NEN NUTTE.

TEN

ALGEME-

Onteigening gedecreteerd. - Vrijwillige
"C"rlcoop van het onrderend goed aan de
mteigenende overheid.- Vm·koop onderiVorpen aan de regels van het gerneen
··echt. - Rechtsgevolgen van de verlcoop
m-clerworpen a an het .oemeen reeht. -

[n geval van vrijwillige verkoop aan de
mteigenende overheid van een onroerend
?;oed waarvan de onteigening ten algemewn nutte werd gedecreteerd, blijven de
:echtsgevolgen van de verkoop die van
1et gemeen recht.
17 oktober 1969.
174

ONTUCHT EN PllOSTITUTIE.

Souteneur. - Misd1'ijf ornschreven bij
7rtilcel 380bi:s van het Stratwetboelc. Plaats van het rnisdrijf. - Het misdrijf

lnt erin bestaat souteneur te zijn, dit wil
wggen geheel of ten dele op kosten te lei•en van een persoon van wie men de
n·ostitutie exploiteert, wordt niet noodr,nkelijk begaan op de plaats waar de sourreur leeft. (Strafwetb., art. 380bis, 3°.)
7 oktober 1969.
141

ONTVOEiliNG VAN EEN KIND.

OPENBARE ORDE
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----' Het onderzoek door de rechtbank, wanneer het verslag wordt uitgebracht, van
het feit dat de echtgenoten tijdens het geding in echtscheiding door onderlinge toestemming, aan de voorwaarden voldaan
hebben en de fm:maliteiten hebben in
acht genomen die door de wet bepaald
zijn en inzonderheid dat zij voldaan hebben aan de formaliteit van de afgifte aan
de voorzitter van de rechtbank van de
akte waarbij de overeenkomst wordt vastgesteld waardoor zij het lot van de uit
hun echt geboren kinderen hebben geregeld, hetzij gedurende de proeftijd, h.etzij
na de echtscheiding, impliceert niet dat
de rechtbank, die de echtscheiding toestaat, bij een gerechtelijke beslissing uit-.
spraak heeft gedaan over de bewaring
van de uit het huwelijk geboren kinderen
in de zin van artikel 369bis, lid 4, van het
Strafwetboek.
9 maart 1970.
634

2. --;- Eohtsclwiding door onde·rlinge
toestem'ming. - Door onderlinge toesternrning gescheiden echtgenoot die zijn rninderja.rig Teind onttrelct aan de belvarvng
van degene aan wie het is toeve1· rouwd
ter ~ttitvoe1·ing van fie geschreven overeenlcomst betreffende de bewaring van de uit
de eoht geboren lcinderen, overeenlcomst
aangegaan met toepassing van artikel 280
van het Btwgerli.flc Wetboek. - Feit dat
het bij artilcel 369bis, lid 4, van het Strafwetboelc omschreven · misdrijf niet opleve1·t. - Het feit gepleegd door een door
onderlinge toestemming gescheiden echtgenoot, een minderjarig kind te onttrekken aan de bewaring van de andere echtgenoot of van degene aan wie het was
toevertrouwd ter uitvoering van de overeenkomst gesloten met toepassing van artikel 280 van het Burgerlijk Wetboek,
levert het misdrijf niet op voorzien door
artikel 369bis., lid 4, van het Strafwetboek.
9 maart 1970.
634

1. - Eohtscheiding of scheidin.o van
OPENBAilE OllDE.
fafel en bed. - Ge1·echtelijlce beslissing
1oaarbij uitspraalc wo1·dt gedaan over de
Arbeiclsongeval. - Rechtsvordering tot
rwwaring van het kind. - Echtscheiding
betaling van de uJettelijlr.e vergoedingen.
Zoor onde1·linge toestemrning. - Overeenl.'omst waarbij de ech(genoten het lot va.n
Verjaring. Gecoordineerde wetten
·le uit lwn echt geboren lcinderen hebben .van 28 september 1931, artilce~ 28, 1• lid.
Bepaling van openbare orde. Af7eregeld, hetzij gedm·ende de proeftijd,
r, etzij na de ttitspraalc van de echtsehei- .~tand van de verlcregen ver,iaring. - Bedongen schorsing van de verjaTingster·ling. Onderzoelc door de rechtbanlc,
·•ooralee1· de echtscheif;linrJ toe te staan,
mijn. Atstand en sahorsing zonder
gevolg. De bepaling van artikel 28,
1;an de forrnaliteit van de afgifte aan de
voorzitter van de rechtbanlc van de alcte ' 1• )id, van de op 28 september 1931 gecoordineerde wetten betreffende de vergoernaarbij deze overeenlcomst wordt vastgeding der schade voortspruitende uit ar~teld. Onderzoek dat niet impliceert
beidsongevallen, inzake verjaring van de
ifat de beslissing van de rechtbanlc, die de
rechtsvordering tot betaling van de bij
oohtsoheiding toestaat, uitspraalc heett
deze wetten bepaalde vergoedingen, raakt
?edaan over de bewaring van de lcinderen.

1158 OPENB.ARE SCHENNIS ,Y AN DE GOEDE ZED EN. de openbare orde; een afstand van de
verkregen verjaring of een bedongen
schorsing van de verjaringstermijn heeft
geen uitwerking.
4 juni 1970.
921

OPENBAIW SCHENNIS VAN DE
GOEDE ZEDEN.
1. - F erspreiden van een met de goecle
zeden stri.idige telcening. - Omstandige
oonolusie ten betoge dnt de tekening, als
ill!tstratie van een artilcel van sooiale
aarcl, clat bestemd is vooT een ltitzonderlij]c p!iblielc; geen 1J01·nogmfisoh lcnntkte1·
heett. Feroo1·delende besliss·lng d·ie
cleze oonol!tsie niet passend beantwoorclt.
- Niet Tegelmatig met reclenen omlclede
beslissing. - Niet regelmatig met redeneu

omkleed is de beslissing, waarbij de beklaagde veroordeelcl worclt uit hQofde van
het verspreiden van een met de goede zedeu strijdige tekening, zoucler passend te
antwoorden · op clieus omstandige conclusie ten betoge dat de tekeniug de illustratie is van een artikel van sociale aanl,
dat bestemd is voor een uitzonderlijk publiek en geen pornografisch karakter
heeft. '(Grondwet, art. 97; Strafwetb.,
art. 383.)
27 oktober 1S69.
201
2. - Openbare !JOorstelUng van een toneelst!tlc. Aote·wrs die ?Malct op rle
soene optreden. - Aan-wen;ing van· fleze
Aotew·s clooT cle rmte1w vctn de telcst. Deelneming aan het wan.beclrijf clie geen
flntlcpersm-isclrijf opleveTt. - Geen druk-

persmisclrijf dat uitsluitend tot de be. voegdheid van. het hof van assiseu behoort wordt · opgeleverd door het feit,
zelfs voor de auteur van de tekst van een
toneelstuk, aan eeu openbare schennis
van de goede .zeden deel te nemen door
de aanwerving van de actem·s, die bij de
openbare voorstelling van het stuk naakt
op de scene moesten optreden en door aan
deze acteurs aanduidingen te geven omtrent de ~'ijze waarop zij hun rol moesteu
uitvoeren. (GrQnclwet, art. 98; Strafwetb.,
art. 385.)
23 febrnari 1970.
593
,3. Nac~lctheicl _in een lc!tnstwerk. Omstancligheifl clie n·let noodzah;e/!ijlc het
misclTijf !titsl!tit. --De omstandighcicl clat

naaktheid voorkomt in een kunstwerk,
sluit niet noodzakelijk het misdrijf van
openbare sch!'mnis van de goede zeden
uit. (Strafwetb., art. 385.)
·
23 februarl 1970.

593

OVEREENKOMST

OPLICHTING.
Veroorcleling. - Belclaagde die het bestaan van. listige lc!tnstgTepen heett betwist. - Rechter d·le de teiten veTmelclt
waw·in cleze listige Jcu.nstg?·epen bestaan.
- Regelmati{l gemotivee?·fle beslissing. -

Regelmatig gemotiveerd is de beslissing
tot veroord'eling wegens oplichting elk.
als antwoorcl op de conclusie van de beklaagcle waarbij het bestaan van listige
kunstgrepen worclt betwist, de feiten vermeldt waarin deze listige kunstgrepen bestaan.
5 januari 1970.
· 40::

OPSTAL ('QECHT VAN).
Titel van vesti,qing niet overgesohreven
in cle daa1·toe bestemde 1·egisters. Recht van opstal luan niet aan derclen
wo1·rlen tegei~rJewMpen. - Het recht van

opstal door de eigenaar van de groml
toegekell{l kan aau clerden niet worden
tegengeworven, indien het niet is overgeschreven in de daartoe bestemde o.penbare
registers. (Wet van 10 januari 1824 op het
recht van opstal, art. 3; kon. besl. van
26 juli 1871, gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 8 september 1930 en 17 augustus 1955 houdende het reglement voor
de bewaring van het kadaster, art. 3.)
13 mei 1970.
85 ±

OVEJlEENKOMST.
1. Doctor in de cUe·rgeneeslcmulc
door een ntnclveehouder, 011 dozes lcosten,
belast met de int?·aclerm.otuberoulinatie
van cUt vee. Kon:inlclljlc, besluit van
10 mei 1963 ho!trlende muat?·eaelen tot bcstri:icling van cle nmclertubermtlose. Contract tussen de dierena·rts en de houder van de dieren. - Inclien ter volcloc-

ning aan de bepalingen van het koninklijk · besluit van 10 mei 1963 houclencle
maatregelen tot bestrijding van de rundertuberculose, een runclveehouder tegen
vergoeding QIKlracht geeft aan een doctor
in de diergeneeskuncle, die ze aanvaa,rdt,
op bedoelcle dieren cle intraclermotuberculinatie toe te passen, ontstaat er tussen
deze beide partijen een contract.
7 november 1969.
241
.2. Oont?·aot fll.ssen een nm£lvecho!uler en een clooto-r in cle diergeneeslc!tnde. - D·ierenaTts belast met, cle maatr·egelen voo1·gesolM·even bij het lconinl,:lij ],:
besl!tit van 10 mei 1963 ho!ulencle maatregelen tot best?"i_iding van fle ntnde?·t~tbe?'O!tlose. Dierena?·ts get·roffen floor
cle sohade cUe een clezer clieren heeft ver-

()VEREENKOMST
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oorzaakt.
Aansprakeli}kheid buiten
o vereenkomst niet noodzakelijlc uitgesloten. - Uit de enkele omstandigheid dat,

tijen is ontstaan. (Burg Wetb., art. 1165.)
2 april 1970.
704

wanneer een doctor in de diergeneeskunde getroffen werd door de scha.de ,die
Yeroorzaakt is door, een runddier, tussen
llemzelf en de persoon onder wier bewaring zich dit dier bevond, een overeenkomst bestond waarbij hij belast werd
met de toepassing van een behandeling
yan de runddieren, zoals dit is voorgeschreven bij het koninklijk besluit van
10 mei 1963 houdende maatregelen tot be8trijding van de rundertuberculose, volgt
ulet noodzakelijk dat de bij artikel 1385
nn het Burgerlijk Wetooek bepaalde
aansprakelijkheid uitgeslote;n. is en dat
aileen de contractuele aansprakelijkheid
in overweging kan worden genomen.
7 november 1969.
241

7. - Strafbecling.- Begrip. - Het als
strafbeding vastgestelde bedrag mag
slechts een forfaitaire schacleloosstelling
zijn van de schade die voor de schuldeiser voortvloeit lllit het niet-nakomen van
de hoofclverbintenis. (Burg. Wetb., artikelen 1226 en 1229.)
17 april 1970.
754

3. - Toestmmning. - Zeclelijlc geweld
rlrt·t cle {Jelcligheicl van de wU aantast. root·waanlen. - Het zedelijk geweld tast

<le geldiglleid van de wil slechts aan voor
~ove1· het een aanzienlijk kwaad doet vrezen en het onrechtmatig of ongeoorloofd
iN.

8 januari 1970.

417

4. Toestemm·ing.
Toestemming
rnn een berliemle in een wijzig·inu van cle
•:rbeiclsoverecnlwmst waarvan rle werlrgercr een werldererlwuinu en clc voot·tzet1inq van rle o·vereenkom,~t afhankeU.i k
stelt. Omstanrliuheid clie als zodaniq
!Jeen zedeUjk geweld oplevet·t clie de wil
rrrt.ntast. - De enkele omstandigheid dat

<'en bediende de wijziging van een beding
!Jetreffende de vaststelling van de opzeggingstermijn aanvaard heeft omdat de
"·erkgever de weddeverhoging en d<e
.-oortzetting vari de overeenkomst · afllankelijk maakt!' van deze voorwaarde kan.
:lls zor1anig, nil't het geweld oplcveren
in de zin van de artikelen 1111 en volgcnt1e van !let Burgerlijk Wetboek.
8 januari Hl70.
417

5. -

Pet·soonUik karalctet· 1mn rle verMntenissen. - Biwgerli.ilc Wetboelc, at.·til•el 1119. - Beurip. - In het algemeen

kan niemand zich verbinden in zijn eigen
naam, dan· voor zichzelf. (Burg. Wetb.,
:ll't.' 1119.)
704
2 april 1970.
'6. - Overeenl.:omst clie aUeen gevolrJen
tcweegbrenut t·ttssen rle contmcterende
oartijen. Btwgerlijlc Wet/Joel", artil>el 1165. - Beut·ip. - Daar de overeen-

komsten aileen gevolgen teweegbrengen
tnssen de contracterende partijen, kan
ren derde niet gehouclen zijn tot het nnkomen van een verplichting welke enkel
t1oor de verbintenis van. een van deze pnr-

8. - Als stmtbeclinu vastgestelcl 1Jeclt·ag. Berl·ing clat geen vet·goecling is
van de sohacle welke voor de schuideiser
vom·tvloeit uit het niet-nakornen van de
hoofclverbintenis. - Reeling clat niet onder cle .toepassinu· valt van artikel 1151!.
van het Bttrget'lijlc Wetboelc. - Wanneer

de rechter vaststelt dat het als strafbecling vastgestelde beclrag geen vergoeding
kan zijn van de schade die uit het nietnakomen van de hoofclverbintenis voortvloeit, kan hij hieruit wettelijk afleiden
clat het geen strafbecling betreft en dat
de bepalingen van artikel 1152 van het
Burgerlijk Wetboek niet van toepassihg
zijn. (Burg. Wetb., art. 1226, 1229 en
1152.)
754
17 april 1970.
9. As stt·afbecling vnstr1estelcl berlrag. - Berling rlat aan cle schttldeiset·
een veel grotere winst bezorgt rlan de ttitvoering van het contmct. - Reeling dat
stt'ijcli(f is met de 1Jepnlingen van at·tilcel 6 van het Bttrgerlijlc Wetboelc. -

W ettelijk met reclenen omkleecl is het arrest dat beslist dat, wanneer het als
strafbeding vastgestelde bedrag geen vergoecling kan zijn van de schacle die nit
het niet-nakomen van de hoofdverbintenis
voortvloeit en a an de schuldeiser eeit veel
grotere winst bezorgt clan de normale uityoering van het contract, cUt becling strijdig is met de l)er>alingen van ar.tikel 6
van het Burgerlijk Wetboek.
17 april 1!l70.
75!
10. - B·inclencle knwht tussen rle prtrtijen. - Rechtet· die aan cle ovet·eenlcomst
de uitwe·rking toelcent rlie zij, volgens cle
tt.itle.rming. clie hij ervan geeft, wetteli,ilc
tu.ssen de 1wrtijen heeft. - Geen schenrling va.n artilcel 1.134 van 11 et Bttt·.qerli.i k
1Vetboek. - De bindende kracht van ee:r;t

overeenkomst wordt niet miskend door de
rechter die aan de overeenkomst de uitwerking toekent die zij, volgens de nitlegging die hij ervan geeft, overeenk·omstig de gemeenschapnelijke bedoeling van
de partijen, wettelijk tnssen de partij!'n
heeft. (Burg. Wetb., art. 1134 en 11!56.)
14 mei 1970.
866
.11. tJartijen. -

Verbinclende Tct·acht .wssen de
Art·est waat·bij worrlt besUst
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OVERTREDINGEN. -

dat er geen grond bestaat om een bepaling van een overeenlcomst toe te passen,
zonder van deze weigering een behoorlijke verantwoo1·ding te geven. Niet
wettelijlc gemotiveerd a1·rest. - De ver-

P:A.RITAIR COMITE

2. - Strafwetboelv, artikel 551-5o. Belclaagde veroordeeld om met overtreding van de wetten en 1·eglementen, te
hebben n.agelaten een op de openbare weg
geloste lacUng zand te verlichten.
Oonclusie die aanvoert dat de belclaagde
noch de dader noch de verantwoordelijke
was voor die starting en hierbij aanstipt
dat de plioht tot signalisat-ie op iemanrl
anders ntstte. - Oonclu.sie onbeantwoord.
Beslissing niet met 1·edenen omlcleed.

bindende kracht van de overeenkomst
wordt miskend door het arrest, dat derhalve niet wettelijk gemotiveerd is, wanneer het beslist dat de litigieuze bepaling
van de overeenkomst volgens welke « verweerster eiser nooit zal mogen afdanken
tenzij om ernstige redenen en na beslis- - Niet regelmatig met redenen omkleed
sing van de hogere geestelijke overheid ''• is het vonnis dat een beklaagde veroordoor een der partijen niet moet worden deelt wegens overtrecling van artiin aclit genomen op grond alleen dat de , kel 551-5° van het Strafwetboek om met
bepaling in de overeenkomst enkel is op- overtreding van de wetten en reglementen
genomen met de, bedoeling zicli te schik- te hebben nagelaten een op de openbare
ken naar de kerkelijke voorschriften ili- weg geloste lading zand te verlichten zonzake exploitatie van ziekenhuizen en dat der de conclusie te beantwoorden waarin
deze voorschriften de bescherming van werd aangevoerd dat hij niet de dader
de belangen van de medecontractanten was van deze storting en dus niet de verder kloostergemeenschappen niet beoog- plichting had deze te verlichten, dat dezc
verplichting rustte op een andere persoon
den.
22 mei 1970.
889 en dat, zo hij daags voor de dag waarop
het gebrek aan verlichting een ongeval
veroorzaakte, het initiatief nam om het
OVEIUREDINGEN.
in gebreke blijven van een ander te verhelpen door die belemmering te signale1. - Lichte gewelddaden. Artiren, hij hierdoor niet de wettelijke verkel 563, 3°, van het Strafwetboelc. -Toeplichting op zich nam die ook de volgende
gepaste geldboete. - De geldboete die van
dagen te verlichten. (Grondwet, art. 97,
toepassing is in geval van overtreding
Strnfwetb., art. 551-5° en wegverkeers·
van artikel 536, 3°, van het Strafwetboek besluit, art. 113 en 114.)
(lichte geweklctaden) bedraagt 15 tot
817
4 mei 1970.
25 frank.
26 januari 1970.
474

p
PARITAIR COMITE.
1. - N ationaal pari tail' comite voor
het bo1twbedrijf. - Bedrijven ·waarvopr
dit Oorruite' werd ingesteld. - Het N atio-

naal Paritair Comite voor het bouwbe. drijf, opgericht door artikel 1, § 1, 24, a:
van het koninklijk besluit van 5 januan
1957 waarbij de, benaming, de bevoegdheid en de samenstelling van de paritaire
comite's opgericht ter nitvoering van de
besluitwet van 9 juni 1945 bepaald worden voor de werknemers die hoofdzakelijk handenarbeid verrichten, en hun
werkgevers is opgericht vooct· de ondernemingen ~aarvan de. normale activiteit
bestaat in de uitvoering van de in deze
tekst opgesomde werken, zelfs inclien de
uitvoering van dergelijke werken niet
hun uitsluitende of voornaamste bezigheid is.
13 maart 1970.
663
2. - Fonds voor bestaanszelcerheid opgerioht bij beslissing van een pa1·itair

· comite, verbindend verlclaanl bij lconinklijlc besluit. - Wet van 1 januari 19.58.
W erlcgever om billijkheidsredenen
vrijgesteld van de uitvoering van de verpliohtingen door deze wet opgelegd. T11·-i,istelling niet voorzien door de wet. -

De wet van 7 januari 1958 betreffende de
Fondsen voor bestaanszekerheid bepaalt
niet dat een werkgever van de uitoefening;
van de opgelegde verplichtingen kan vrijgesteld worden om billijkheidsredenen,
wanneer in uitvoering van die wetsbepnlingen een Fonds voor bestaanszekerheirt
is opgericht bij beslissing van een paritair comite die verbindend werd verklaard bij koninklijk besluit.
13 maart 1970.
663
.3. - Beslissingen bet?-eftende · de 01l1"ichting en de werlqing van fondsen voo·r
Beslissingen d·ie
bestaansze1ce1·heid. bindend verlclaard worden bij koninlclijlc
beslttit, Tcrachtens cle besluitwet van 9 juni
1945. - Wet van 28 ju,li 1953, artilcel 2.
- D1·aagwijdte. - De koninklijke beslui-
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ten die bindende kracht verlenen aan de
beslissingen van de paritaire comite's betreffende de oprichting en de werking
van de fondsen voor bestaanszekerheid,
vermeld in de wet van 28 juli 1953, worden bekrachtigd door artikel 2 van genoemde wet, ten aanzien van de besluitwet van 9 ,iuni 1945, met ingang van de
datum die deze besluiten hebben bepaald;
krachtens deze wettelijke bepaling wordt
het. besluit van de Regent van 18 september 1947 tot oprichting van een fonds voor
bestaanszekerheid voor de bouwvakarbe~
ders geacht wetteli,ik te zijn genomen ter
uitvoering van de besluitwet van 9 juni
1945 en de overtredingen van deze bepalingen wo,rden gestraft met de bij deze
besluitwet gestelde straffen.
25 juni 1970.
1012

4. - Besluitwet van 9 j~tni 1945 tot
instelling van het statuut cler paritaire
comite's, artilceZ 16. - Personen op wie
rle stmjfen toepasselijlc zijn. - De straffen gesteld bij artikel 16 van de besluitwet van 9 juni 1945 tot instelling van het
statuut- der paritaire comite's waren
slechts toepasselijk op degenen die personen in dienst hadden genomen met
overtreding van de beslissingen van deze
comite's, bindend verklaard ~vereenkom
stig artikel 12 van deze beslmtwet, en op
de arbeiders die dezelfde beslissingen
hadden overtreden; zij waren met name
niet toepasseli.ik op de organen van een
fonds voor bestaanszekerheid.
_25 juni 1970.
1012

5. - Paritair oomite voor de binnensoheepvaart. - Bevoegdheid. - Vaststelling. - Beginsel. - De bevoegdheid van
het paritair comite voor de· binnenscheepvaart, opgericht ter uitvoering van de
besluitwet van 9 juni 1945 door het koninklijk besluit van 5 januari 1957, wordt
bepaaid door de aard van de bedrijvigheid van de onderneming, zonder dat een
onderscheid wordt gemaakt naargelang
de werkzaamheden, die onder de toepassing vallen van deze wettelijke bepalingen behoren tot de hoofdbedrijvigheid of
tot 'een bijkomende bedrijvigheid van de
onderneming.
26 juni 1970.
1017

PENSIOENEN.
HooFDS'rD!K

I. -

HooFDSTUIK

II. -

HoOFDSTUT(
HoOFDSTUll(

III. -

IV. -

standigen.

Bu1·gerUjTG6 pensioenen.
Militaire pensioenen.
Vergoedingspensioenen:
Pensioenen voor zelf-
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HOOFDSTUK

I.~

BURGERLI.f.KE PENSIOENEN.

HOOFDSTUK II.
ndiLITAIRE PENSIOENEN.

1. - MiUtai1·e pensioenen. - ReohtsV01Ylering tot betaling van een rustpensiOelt. - Gebrelc aan redenen. - Niet re-

gelmatig met redenen omkleed is het vonnis dat zich nit te spreken heeft op een
rechtsvordering strekkende tot de betaling van een rustpensioen en op een middel afgeleid nit de vijfjarige verjaring
bedoeld bij de artikelen 34 en 35 van de
wet van 15 mei 1846 enkel antwoordt
« dat het recht op een militair pensioen
een burgerlijk recht is dat de verweerders gedurende dertig jaar mogen doen
gelden ll. (Grondw., art. 97.)
5 februari 1970.
523
2. - Mil-itair pensioen.
Frontstl·epen. F'rontstrepenrente. Wet van
10 augustus19-'J8, a;rtilcel6. - Verhoging
van de rente met 100 p.c.- Voorwaarden.

- Lid 1 van artikel 6 van de wet van
10 augustus 1948 beperkt zich tot de ver~
hoging met 100 J).c., van de frontstrepenrente voorzien bij de wet van 1 juni 1919,
gewijzigd bij de wetten van 31 juli 1923
en 14 mel 1929. De verhoging met 100 p.c.
is enkel verschuldigd zo de houder van
de frontstrepen in leven is, naargelang
van het geval, op de leeftijd van 65 of
55 jaar.
6 maart 1970.
621
.3. - Militair pensioen.
Jt-rontstrepen. F'rontstrepem·ente. Wet van
10 aug1tstus -1948, artilcel. 6. - V m·hogin(l
van de rente met 100 p.c., - Geen afwijlcing van de artilcelen 10 en 11 van de
wet van .l jwni 1919. - Artikel 6 van de

wet van 10 augustus 1948, ter aanvulling
van de artikelen 8, 9, 10 en 11 van de wet
van 1 juni 1919, gewijzigd bij de wetten
van 31 juli 1H23 en 14 mei 1929, dat enkel
de verhoging van het bedrag van de bij
deze wet reeds omschreven rente beoogt,
wijkt niet af van de artikelen 10 en 11
van de wet van 1 juni 1919.
6 maart 1970.
624
4. - Militair pensioen.
F'rontstrepen. - F'rontstrepenrente. Wet van
10 auq1tstus 1948, artilcel 6. - Verhoqing
van de rente met 100 p.o. - Ove1·lijden
van de ho!tder van trontstrepen. - Recht
van de wed1twe op de verhoging. .-

Overlijdt de genieter van de fronstrepenrente, wanneer hij ingevolge artikel 6
van de wet van 10 augustus 1948 de verdubbelde rente. genoot, gaat deze als dus-

I i
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danig over op. de weduwe.
10 augustus 19±8, art. 6.)
6 maart i9'70.

(Wet van

vincie heeft de leicling van en het toezicht op de werkzaamheclen van de burelen vari. de llrovincie; de provinciale
grtffier, de ambteuaren en beambten der
burelen staande onder zijn bevel. (Provinciewet, arf. 126.)
13 februari 1970.
541

624

HOOFDSTUK III.
VERGOEDING 3PENSIOENEN.

4. - ao•uver·nerw cler pravincie.- 'l'enuitorQer·legging vnn cle wetten en besluiten
van algemeen bestr~tt!· in de tJro1Yincie. ·N ad eel bet·olclcencle fott.t gepleegcl in de
uitvoering van cleze · opclr-acht; aeen
brw,qerTeohteUjke aanspr-alcelij 7<:11 eicl van
(le p•rovinoie. - De gouverneur der pro-

HOOFDSTUK IV.
PENSIOENEN YO:J'R1 ZELIPSTANDIGEN.

PROVINCIE.

vincie die, in de tenuitvoerlegging van de
wetten en besluiten van algemeen bestuur
waarmee hij ingevolge artikel 124 van de
proviuciewet is belast, een nadeel berokkenencle font })leegt, kan de bnrgerlijke
aansprakelijkheid van de provincie niet
teweegbreitgen.
13 februari 1970.
541

1. -

Rechtsvor·deringen. InsteUen
nam.ens de bestendige cleputaUe op vervolging en ten verzoelce van cle gO'ltverneur·. ____, De rechtsvorderingeu van de

provincie, als eiseres of als verweerster,
worden gevoerd namens de bestenclige deputatie, op vervolgiug en ten verzoeke van
de gouverneur. (Provinciewet, art. 124.)
13 februari 1970.
541

,5. - Ambtenacw of beambte van cle bttr·elen van cle tJr.avinme. - Pmvinciewet,
Mt'ilcel 126. - Nacleel ber-olclcenenrle font
gepleegcl wa.nneer· zi.i (le gowvernetw 1Ji,istctan in zijn OJJClracht cle wetten en lJesluUen van algemeen bestttttr ten ttitvoer·
te leggen. - Geen bttr·ger·r-echtelijlce a.nnsprakelijlchei(l van cle p·rovincie. De

2. -

aotwer-nettr ller· tJ?'OVincie. - Belast m.et (le tenuitvoerle,qg·ing van cle wetten en beslttiten van algemeen best·um·
in de twovincie. - Omaan van cle Staat.

De gouverneur der provincie, die
krachtens artikel 12± van de provinciale
wet belast wordt met de tenuitvoerlegging van de wetten en besluiten van algemeen beshmr in de procviucie, is, in de
veryulling van deze Dpdrncht, uitsluitend
een orgaan van de Staat.
13 februari 1970.
M1

ambtenaar of beambte van de provincie,
in de zin van artikel 126 van de provinciewet, die een nacleel berokkenende font
pleegt wanneer hij de gouverneur {ler provincie bijstaat in de tenuitvoerlegg·ing
van de wetten en besluiten van algemeen
bestuur, waarmee hi.i ingevolge artikel 124 van dezelfde wet is belast, kan de
burgerlijke amisprakelijkheid van de provincie niet teweegbrengen.
13 februari 1970.
541

:3. - Pr·ovinciale grij]ier, arnbtenaren
en beam.bten cler btwelen van cle p-rovincia. --,--- P-rovinciewet, artikel 136. - Per·sonen Qncle!' het bevel van de goqtve·rneu.r·
der provincie. - De gouverneur der pro-

R
RECHTBANKEN.
1. - Btwgerlijke zaken. - Verpliohting van cle r·eohter om acht te slaan op
alle getuigenissen die in de hem r·egel.rnatig over·,qelegde processen-verbcwl .van
getnigenverlwor zi,in (Wngetelcencl. - Getuiyen·is8en afgenomen ·in een taal die cle
rechter n4et lcent. - TTe·rplichUng voor· de
r·eohter cle vereiste mant?·e,qelen te nemen
om er een regelmatige ver·taling van te
beko·men. - De rechter moet acht slaan
op alle getuigenissen ~lie in de hem regelmatig overgelegde processen-verbaal van
getuigenverhoor zijn aangetekend. Zo hij
de taal waarin sommige getuigenissen

afgenomen niet kent, moet hij de
vereiste maatregelen nemen om er een regelmatige vertaling van te bekomen.
25 september 1969.
101
ZIJ!l

2. - St·rafz·a1rcn. - BuJ'[terUjlce t·echtsvonlering. Oonclttsie van cle 1Jrwger·Uj ke parrti,i waarlJi,i cle eis tot ver·goeding
betJeJ·lct wonlt. Schaclevergoe(ling boven hetg(}en gev1·aagd worclt. - OnwetteUjlcheicL Indieu de benadeelde partij
op beperkende wijze de bedragen heeft
bepaald die zij voor elk bestanddeel van
haar schade afzonderlijk vraagt, kan de
rechter de beklaagde niet wettelijk veroordelen om a an cleze partij, ter vergoe-

RECHTBANKEN
cling van een bestanddeel van de schade,
een bedrag te betalen dat het gevraagde
te boven gaat, ook al is het totaal bedrag
Yan de toegekende bedragen lager dan het
totaal van de gevorderde vergoedingen. ,
7 oktober 1969.
138
;3. - B·nrgeTlijlce zaken. Rechtsmaollt. - Om.vang. - Betwisting. - Be!Wil!. - In burgerlijke zaken kan de rech-

ier geen betwisting opwerpen waarvan
ltet met de openbare orde niet strijdig
akkoord van de partijen, dat in hun condusies wordt vastgesteld, het bestaan
nitsluit.
16 oktober 196(}.
169
4. -

B~i1·.qerli.ilw zaken. ~ Levenson-

llerho~td.

- Vorde1"ing tot m.achUging om.
rle inlwmsten vun cle ,echtgenoot te ont17Ctngen. - Veranrler·ing in cle geldelijke
toestcmcl vun de echt.qenoten 1UL incliening
rler vorcledng. BeoordeUng door de
rechter. - De rechter clie kennis neemt

van een vordering, welke dooL· een echtp;enDte tegen haar man met toepassing
van de artikelen 218 en 219 van het Burgerlijk Wetboek worclt ingesteld, mag rekening houden met de verandering in de
geldelijke toestarid van de echtgenoten,
sinds de vordering werd 'ingesteld, 0111 de
grDnd, doch niet de ontvankelijkheid biervan te beoordelen.
23 oktober 1969.
192

5. - StrufzMcen. - BurgeTlijlce recittsvorde1·ing. Beslissing waarbij de beklaagcle wordt veroordeelcl om. aan een
111wgerlij Ice pa.rtij schadeveTgo'edin.q te betu.Zen boven hetgeen zij V01'de1'de. - On/oettelijlcheicl. - De feitenrechter kan de
!Jeklaagde niet wettelijk veroordelen 0111
aan de burgerlij]l:e partij schadevergoerling te betalen boven hetgeen deze parti.i
llij conclusie vordert. (Burg. Wetboek,
art. 1319 en 1322.)
17 november 1969 en 16 februari 1970.
272 en 561
'6. - Stmfzulcen. --c- Wettelijlce benuOp de con·ectionele Techtbunlc
m.ing. of 1·eohtbanlc van politie ntst cle plicht
om na te guan of cle feiten al dan niet
juist werden. genoemd. - Plicht mn desnoocls de uunvunlcelijlce benam.ing door de
wettelijke te ven;angen. - Inachtneming
11un cle · rechten van de verdedi_qing. -

Op de correctiDnele rechtbank Df de recht!Jank van politie, waarbij de zaak wetteli.ik aanhangig is, rust de plicht om na
te gaan of de feiten [ll dan niet juist werclen genoemcl en, naar gelang van de uit~lag van het door haar geclane onderzoek,
het werkelijk karakter van {le telastlegging en desnoods de aanvankelijke benaming door een wettelijke te vervangen,
mits de rechten van de venlecliging wor-
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den in acht geno111en. (Wetb. v'an strafv.;,
art. 191 'en 212.)
24 nove)llber 1969:
290

7. - Verbocl o•m over niet gevorderde
zaken uitspraalc te doen. W ettelijke
.fJTO'Iidslag. - Het verbod voor de recht-·
banken om uitsp'!'aak te doen over niet
gevDrderde zaken is gehuldigd met name
in artikel 1138 van het Gerechtelijk Wethoek.
15 januari 1970.
432
8. - Strafzalcen. - Rechter clie enkel
lean beslissen over zalcen clie hem. zijn opged1·agen. - Reohter die moet beslissen
zelfs. inclien derden in de vervolging lwn.nen betrolclcen zijn. De strafrechter

mag erikel beslissen over de hem <Jpgeclragen zaken, maar hij moet erover beslissen, zelfs indien derden in de vervolging
kunnen betrokken zijn. (Wetb. van strafvordering, art. 145, 147, 172, 182 en 199;
wet van 17 april1878, art. 1.)
26 januari 1970.
468
'9. Strafzaken. Straf-uYJrdering
verjau1·d en burge1·lijlce rechtsv·ordering
te bekwam.er tijcl ingestelcl. - Bevoegdheicl van cle ·1·eohte1·. - De rechter; bij

wie aanhangig zijn een door verjaring
strafvDrdering en een te bekwa111er tijd
ingestelde burgetlijke rechtsvordering,
kan enkel de strafvordering vervallen
verklaren, zonder de gl'ond van deze
rechtsvD:rclering te onderzoeken, maar
moet daarentegen beslissen op. de burgerlijke rechtsvordering en, in voDrkomend
geval, het bestaan van. de telastlegging
vaststellen. (Wet van 17 april1878, gewijzigcl DP 30 mei Hl61, art. 21 en 27.)
26 januari 1970:
470
10. - St1·ujzalcen. - Bevoegclheid van
het vonnisge1·echt. ,- Rechter clie uitspraulc cloet op de strafvordering en cle
beslissing 01J cle b!~rgerliflce reohtsvorclering ~titstelt tot· een late1·e tel·echtzitting. - Geen sohencling van· artilcel 161
van het Wetboelo van strafvordering. -

Artikel 161 van het Wetboek van strafvordering belet niet clat de rechter, die
tegelijkertijd kennis nee111t van de strafvorclering en de burgerlijke rechtsvordering, ten grDncle uitspraak doet op de
strafvordering en de beslissing DP de burgerlijke rechtsvDrclering ter verdere be~·
handeling tDt een latere datum uitstelt.
(Wetb. van strafv., art. 161.)
950
9 juni 1970.
11. - St1·afza7cen. - Renaming vnn cle
miscl1'ijven. Feiten omschreven · cloor
een beschilclcing tot verwijzing of cloor
emi Teohtst1·eekse clugvuarcling. - Voorlo1Jige benaming. Verplichting van het
vonnisgereoht om a an cle feiten hun juistl'
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benarrving te ,qeven. ---,- Zowel de beschikking tot verwijzing van de raadkamer als
de rechtstreekse dagvaarding aan de beklaagde geven aan de feiten, die bij het
vonnisgerecht aanhangig worden gemaakt, slechts een voorlopige benaming;
indien volgens deze benaming de feiten
tot de bevoegdheid behoren van het gerecht bij wie ze aanhangig zijn, moet het
de juiste bestanddelen van de feiten nagaan en in voorkomend geval de voorlopige benaming door een juiste en definitieve vervangen, zelfs wanneer, nadat de
strafvordering verjaard is, bij het vonnisgerecht alleen nog aanhangig is de burgerlijke rechtsvordering die te gepasten
tijde werd ingesteld. (Impliciete oplossing.) (Wetb. van strafv., art. 159, 191
en 212.)
16 juni 1970.
976'

12. - Burge·rUjke zalcen. - Reohter
mag geen betwistin{) opwerpen waarvan
het bestaan door de 'oonolusies van de
p&tijen wot·dt uitgesloten. - Begtip. De rechter werpt geen betwisting op
waarvan het bestaan door de conclusies
van de partijen wordt uitgesloten, doch
hij beperkt zich ertoe na te gaan, zoals
het zijn plicht is, of een door een partij
aangevoerd middel naar rechte is gegrond, wanneer hij dit middel verwerpt
om een andere reden dan die welke de
partijen aanvDeren.
18. juni 1970.
981
1:3. - Stratza-ken.
Oot'reouonele en
politiereohtbanlcen. - Plioht van de reoh-·
ter aan de bij hem aanhangige jeiten hun
wettelijke -bf!n(}prning te geven. - De correctionele of politiel;echtbank, waarbij
een strafbaar feit aanhangig is, heeft tot
plicht hieraan de wettelijke benaming te
geven.
29 juni 1970.
1024

QECHTEN VAN' DE VEQDEDIGING.
1. - Str(l)jzMcen. - Beslissing V(jpn de
oomirmissie tot besohermin,q van de maatsohapvij die de invrijheidstelling van een
ue~nterneerde
weigert.
Vaststelling
door deze beslissing dat het voor de ge'interneerde na.delig is in zijn aanwezigheid
medisoh-PB1JOhiatrisohe vraagpunten · .te
onderzoeken en dat de ge'interneerde tijdens de debatten verdedigd werd door
zijn advooaat. - Geen sohending van de
reohten van de verd~diging. -De rechten
van de verdediging worden niet geschonden dDor de beslissing van de commissie
tot bescherming van de maatschappij,
die de invrijheidstelling van een geinter-

neerde weigert, na te hebben vastgesteld
enerzijds dat het nadelig was in aanwezigheid van de geinterneerde medisch"
psychiatrische vraagpunten betreffende
zijn toestand te onderzoeken en anderzijds dat de geinterneerde tijdens de debatten dDor zi.in advocaat vertegenwoordigd en verdedigd werd.
22 september 1969.
78
2. - Burgerlijlce zalcen. - Regelma-tig
aan de reohter overgelegde stttlclcen waarop een partij haar eis stettnt. - Stuklcen
die in een andere taal opgestelcl zijn dan
die van de reohtspleging. - Uit de debat
ten geweerde stttlcken. - Aantasting van
de reohten van de ver·clediging. - Door
uit de debatten een deel van de stukken
te weren die hem regelmatig werden overg~legd en waarop e(m parti.i haar , eis
Wilde steunen, omdat deze stukken in een
andere taal werden opgesteld dan die van
de rechtspleging, doet de rechter afbreuk
aan de rechten van de verdec1iging van
deze partij.
25 september 1969.
101
:3. - Algemeen reohtsprino·itJe. - De
eerbiedigin!g van de rechten van de verdediging is een algemeen rechtsprincipe.
25 september 1969.
101
4. - Strajzaken. - . FJa.menloop van
rnisd·rijven. Beoorueling van ae ornvang van de ee1i:heicl van strajbaar opzet.
- Reohter in lwger beroep uie zioh et·toe
beperkt deze omvang versohillend te beoordelen dan was voorgestela uoor het
onuerzoeksgereoht, overgenomen in de
dagvaarding en aangenornen doot· 1 ae eerste reohtm·. Enige strat vervangen
uoot· ondersoheiden stt·affen. - Beklaagde
niet vet·wit-tigd. - Geen sohending van de
t·eohten van de verueuiging. -De rechten
van de verdeQ.iging worden niet geschonden door de rechter in hoger beroep, die,
nu hij geen andere :(eiten in de plaats
stelt van degene die in de dagvaarding
waren bedoeld en deze niet anders 'kwalificeert, zich ertoe beperkt de omvang
van de eenheid van strafbaar opzet verschillend te beom·delen dan was voorgesteld door het onderzoeksgerecht, overgenomen in de dagvaarding en aangenomen
door de eerste r.echter, zonder de beklaagde ervan te verwittigen, en onderscheiden straffen uitspreekt in de plaats
van de enige straf.
20 oktober 1969.
179

5. - Stratzalcen. - Dossier van de
aan het vonnisgereoht overgelegde reohtspleging dat het uoss·ier bevat van een met
betreklcing tot anuere feiten geseponeera
onuerzoelc. - Belclaagde die de gelegenheid heejt gehad zioh te verzetten tegen
de iMvet·wegingnerning van het toege-
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w1egd dossier en ziah zonder voorbehoud · telijlee grondslau mist.
Feitelijke
11 eeft verdedigd. Geen sahending van
grondslag mist het middel afgeleid uit de
rle reahten van de verdediging. ~ De
schending van de rechten van de verde-

Techten van de verdediging van de· be- cliging en hierop gegrond dat de feitenklaagde worden niet geschonden wan- rechter uitspraak heeft gedaan niettegenneer het dossier van de aan het vonnis- . staancle een aanvraag om nitstel teneinde
gerecht overgelegde rechtspleging het dos~ het dossier te raadplegen, wanneer uit
Rier bevat van een met betrekking tot an- geen stuk, waarop het Hof vermag ·acht
dere feiten geseponeerd onderzoek, indien te slaan, blijkt dat dergelijke aanvraag
de beklaagde de gelegenheid heeft gehad werd gedaan.
zich te verzetten tegen de ino_ve·rweging13 januari 1970.
428
neming van dit dossier en zich zonder
10. - StrafzaTcen. - Belclaagde die
yoorbehond heeft verdedigd.
betoout dat een derde in de vervolging
271
17 november 1969.
6. -

Strafzaken. - Micldel hieruit afgeleid dat de teitenrechter sommige get·uigen niet heett gehom·d. - Verhoor: van
rleze getuigen n.iet gevraagd. - Verwerping van het middel. - Het middel hier-

nit afgeleid, dat sommige getuigen door
<1e feitenrechter niet werderi gehoord, kan
niet worden aangenomen indien niet is
bewezen dat hun verhoor werd gevraagd
aan het gerecht waarbij de vervolging
nanhangig was.
403
5 jannari 1970.

had moeten betrolclcen zi.in. - Rechter
die beslist over de zaak die hem is opgedmgen. - Geen scherl.ding van de reahten
van de· verclecliging en evenmin van arti"
lcel 6, § 3, van het Verdrag tot bescherminu van de reohten van de mens. -

Door overeenkomstig de wet te beslissen
over de hem opgedragen zaak, hoewel
volgens de beklaagde e!'m derde in de vervolging had moeten betrokken zijn, kan
de strafrechter noeh. de rechten van de
verdediging van deze beklaagde, noch artikel 6, § 3, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden schenden. (Wet
van 17 april 1878, art. 1.)
26 januari 1970.
468

7. - Btra,fzaken. - Noot die een partij
aan de reehter heett gezonden na het
sl1~iten van de debatten. - Eventuele herop'ening van de de batten. - · Soevereine
lieoordeling door de feitenreehter.'- Ver- ' 11.- Direete belastingen.- Artilcel6
·werping van de noot indien de debatten
van het Ven:T,rag tot beseherming van de
niet heropend worden. - Indien een parreehten van de Mens en de fundamentele
tij een noot of stnkken wenst voor te leg- vrijheden. - Reclamatie. - Arrest dat
g-en na de sluiting van de debatten, kan
beslist dat de recla.matie te laa.t is ingezij daartoe slechts een heropenil;tg van de diend en derhalve niet ontvanlcelijle is. rlebatten aanvragen, van welke maatregel Ar1·est dat het 1·echt van de belastingde rechter de raadzaamheid. beoordeelt.
pliohtige op· de beha.ndeling van zijn zaak
Beslist de rechter dat de debatten niet door een onpartijdige en onathanlcelijlce
moeten heropend worden, dan kan hij de reohtbank niet sohendt. - Het recht van

,;tukken die hem werden voorgelegd toen
<lE' zaak in beraad was enkel nit de
rechtspleging weren.
' 403
5 jannari 1970.

s. - st~·atzalcen. - Middel hieruit afgeleicl dat de teitenreohter niet is ingef/aa'Y! op een aam;1·aag om get1tigenve1·-.
hoor. · - Get1ti,qenverhoor niet aangeFraa.gd. - Middel dat teitelijlce urondRlau mist. Feitelijke grondslag mist
het middel afgeleid nit de schending vari
<1e rechten van de verdediging en hierop
gegrond dat de feitenrechter niet is ingegaan op een aanvraag om getuigenverhoor, wanneer nit geen stnk, waarop het
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat dergelijke aanvraag werd geclaan.
428
13 jannari 1970.
9. - Strafzalcen. - Middel hieruit aff!eleid aat de teitenrechter. niet is ingerJaan op een roanvraa.g om uitstel van het
onderzoek van de zaak. - Uitstel van de
zaak niet aangevraaud. - Middel dat fei-

de belastingplichtige op de behandeling
van zijn zaak door een onpartijdige en ·
onafhankelijke rechtbank wordt niet geschonden door het arrest, dat niet ontvankelijk verklaart de reclamatie die is
ingediend na de 31e maart van het tweede
dienstjaar en meer dan zes maanden nadat de belastingplichtige van het aanslagbiljet kennis heeft gehad, aangezien de
belastingplichtige de gelegenheid heeft gehad zijn verweer te doen gelden tegen de
door de administratie geschapen titel,
maar er binnen de wettelijke termijn
geen gebrnik van gemaakt heeft. (.Artikel 6 van het Enropees Verdrag toV bescherming van de rechten van de Mens
en de fundamentele vrijheden.)
27 jannari 1970.
480
12. - Direote be~astingen.
Algemeen rechtsbeginse~ onafscheidbaar vdn
de handeUnu van rechtsmacht. Het

recht van verdediging, is een algemeen
rechtsbeginsel, onafscheidbaar van de
handeling van rechtsmacht.
10 maart 1970.
650
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1.3. - Gemeentelijlce en lJI'OvinC'iale belastingen. - Algemeen reehtsbeginsel dat
onatseheidelijlc verbonden is 'met ellce
t·eohtshandeling. De eerbiediging van

van zijn vm·zoelc. - Rechten van de vet·.dediginiJ, zoals zij door de wet wetYlen
geregeld, niet gesehonden door dit enkele
teit. De rechten van de verdediging,

de rechten van de verdediging is een algemeen rechtsbeginsel, dat onafscheidelijk verbonden is met elke rechtshandeling.
7 april 11170.
719 ·

zoals zij door de wet zijn geregeld, worden niet geschonden door het enkele feit
dat een geinterneerde niet aaiiwezig was
op alle vergaderingen door de COJIH+tissie
tot bescherming van de maatscllappij gewijd aan de behandeling van een verzoek
tot invrijheidstelling van die geinterneerde. (Wet van 9 april 1930, art. 16 en 18,
vervangen door artikel 1 van de wet van
1 juli 1964.)
·
20 april 11170.
778

14. - BtwgerUjlce znken. - Gedtvongen tussenkomst tot vrijwaring. - Opt·oepi·nu tot vrijwarring tegen een tHt'l'tij die
vreenul is aan de hootdvonlering na uit1JOering van een deslcundigenonderzoek
gelast bij een op deze t·echtsvonlering uewezen. vonnis.
Beslissing waat bij
wordt aangenomen dat de oproeping tot
vrijwaring ontvanl.;elijk 'is. - Beslissing
rUe de t·echten van de 'venledig·ing van cle
opgeroepene tot vrijwaring sohendt. De rechten van de verclecliging van de
opgeroepene tot vrijwaring worden geschonden dom· de beslissing, waarbij ontvankelijk wordt .verklaard een tot vrijwaring gedane oproeping in tussenkomst
welke tegen een aan de hoofdvordering
vreemde partij wordt gericht na een deskuhdigenonderzoek uitgevoerd krachtcns
een vonnis dat uitslu:itend gewezen wenl
tegenover de in de hoofdvordering betrokken partijen.
10 april 1970.
· 731

115. - StrMzaken. - Middel h·iet"Uit
atgeleid dat de te'iterwechter een getuige
niet heett gehoord. - Verhoor van deze
getuige niet gevra.(tgd. - l'erwerping '!ian
het mirlrlel. - Ret middel hieruit afgeleid
dat' een getuige door de feitenrechter niet
wenl gehoorcl, kan niet worden aangenomen wanneer niet bewezen is dat zijn
vei·hoor werd aangevraag~:l aan het gerecht, waarvoor de vervolging aanhangig
"ras.
745
l4 april 1970.
1'6. - Stt·azal,:en. - Belclilagde d·ie
zieh ten grande heett venledigrl zonder
rwn te voeren · dat het niet-vet·horen van
een getttige de t·echten van zijn venlediqing heett geschonden. - Voot· het Hot
aangevoenle schenrUng. · - Niet-ontvankeUj.lcheirL'- De beklaagde is niet ontvan-

kelijk om vo<w het Ho·f aan te voeren dat
de rechten van zijn verdediging zijn geschonden, omdat een getuige niet is verhoord, wanneer hij zich ten gronde heeft
verdedigd, zonder dergelijke schending
aan te voeren.
·
14 april 1970.
745

18. - Voorzitter van het hot 1J(tn assisen die de raadsman van. de beschttldigde
in zijn pleidooi, in verband met de toepassing van de straf, niet te sprelcen over
zalcen die door andm·e hoven van assisen
z·ijn bet·echt daar het hot onbekend was
met de feitez.ijlce omstanrligheden van die
zalcen. - Geen schending van de rechten
van de venlerliging. - De rechten van de
verdecliging wenlen niet geschonclen door
de voorzitter van het hof van assisen die
de raadsman van de beschuldigde verzoekt in zijn pleidooi, in verband met de
toepassing_ van de straf, niet te sprekPn
over zaken die dour andere hoven van assisen werden berecht daar het hof onbekend is met de feitelijke omstandighedon
van die zaken. (Wetb. van strafvonlering,
art. 270.)
15 juni 1970.
973
1·9. - Stt·afzalcen. - M·iildel hieruU
Mr;eleirl dat de t·echtet· geen t·echt heett
geda.an 011 een .aa.nvrnag om een a.anvullenrl o·iulet·zoelc. - Aanvraaq, niet qedann
aan de teitenrechter. - Middel dat teiteUjke gt·omlslag mist. - Feitelijke grand-

slag mist het middel hieruit afgelei(l dat
geen recht is gedaan op een aanvraag om
een aanvullend onderzoek, wmmeer nit de
processtukken niet blijkt clat zij aan de
feitenrechter werd gedaan.'
15 juni l970.
974

20. - Algemeen reohtsbeginsel. -Beginsel dat aan de ,wetgever niet verbieclt
de ttitoetenin.g van het t·echt op verdediging in een bepaalde materie sJJecia.al te
t·egelen. - Het algemeen beginsel van het
recht van verdediging verbieclt de wetgever niet de uitoefening van dit recht in
een bepaalcle materie, zoals de dienstplicht, speciaal te regelen.
18 augustus 1970.
104fi

I

17. -

Oommiss·ie tot besclwnning ran
de mnatschnppij, Vemoek tot invrijheidstelling van een ge'interneerde. - Geinterneerde niet aanwezig op zelceTe tet·echtzittingen gewijd aan de behnnrleling

RECHTERLIJK GEWIJSDE.
1. - Beslissing van de stt·afrechte·r op
de t·eohtsvorde'l'inYJ va,n een bnrge1·Ujke

.

__)
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partij. - Rechterlijk gewijsde binnen cle
pe'l'lcen van a1·tikel 1351 va-n het Biirgerlijlc Wetboelc. - Geen gewijscle ten aan.::ien van cle atzonderlijlce J'echtsvonlel'ing
rnn een ancle1·e burgerlijlce pa.1·Uj. - .

Ile beslissing van de strufrechter op de
n•chtsvordering van 'een burgerlijke partij
i,;, behondens de bij de wet gestelde uitzondering, slechts het gewijsde binnen
1le grenzen bepaald bij artikel 1351 van
het Bmgei'lijk Wetboek; zij levert geen
;~ewijsde op ten aanzien van de afzonI!Prlijke rechtsvordering vnn een andere
lmrgerlijke partij.
11 september 1969.
36
2. ·_ StratzaJcen. - Twee lmruerlijke
}Ja.rtijen .oestelcl te,qen de beklaagcle. Reslissing van cle rechter nopens cle aan·'Prctlcelijkheicl 'Uan een rler 1m1·ge1·li.ike
/!ct1'tijen. - ·Geen gewi.fsrle ten annz·ien
ran cle aansprakelijkheicl van cleze b·zwr!Crlijlce partij wegens cle floor de ancl.e1'e
hzwuerlijke pa1'tij geleden schacle.
Tuclien twee burgerlijke partijen werden
p;esteld tegen een beklaagde, is de beslis:·;ing van de rechter nopens de aansprakelijkheid vnn een der burgerlijke partijen
1en aanzien van haar eig.en schade,
ueemd aan de aansprakelijkheid welke
.ieze vartij lmn dragen voor de door de
:mdere partij geleclen schade en heeft dns
in clit opzicht geen kracht van gewijsde.
11 septen1ber 1£69.
36
3. - Arbe·iclsonge'Ual. - Vonn·is 1.Vctar7Jij aan cle uetrof!ene een jaarUjkse ve1':!oecling en een lijf1·ente wegens een bestend·ige a1·beiclsongeschilctheicl wonlt toertekencl. - Late1· vonnis waarbij nan cle~elfde getrof!ene een vergoecUng wonlt
1 oegekencl
voor het vernieu.wen van rle
i oestellen voo1· kunstmatige 1'e'i'vanging
mn liohaamsclelen en o1·thopeclische toestollen. - Geen mislcenning van het ge;pijscle. - De rechter die aan de getroffene van een arbeidsongeval een vergoe,ung toekent cUe overeenstemt met de
waarschijnlijke kosten betreffende de
1oestellen voor kunstmatige vervanging
i·an lichaamsdelen waarvan het gebruik
noodzakelijk is erkend, doet uitspraak
''''er een ander vooi·wcrp dan dat van een
n"oeger vonnis waarbij aan bedoelde geiroffene een jaarlijkse vergoeding en een
lijfrente wegens een bestenclige arbeids' mgeschiktheid was toegekend en miskent
l!erhalve geenszins het gezag van het gewijsde van dit vonnis. (Burg. Wetboek,
art. 1351, en gecoordineerde wetten van
~q september 1931, art. 2 en 3.)
743
7 november 1969.
4. - . ,BnTgerUjlce znken. -

ATrest
wa.ai·bij een pnrt1._j worclt toegestann bepaalcle feiten te bewijzen floor· nlle
rechtsmiclclelen, get~tigen·issen inbegrepe·n.
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-:- GetttigenveThoo1' niet gehouden. - LnteT an·est dat over cle zaalc zelf nitsp1·aak
lean cloen op gTond van andere bewijselementen. - Indien een arrest een partij

toegestaan heeft bepaalde feiten te bewijzen door alle rechtsmiddelen, getuigenissen inbegrepen, en het getuigenverhoor
niet is gehmiden, kan een tweede arrest
over de zaak zelf uitspraak doen op
grond van andere bewijselementen van
bedoelde feiten, waarover deze partij beweerde te beschikken.
1 20 novembet' 1969.
283

15. B-nrge1·lijke zalcen. An·est
waarb·ij een pa1·tij worclt toegestann beZJnalcle teiten te bewi}zen clooT alle rechtsmiclclelen, getttigenissen in1Jeg1·epe1L
A1'1'est 1.vaarlli.i niet· beslist woTclt rlat de
1·echtsvo:rcleTing enlcel geg1·ona i.s in zovm·
het bewijs van al cleze teiten 1AJ01'clt gelevercl. Lnte1· a1'1·est wnarbi:i beslist
wonlt clat cle 1'echtsvorcle1'inu clam· een
cler feiten en ande1·e qegevens rJe1'echtvaanligcl is. - Geen mislcenning van het
1
gewijscle van het ee·rste an·est. - lleeft
een arrest waarbij een partij toegestaan
wordt be11aalde feiten te bewijzen ·door
alle rechtsmicldelen, getuigenissen inbegrepen, niet beslist dat de rechtsvordering enkel gegrond. is in zo.ver het bewijs
van al deze feiten wordt gelevenl, d:m
geeft het later arrest, waarbij beslist
wordt dat de rechtsvordering doo.r een
feit en andere gegevens gerechtvaardigc1
is, van het voorgaand arrest geen uitlegging die onverenigbaar is met bewoordingen · ervan en miske1it het 12:ezag van het
gewijsde ervan niet. (Burg. Wetb., artikel 1351.L
20 november 1969.

'6. - Blt1'ge1'lijlce zalwn. - .Ttw'idische
irlentite'it cle1' 1Jarti.ien. Beg1'ip. ~
Wanneer, in burgerlijke · zaken, de paTtijen in twee opeenvolgende zaken de"
zelfcle zijn, maar de ene partij de eerste
maal in een hoedanigheid en de tweede
maal in een andere hoedanigheid optreedt, is niet voklaan aan de voorwaarde
dat de partijen juridisch dezelfde zijn,
wat vereist wordt opdat het gewijsde
door de eerste beslissing in het tweede
m·oces kan worden tegengeworpen.
20 november 11:69.
28fi

7. - B·lf.rgeJ'lijlce :zalcen. - Vonnis dnt
een op een htm1·o·ne·r'eenlcmnst gegroncle
eis imvilligt. L((.te1· vonnis da.t rleze
htmrovereenlcomst nietig verlrlaa1·t.
Geen mislcenning van het gewijsde floor
het ee·rste ·vann'is. Indien een eerste
vonnis een op een huurovereenkomst gegronde eis heeft ingewilligd, zoncler tc
beslissen over de geldigheid van de toen
niet betwiste huurovereenkomst, woTdt
het gezag van het alclus gewijsde niet

1168

RECHTERLIJKE MACHT.- RECHTERLIJKE ORGANISATIE

' miskend door het tussen dezelfde partijen
gewezen vonnis dat nadien deze huurovereenkomst nietig verklaart. (Burg.
W etb., art. 1351.)
330
5 december 1969.

8. - Strafza1een. - Bttrgerlijke rechtsvordering. - Gezag van het gewijsde vmn
de beslissing van de stratrechter op de
burgerlijke rechtsvorde1·ing. - Raalct de
openbare o1·de niet. - Het gezag van gewijsde van de beslissing van de strafrechter op de burgerlijke rechtsvordering
raakt de openbare orde niet. (Impliciete
beslissing.)
16 maart 1970.
672
9. - Burgerlijlce zaken.
Uitleggend
vonnis. · - Bevoegdheid van de 1·echte·r.

- De rechtseolleges hebben het recht hun
vroegere beslissingen ilit te leggen, in
zover de beschikkingen ervan onduidelijk
of dubbelzinnig zijn, zonder evenwel te
mogen wijzigen of aanvullen hetgeen werkelijk beslist werd dan wel er een vaststelling te mogen aan toevoegen om wettelijk te' maken hetgeen werkelijk beslist
werd.
24 april 1970.
789
·10. - Direote belastingen.
WetteUjlce grands lag. · - Het rechterlijk ge-

wijsde 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 276 en 278 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingeii.
30 april 1970.
805
11. - Stratzalcen. - Vr-i.iszwaalc. Hoger beroep van de burgerlijke pa1·tij.
- Reohter in hager beroep die vastsfelt
dat de bekla·agde een misdrijf heett gepleegd en dat dit misd1·ijf aan de bU1·gerlijlee partij sohade heett bero1ckend. Geen mislcenning va.n het reohterlijle gewijsde. - De rechter bij wie aanhangig

is het hoger beroep van de· burgerlijke
partij tegen een vrijsprekend vonnis en
die vaststelt dat i[e beklaagde een misdrijf heeft gepleegd en dat dit misdrijf
aan de burgerlijke partij schade heeft
berokkend, miskent geenszins het gewijsde ten aanzien van de strafvorderin~.
(Wetb. van strafv., art. 202; wet van
1 mei 1849, art. 7.)
835
11 mei 1970.

12. - Strafzaken. - 'stratreohter die
twee stratfen heeft tdtqesprolcen, respectievelijlc wegens een misdrijf uit onvo01·zichtigheid en wegens een feit dat een
gebrelc aan voo1·zichtigheid ot voorzorg
oplevert, dat zelf als misdrijf stratbaar
wo1·dt gesteld. - Gevolg van deze beslis-

sing op de burgerlijke rechtsvordering.

- Wanneer een gebrek aan voorzich'-igheid of voorzorg, bestanddeel van een
misdrijf uit onvoorzichtigheid, bovendien
het voorwerp is van een afzonderlijke telastlegging en de strafrechter twee onderseheiden straffen heeft nitgesproken,
is de rechter bij wie aanhangig is de burgerlijke rechtsvordering, ln beginsel ertoe
gehonden de font die het voorwerp van
een afzonderlijke telastlegging is geweest,
te beschouwen als vreemd aan het misdrijf nit onvoorzichtigheid, voo·rwerp van
een afzonderlijke telastlegging. (Strafwetboek, art. 65, en gezag van gewijsde
op strafrechtelijk gebied ten aanzien van
het burgerlijke proces, algemeen rechtsbeginsel; wet van 17 april 1878, art. 4.)
21 mei 1970.
888
13. - ·Stratzalcen. - Stratreohter die
twee st·raffen heett ttitgesprolcen, 1'espectieveUjlc wege·ns een misdrijf uit onvoorzichtigheid en een feit dat een geb·relc aan
voorziohtigheid of voorzorg oplevert en
dat zelf strafbaar is gesteld. Gevolg
van deze beslissing op de btwgerlijlce
reohtvordering Wanneer een gebrek

aan voorzichtigheid of voorzorg, hestanddee! van een misdrijf uit onvoorzichtigheid, bovendien het voorwerp van een
onderscheiden telastlegging is, en de
strafrechter twee verschillende straffen
heeft nitgesproken, is de rechter, bij wie
de burgerlijke rechtsvordering aanhangig
is, ertoe gehouden de fout die het voorwerp van een onderscheiden telastlegging
is geweest, te beschonwen als vreemd aan
het misdrijf nit onvoorzichtigheid. (Strafwetboek, art. 65, en gezag van het strafrechtelijk gewijsde. op het bnrgerlijke
proces, ·algemeen rechtsbeginsel.)
24 juni 1970.
1008

RECHTERLIJKE MACHT.
Eindbeslissing van een rechtsoollege
voor geschillen. ~ Op umnd van artikel 107 van de Grondwet geen toezioht op
de overeenstemming van deze beslissing
met de Grondwet en de wet. -·De hoven

en rechtbanken ontlenen aan artikel 107
van de Grondwet niet het recht om toezicht te houden op de overeenstemming
van een eindbeslissing van 1een rechtscollege voor geschillen met de Grondwet en
de wet.
13 oktober 1969.
156

RECHTERLIJKE OIWANISATIE.
1..- Stratzaken. - Samenstelling van
de reohtbanle. ~ Prooes-verbaal van de
te1·eohtzitting versohilt van de uitgifte

I
'

RECHTSVORDERING
van

het vonnis.

·w anneer

-

Vonnis

nietig~

-

volgens de vermeldingen van
het proces-verbaal van de terechtzitting,
enerzijds, en volgens die van de uitgifte
Yan het vonnis, anderzijds, de rechters
die het vonnis hebben gewezen niet de?:elfde zijn, moet dit vonnis nietig verldaard worden. (Wet van 20 april 1810,
art. 7.)
22 september. 1969.
76
I

2. "-- Samenstelling van het rechtscoUege. - Stmtzaken. Onderzoek en
lJerechting van de zaak door de poUtie1·eohtbank, buiten de aanwezigheid van
rle aAnbtenaar van het openbaar ministe·rie. Onwettelijlcheid. Onwettelijk

is het vonnis van de politierechtbank dat
buiten de aanwezigheid van de ambtenaar
van het openbaar ministerie is gewezen,
na een onderzoek buiten diens aanwezigheid. (Wetb. van strafv., art. 153.)
27 oktober 1969 en 26 januari 1970.
202 en 472
.3. -

Stratzakecn. - SamensteUing van
het hof van beroep. - Wet van 25 oktober 1919, enig artikel, X. - Vast aantal
van d·rie raadsheren. - Regel niet in acht
genomen. - Nietigheid van het arrest. -

Door nietigheid aangetast is het a:rrest
gewezen met schending van het enig artikel, X, van de wet van 25 oktober 1919,
verlengd door het eerste artikel van de
wet van 18 augustus 1928, dat bepaalt dat
de hoven van beroep met een vast aantal
van drie raadsheren, voorzitter inbegrepen, recht spreken. (Wet van 18 juni 1869,
art. 84; wet van 25 oktober 1919, enig
artikel, X; wet van 20 april 1810, art. 7.)
(Impliciete oplossing.)
224
3 november 1969.
4. - Samenstelling van de rechtbank.
Strafza,ken. ..:___ Oorrectionele rechtbanlc. -Kamer met drie rechters. - Advooaat die als rechter t~mgeert. - Volg01·de van- het tableau. - Vaststelling. -

Door vast te stellen dat de rechtbank
samengesteld was onder meer uit een
Belgisch advocaat, ouder dan vijfentwintig jaar, tot de balie behorend, en wegens
zijn ancH:;nniteit uit de ter balie aanwezige leden van de Orde der advocaten
gekozen, constateert de correctione~e
rechtbank dat deze advocaat gekozen IS
volgens de volgorde van het tableau, zo~
als dit is voorgeschreven bij artikel 203
van de wet van 18 juni 1869 op de rechterlijke organisatie.
5 januari 1970.
397

5. - Stratzaken. - Openbaa,r ministerie. - Ondeelbaarheid. - Magistraten
van het parket bij de rechtbank van eerste aanleg die elkaar in dezelfde zaalc
Tc1mnen vervangen. - De procureur des

1169

Konings bij de rechtbank van eerste
aanleg en zijn substituten maken ondeelbaar het openbaar ministerie van dit gerecht uit; wegens de ondeelbaarheid van
~~~d!n!~~~i~r~~~::::. z~j elkaar in de19 januari 1970.

445

6. - Stratzalcen. - Aanwezigheid van
het openbaar ministe?"ie ter terechtzitti'liu
waarop het vorinis wordt uitgesprolcen.
Identiteit van de magistraat in het
proces-verbaal van de terechtzitting en de
1titgifte van het vonnis veTschilt. - Geen
nietigheid. Geen nietigheidsgrond is
het verschil tussen de vermelding in het
proces-verbaal van de terechtzitting en de
vermelding in de uitgifte van het vonnis
van de correctionele rechtbank, van de
identiteit van de magistraat van het parket die de zetel van het openbaar ministerie heeft ingenomen.
19 januari 1970.
445

7: -

Reohtbank van eerste aanleg zitting houdena in zaken van lcoophandel. Ka·me·r rnet een enlcele reohte1'. - Geen
bi,istand van het openbaar ministerie. -

Wanneer er in het arrondissement geen
rechtbank van koophandel is gevestigd,
oefent de rechtbank van eerste aanleg de
rechtsmacht in handelszaken uit; zij vonnist zonder de bijetand van het openbaar
ministerie, zelfs indien de kamer slechts
uit een rechter bestaat. (Wet van 18 juni
1869, art. 33; wet van 25 oktober 1919,
enig artikel.)
12 maart 1970.
661
8. - Verwijzing na cassatie. - BurgerUjlce zalcen. - Oassatie en verwijzinrl
naar een hof van beroep uitgesproken
v66r de tnwerkingtreding van a1·t·ilcel 1110
van het Gereol~telijk Wetboek. - SamensteUing van het hot op· verwijzing na
de inwerkingt1·eding van dit artikel. -

De zaak die, in een burgerlijke aangelegenheid, naar een hof van beroep is verwezen door een cassatiearrest v66r de
inwerkingtreding van artikel 1110 van
het Gerechtelijk Wetboek, moet, zelfs na
deze inwerkingtreding, door twee verenigde kamers worden beslecht. (Wet van
4 augustus 1832, art. 22; wet van 18 juni
1969, art. 85; wet van 25 oktober 1919,
enig artikel, XI.)
' 11 juni 1970.
956

RECHTSVOR.DEIUNG.
1. -

Ondeelbare Techtsvordering.

De rechtsvordering tot ophouding bedoeld bij het koninklijk besluit
nr 55 van 23 december 1934, welke tegen
twee verweerders werd ingesteld wegeris
Begrip. -

I
\
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handelingen strijdig met de .eerlijke gebruiken inzake handel of nUverheid door
P-en van 'hen gepleegd, in het belang en
op het verzoek van de andere die daarenboven persoonlijk aan deze handelingen
had deelgenomen, is niet ondeelbaar onder hen en kan derhalve niet onontvankelijk worden verklaard in zover zij gericht
is tegen de tweede, om de enkele. reden
dat zij niet ontvankelijk is tegen de eerste.
145
9 oktober 1969.
2. -'- Bwrgerlijlce znken. - Hootdeis
1·egelrnatig ingestelcl door VJ'ijwillige verschijning voor de vredereohe·r. - Tegencis. Gelcligheid. Een tegeneis, die

ontvankelijk is zo de hoofdeis bij dagvaarding werd ingesteld, is ontvankelijk
wanneer de hoo·fdeis · regelmatig werd inr;esteld door de .vrijwillige verschijning
cler partijen voor de vreclerechter.
21 november 1969.
288

:REDENEN. VAN DE VONNISSEN
EN AIU~ESTEN.
TITEL I. ·l'1EN. -

REDENEN EN GEBREK AAN REDE-

BEGRIP EN AARD VAN EEN REDEN. - -

ALGEMENE REGELEN. -

RECH'l'SG'RONDEN.

TITEL II. TOEPASSING VAN DE ALGE1IE1\E
REJELEN BIJ GEBREK AAN EEN OONCLUSIE.

Belast-ingzalcen.

Ho'lFDSTL'iK I. -

BurgeTlijlce zaken of
zalcen vctn Jcoophanclel.

HooFDSTUK II. · -

HooFDSTUK

III. -

Dienstpz.iohtzalcen.

IV . ..,-. St·mtzaken (Geest·rijlce
(lranlcen, Dottanen en ·aooijnzen inbegrepen).

flcOFDS'l'UK

I

1-IOGFDSTUK

V er Tciezingsza ken.

V.

'l'IT,IDL III. TOEPASSING VAN DE ALGEMENE
REJELEN BIJ NEERLEGGING VAN EE!\' CONCLUSIE.
NIET-BEANTWOOF1DING YAN DE CJNCLUSIE.
lMPLIC!ET ANTWOORD.

BeUvstingzaken.

HDOFDSTUIK I. -

Btwgerlfjlce ·zalcen o1
zalcen van lcoophan(lel.

HoOFDSTUK

II.

-

HoOFDS'!'UiK III. -

D·ienst]Jliohtzalcen.

St·ratzaTcen (Geestrijlce
dran.Jcen, Douanen en acoijnzen inbegJ'epen).

HooFDS'l'U:K IV. -

HOOFDSTUIK

V. -

HooFDSTU:K VI. -

Tttohtzalcen.
Verlciezin[/I$Zalce1t.

TITEL I. redenen. reden. -

~edenen

en gebrek aan
Begrip en aard van een
Algemene regelen. -

~echtsgronden.

1. ~ StJ·atzalce~. - TTaststellingen van
de reohter. Gevolgtrelclcing afgeleid
·uit deze vaststellingen waarrn!Qe zij on,;erenigbaar zijn. Niet gemotivee1·cle
beslissing. - Niet regelmatig gemotiveercl

is de beslissing die steunt op een gevolgtrekking welke onverenigbaar is met de
feitelijke vaststellingen waarop zij is gegrond. (Grondwet, art. 97.)
22 september 1969.
77
2 . - StJ'afzctlcen. - Bttrgerlijlce reohtsvonlering. - Artilcel 85 van het E.E.G.Yera·rag. - An·est waarbij wonlt besUst
rlat rle all.eenverlcoopge?·eohtigclen httn
contnwten venler rnogen uitvoe1·en, mits
zij er de door het venlrag nooclzalcez.ijlc
gemaalcte. wijzigingen in aanbrengen en
tle nevenin~tJOJ't clttlclen. Geen tegenstJ·ij(ligheia. - Regelmati,q met 1·ederien
omlclelle beslissing. - Niet tegenstrijdig

en· derhalve regelmatig met reclenen omIdeed is het arrest waarbij beslist wordt
dat de rechtspositie van alleenverkoopgerechtigden niet nietig is gewm·clen op
groncl v.an artikel 85 van het E.FJ.G.-Verdrag en dat volgens de vigerencle rechtspraak, de verkopers hun contracten vercler mogen uitvoeren, mits zij er de door
dit verclrag noodzakelijk gemaakte wijzigingen in aanbrengen en de nevenimllort clulden.
29 september 1969.
111
,3. - Strntzalcen. Opuave van ae
wetsbepa.Ungen betJ·etfende d·e reyels ·inzalce rechtspley·ing en reehtsn~ctcht. - Opgave niet ve1·eist. --' Uitzonclering. -

De vonnissen en arresten in strafzaken
moeten geen opgave bevatten van de wetsbepalingen die slechts betrekking hebben
op de doocr de rechter toegepaste· regel
inzake rechtspleging· of rechtsmacht, met
uitzondering van de bepalingen. van de
wet van 15 juni 1935 op het gebruik cler
talen in gerechtszalwn.
7 oktober 1969.
141
4. - St1·atza1cen. - Veroo·J'(leUng wegens overt-reeling van cle pol·itie ove1· het
wegve1·Tceer. - Vonnis waa.J·bij bttiten de
Otp cleze OVeJ·tTeding gestelcle straf, het
ve1·val '1/Ctn het reoht tot st~wen worclt 1titgesproken. - Vennelcling van de wetsbepaling, die de bestanclrlelen van de overtTedin v otJgeeft alsmede van een bepaliny
die llierop st1·at stelt, ma.ar niet van aJ·tilcel 38 van. cle bij lconjnlclij lc beslttit van
16 maart 1968 geooiiJ'dineenle wetten. Jn 1·eohte gemoti·ueenle beslissing.

In. rechte gemotiveerd is het vonnis tot
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7. - Stmtzaken. - T1 eroordelende lieslis sing ,op de stratvordering. Geen
vermel(Ung van een wettelijlce bepali11g
waarbij st1·at wordt gesteld. - Niet gemotiveerde beslissing. Niet wettelijk

yeroordeling wegens een overtreding van
!le politie over het wegverkeer, waarin
melding wordt gemaakt van de wetsbepaling die de bestanddelen van deze. overtreding opgeeft, alsmede van de bepaling
die hierop straf stelt, zelfs indien het
yonnis bovendien het verval van het recht
tot sturen uitspreekt, maar geen melding
maakt van artikel 38 van de bij konlnklijk besluit van-16 maart 1968 gecoordineerde wetten betreffende de politie over
llet wegverkeer. (Impliciete oplossing.)
13 oktober 1969.
152

gemotiveerd in rechte is de veroordelende
beslissing op de strafvordering, die geen
melding maakt van een wettelijke bepa'
ling waarbij straf wordt gesteld op het
bewezen verklaard feit. (Grondwet, artikel 97.)
20 oktober 1969 en 15 juni 1970.
179 en 970

15. - St1·atzalcen. , Proces-ve1·baal is
reohtsgeldig, behottdens tegenbewijs. Vrijspra{]Jc. - Vast.~telling dat de teiten
niet bewezen zijn gebleven. - Niet wettelijlc gerechtvaardigde vrijspraalc.

-8. - St1·atzalcen. ~ Veroordelende beslissin.g. - Verzttim het bestaan vast te
steUen van alle bestanddelen van het misd?"ijf.· - Niet met 1·edenen omlclede beslissing. - Niet met redenen omkleed is

De vrijspraak van de beklaagde wordt
niet wettelijk gerechtvaardigd door het
vonnis dat enkel vaststelt dat « bij het
onderzoek van de zaak en de debatten
ter terechtzitting, de teiten niet bewezen
zijn gebleven 11, hoewel de overtreding
vastgesteld werd in een proces-verbaal
dat rechtsgeldig is behoudens tegenbewijs.
·
13 oktober 1969.
154

de beslissing die de beklaag{le wegens een
misdrijf veroordeelt, zonder het bestaan
van alle bes:tnnddelen ervan vast te stellen. (Grondwet, art. 97,.)
22 oktober 1969· en 5 januari 1970.
187 en 395.

6. - Stmtzalren. - Strafvonlering. -,-V eroonleling we gens overtrecling van het
wegverlcee1·sreglement. - Vonnis waa.rbij
71witen de bij de wet van 1 augitst·us 1899
!festelde stmjjen het ve1·va.l van het 1·echt
tot sttwen wordt ttitgesp1·olcen. - In het
vonnis wonlt melding qemaalct van de
wetsbepalinr1en die de bestanddelen van
rle overtredingen opgeven, alsmede -van
rle bepalingen die hiemp straf stellen. Beslissing in reohte rtenwt·i-veerd nietteoenstaande geen melding is gemaalr,t van
artilcel 2 van het 7w1tinlr11.}7c beslttit van
8 mei 1965 hotulende incleling van . de
voertttigen met eigen beweegh,racht in catego?"ioon voo·r de toepassing -van de wetsen 1·eglementai·re bepalingen bet?·effende
het reoht tot stttren. - In rechte gemoti-

omkleecl is het vonnis dat de beklaagde
veroordeelt zomler vast te stellen dnt het
te zijnen laste gelegde feit bewezen is.
3 november 1969.
221

veerd. is het vonnis dat melding maakt
van de wetsbepalingen die de bestanddelen opgeven van de ten laste van de beklaagde · gelegde overtredingen van het
wegverkeersreglement, alsmede van de
bepalingen die hierop straf stellen. zelfs
indien het vonnis dat cle beklaagde ,vervallen verklaart van het recht tot het besturen van een tot de categorieen. A tot F
behorende voertuig·en met eigen beweegkracht niet uitdrukkelijk artikel 2 vermeldt van het koninklijk besluit van
3 mei 1!165 homlende indeling vnn de voertuigen met eigen beweegkracht in categorieen voor de toepussing van cle wets- en
reglementaire bepalingen betreffende het
recht tot sturen. (Groi:tdwet, art. 97.)
14 oktober 1969.
161

·9. - Stratzalcen. - Vonnis waarbij de
belclaagde veroonleeld wordt ·zonder -vast
te stollen dat het te zi:inen laste rtele,qde
feit bewezen is. - Niet met redenen omTcleerl -vonnis. - In feite niet met reclenen

10. - Stratza.lwn. - Arrest tot ve1'oordeling van de belclaagde wegens overt·re(ling van de n-rt-ikelen .15-1 en 1!'/-.l -van
het we,q-ver7cee1·sregl.ement van 10 decembe?· 1958 en onopzetteUjlc toelwengen van
verwondingen aan een voetganger, die
zioh op het trottoir bevon(l, en vri,ispraalc
van de belclaagde wegens overtre(ling van
artilcel JObis van het 1Vegve1"7cee1-sreglement. - Geen tegenstrijdigheid. ~ Door
geen tegenstrijcligheicl aangetast is het
arrest dat, enerzijds, de beklaagde veroor(\eelt wegens oYertreding van de artikelen 15-1 en 27-1 van het wegverkeersreglement van 10 december 1958 en onopzettelijk toebrengen van verwondingen
aan een voetganger, die zicll op een trottoir bevond en, anclerzijds, de b'eklaagde
vrijspreekt van de telastlegging, gegrond
op nrtikel 10Ms van hetzelfde wegverkeersreglement, ter zake dat hij als bestuurder de voetgangets op een trottoir in
gevaar heeft gebracht.
3 november 1969.
230
11..
Stmtzn7cen,
Btt.r{ferlijlce
1·echts-vordering. Beslissing wnarl!ij
hetzelfcle feit als twi,ifelachtig ten annzien van een . pa1·tij en als vnststaand
ten aanzien van de te(fenpa.rtij wordt be'schonwd. Tegenstrijrli,qe rerlenen. -
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Niet met 1·eaenen omklede besZissing. -

Door tegenstrijdigheid aangetast en derhalve niet met redenen omkleed is de beslissing waarbij hetzelfde strafbaar feit
als twijfelachtig ten aanzien van een partij en als vaststaande ten aanzien van de
tegenpartij wordt beschouwd. (Grondwet,
art. 97.)
10 november 1969.
253
12. - Stm,fzalcen. - Ve·rlceersongeval.
Vonnis wua1·bij de belclaagcle wordt
veroordeeld wegens onopzettelijk toeb1·engen van slagen of verwondingen aan de
bwrgerlijke partij. Vonnis dat niettemin beslist dat de door de belclaagde .gePleeude tout. in. geen oorzalcelijk verband
staat met de door deze pa1·tij gelellen
sohade. - Door tegenstrijdigheid aange~
taste beslissingen. - Door tegenstrijdig-

heid aangetast is het vonnis dat, al ver, oordeelt het de beklaagde wegens onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen aan de burgerlijke partij,
slachtoffer van een verkeersongeval, niettemin beslist dat de door de beklaagde
gepleegde font in geen oorzakelijk verband staat met het door deze partij ten
gevolge van het ongeval geleden nadeel.
(Grondwet, art. 97.)
5 januari 1970.
394
·1:3. - Strafzalcen. - Farti.i die een
deskundigenonderzoek (J)anm·aagt voor het
geval dat, bij ontstentenis van .deze maatregel, de rechter zich geen overtuiging
zo~t lc~mnen verschaffen. Beslissin.Q die
over de zaak zelf uitspraalc doet. - Reohter niet verplicht uitdruklcelijlo te beslissen over de aanvraa.Q om een desk1tndigenonderzoe7c. Indien een })artij een

115. - Strafzaken. - AYrest waarbij
de veroordetinu van de belclaagde wegens
onopzettelijlc doden van een voetgangm·
hierop is gegrond, dat de belclaagde bij
het naderen van een ove1·steelcplaats voor
voetgangers artilcel 26-3 van het wegverkeersreglement heett overtreden. Arrest waa1·bij wordt vastgesteld dat de
voetgangers zich niet op de oversteekplaats voor voetgangers bevond. - 'j'egenst1'·ljdige beslissing. Tegenstrijdig en
niet regelmatig gemotiveerd is het arrest
dat eensdeels de veroordeling wegens ·onopzettelijke doding steu'nt op de enige
grond dat deze beklaagde ru.·tikel 26-3 van
het wegverkeersreglement heeft overtreden, door bij ·het nadere.n van een oversteekplaats voor voetgangers een voertuig
met een zodanige snelheid in te halen dat
hij niet ·kon stoppen voor een voetganger
die zich op de oversteekplaats zou hebben
bevonden en die hij niet zou hebben kunnen bemerken, en dat anderzijds vaststelt
dat het mogelijk is dat de voetganger, het
slachtoffer van het ongeval, de openbare
weg overstak door op een meter buiten de
oversteekplaats voor voetgangers te lopen. (Grondwet, art. 97.)
530
9 februari 1970.
1'6. Strafzaken.
Burge1·lijke
reohtsvonl,eringen.
Verlceersongeval
veroorzaakt door een personeelslid van
een E1tropese Gemeenschap. - Bijzondere
omstandighei1l die uitzonderlijlc de nietoon.tractuele aanspralcelijlcheid van de
Gemeenschap met zich lean brengen. Bestaan van deze omstandiglwid niet aangevoercli voor de teitenrechte1·. - Rechter
niet gehouden het niet-bestaan ervan vast
te stellen. - De rechter, bij wie aanhan-

deskundigenonderzoek aangevraagd heeft gig is een eis tot schadever&oeding wegens
vooT het geval dat, bij ontstentenis van de schade door een personeelslid van de
deze onclerzoeksmaatregel, de rechter zich 'Europese Gemeenschap veroorzaakt ten
geen overtuiging zou kunn~n verschaffen, gevolge van een verkeersongeval, is niet
is de rechter die over de zaak zelf o·or- gehouden in zijn beslissing vast te stellen
deelt niet verplicht uitdrukkelijk te be- dat er geen bijzondere omstandigheid
aanwezig was, waarin de door hem toegeslissen over de aanvraag om een deskunpaste rechtsregel uitzonderlijk niet zou
digenonderzoek,
kunnen worden opgevolgd en de aanspra392 kelijkheid van de Gemeenschap met zich
5 januari 1970.
brengen. (Grondwet, art. 97; Yerdrag tot
14. - Stratza.Tcen.
Vero01'delende
oprichting van de Europese Gemeenschap
beslissing op de stratvo1·dm"lng. Vervoor atoomenergie, art. 188, lid 2, goedgemeldin.Q 'van artilcel 38 van het Stratwetkeurd bij hancleling van de wetgevende
boelc. - Geen vermelding van een wettemacht van 2 december 1957.)
lijlce bepalinu waarbi.i een straf wordt
16 febtuari 1970.
549
voorgesohreven. Beslissing niet in
rechte met 1·edenen omlcleed. Niet
17. - Direote belastingen.
Arrest
in rechte met redenen omkleed is de be- van het hof van beroep dat zijn beslissing
slissing, die een beklaagde veroordeelt steu;nt op de vaststellingen en besluiten
tot een geldboete en artikel 38 van het van een verslag van de inspecteur der beStrafwetboek vermeldt, doch geen wette- lastingen. - Regelmatig aan h,et hof vooq·.
lijke bepaling aangeeft, waarbij een straf gelegd verslag. - Regelmatig met redewordt gesteld op het feit dat het misdrijf nen omlcleed arrest. - Regelmatig gemooplevert. (Grondwet, art. 97.)
tiveerd is het arrest van het hof van be19 januari 1970.
441 roep, rechtdoende inzake directe belastin-
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gen, dat, om te beslissen dat de ambtshalve aangeslagen belastingplichtige het
bewijs niet levert van de verliezen .die
hij aanvoei.'t, de vaststellingen en besluiten overneemt van het verslag van de
inspecteur der belastingen die de doo'l.' de
!Jelastingplichtige overgelegde boekhouding heeft onderzocht, en waarvan het
verslag regelmatig aan het llof wordt
voorgelegd. (Grondwet, art. 97.)
571
17 februari 1970.

verplioht uitdrukkelijk uitsptaak te doen
omtrent dit verzoek. - Wanneer de be-

18. Stratzaken. Burgerlijke
rechtsvm·dering. - Beslissing waarbij de
beklaagde wordt vrijgesproken en de
t·echter zioh onbe-u-oegd 'verklaart inzake
<Ze rechtsvm·dering van de burgerlijlce
ZJartij. - Geen verpliohting voor de reohter de ·wetsbepalingen aan te duiden
waarop zijn beslissing steunt. - De rech•

gemotiveerd te zijn, moet een veroordelende beslissing op de strafvordering, hetzij in haar eigen .redenen hetzij onder
verwijzing naar de beroepen beslissing,
de. wetsbepalingen vermelden waarin de
bestanddelen van het ten laste ·van de beklaagde gelegde misdrijf WQrden opgegeven en waarbij een straf wordt bepaald.
(Grondwet, art. 97.)
19mei 1970.
875

ter die een beklaagde vrijspreekt en zich
onbevoegd verklaart om kennis te nemen
van de rechtsvordering van de burgerlijke
partij is niet verplicht de wetsbepalingen
aan te duiden waarop zijn beslissing
steunt.
23 februari 1970.
590

klaagde vraagt dat een getuige zou gehoord worden indien de rechter het noodzakelijk acht, is de feitenrechter niet verplicht zich uitdrukkelijk uit te spreken
omtren:t dit getuigenverhoor.
19 mei 1970.
875

. 22. - Strafzaken.
Veroordelende
beslissing op de strafvordering.- Te vermelden wetsbepalingen. - Om in rechte

23. - Directe belastingen. - Verplichting met redenen te omkleden. - Vormvoorschrift. -De verplichting de vonnis-

sen en arresten met redenen te omkleden

is een vormvoorschrift; het feit dat een
Strafzaken. - Veroordeling ue~
reden onjuist is levert geen schending op
grond op het proces-verbaal van een boswachter. - Bevoegdheid ratione loci van ' van artikel 97 van de Grondwet.
de boswaohte1· niet betwist. - Geen ver2 juni 1970.
914
plichting · voor de rechter in zijn beslissing vast te stellen dat hij deze bevoegd24. -, Stratzalten. - Arrest waarbij
heid onderzooht heeft. ,... De rechter, die
wordt vastgesteld dat de feiten die twee
<le beklaagde ,veroordeelt op grond van telastleggingen opleveren, met} hetzelfde
llet proces-verbaal van een boswachter, is strafbaar opzet gepleegd zijn, maar waarniet verplicht, als de bevoegdheid ratione bij twee straffen worden uitgesprolcen. loci van deze boswachter nie1J betwist Tegenstrijdigheid. - Bet arrest dat, ener·19. -

wordt, in zijn beslissing vast te stellen
dat hij deze bevoegdheid onderzocht
heeft.
606
2 maart 1970.
20. Stratzaken.
Burgerlijlce
rechtsvorde1·ing. - Beslissing waarbij de
aansprakelijkheid voQr eel?' ongeval vm·rleeld wordt tussen de beklaagde en de
bu1·ge1·lijlce partij. - Beslissing waa?"bij
rle doo1· de burgm·lijlce partij begane fatt.t
na.ttwlcettl'iU wordt bepaald. - (Jeen vel·plichting in het beschiklcend gedeelte deze
fattt te omschrijven of de toegepa$te
wetsbepaling te ·vermelden. - De beslis-

Ring die de aansprakelijkheid vom een
ongeval verdeelt tussen de beklaagde en
<le burgerlijke partij en de font van deze
laatste ~Hmwkeurig bepaalt, behoeft in
het beschikkend gedeelte noch deze font
te omschrijven noch de toegepaste wetsbepaling te vermelden.
9 maart 1970.
643
21. Btratzalcen. :___ Beklaagde die
m·aagt dat een getttige zott gehoord worllen, zo de rechte·r het noodzalcelijlc acht.
- Beslissing ten grande. - Rechter niet

zijds; vaststelt dat de feiten die twee
misdri3ven opleveren de verwezenlijking
zijn van eenzelfde voortdurend strafbaar
opzet en, anderzijds, twee straffen uitspreekt, is door tegenstrijdigheid aangetast en· schendt derhalve artikel 9'7 van
de Grondwet:
22 juli 1970.
1030

TITEL II. - Toepassing van de alge.
mene regelen bij gebrek aan een
conclnsie.
HOOFDSTUK I.
BELASTINGZAtKEN.

HOOFDSTUK II.
BURGERLJ:J'KE ZAKEN OF ZA'KEN
VAN KOOPHANDEL.

HOOFDSTUK III.
DIENSTPLICHTZAREN.
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I;IOOFDSTUK IV.
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN,
D(>UANEN EN ACCIJNZEN INBEG RlEP~N).

25. - Stratzalcen. - Beslissing van de
commissie tot besche1·ming van de maatsohappij die de invrijheiflstelling van ee~t
gei'nterneerde weige1·t. - l 7 aststelling dat
de gee"stestoestancl van de ge'i:nterneerde
niet volrloende verbetenl is en dat de
voorwaarden voor zijn reclassering niet
verm~ld zijn. Geen oonclusie. -'- Regelrnatig gemotivee1'de besUssing. - Bij gebreke van een conclusie motiveert de commissie tot bescherming van de rnaatschappij regelmatig haar beslissing, cUe de invrUheidstelling van een geinterneercle
weigert, door vast te stellen clat zijn geestestoestand niet vokloende verbeterd is en
dat de voorwaarden voor zijn reclassering
niet vervuld zijn. (Grondwet, art. W;.
wet tot bescherming van de rnaatschappij
van 9 april 1930, vervangen door de wet
van 1 juli 196±, art. 18, lid 1.)
22 september 1969.
78
2•6. -

Stratzalcen. - Stratvonler-ing.
- Rechter ·in hager beroep die de aan ,de
eiser toegesohreven telastleggingen als bewezen beschouwt. - Rechte1· in hager be1·oep die zijn beslissing tot bevestiging
vwn cle door de eerste 1·echter 7~itgespro~
loe1~ stmffen niet speciaal met redenen
omlcleedt. - Geen concl7tsie. - Regelrnatig genwtiveerde · beslissing. Bij . ge-

breke van conclusie dienaangaancle is de
rechter in hoger beroep, die de telastleggingen bewezen verklaart, niet ver:plicht
zijn beslissing, waarbij de straffen die de
eerste rechter deswege had uitgesproken
werden gehandhaafd, speciaal met redenen te.omkleden.
15 december 1969.
372
27. - Stratzalcen.
Schulcz.ig·verlclar·in.q die het misdrijf in de bewoonlingen
van cle wet lcwal!ificee·rt. - Geen concl7!sie. - Beslissing regelmaf'ig met redenen
omlcleed. - Bij gebrek aan een conclusie
waarbij een verweer worclt .voorgedragen;
motiveert de feitenrechter rege1matig de
sc1mldfgverk1aring door de bestandclelen
Yan het misclrijf in de termen vi'm de wet
Yast te stellen. (Grondwet, art. 97.)
23 februari 1970.
589
2.S.
Stmtzalcen.
B7trgerlijlce
1·echtsvordering. - Vonnis waarbij worclt
1Jeslist aat cle oorzaalc van de door de
b7wgerlijlce partij geleden sohade niet enlcel te vinclen is in het ten laste van de
belclnagde bewezen verlclaarcle m·isdri.if
rmaar oolc in een cloor een rleTde geplee.qr/e
overt·rcrling ouan cen nncler aan,qeduirle
1Jepnling van de stratwet. Geen verpUchting voor ae r·eohter·, bij ontstentenis

van een aes1Jetreffendc concliwie, de bestandflelen van deze lrwtste wetsoouertrecling op te geven. - Wanneer de rechter

beslist dat de oorzaak van de doo'r de burgerlijke partij · geleden schade niet enkel
te vinden is in het ten laste van de beklaagde . bewezen verk1aarcle misdrijf,
maar ook in een door een .clenle gepleegde
overtrecling van een nacler aangeduide bepaling van de strafwet, behoeft hij de bestanddelen van deze laatste wetsovertreding niet op te geven.
2 maart 1970.
611
:29. -Btratzalcen: - TTerjar·ing van ae
stra;f·vorde!·ing. - Geen oonclt~s·ie. - Gewn
ver·pliohting voor de reohter de stttitende
daden aan te duiden: - Bij gebTeke van

een conclusie is de rechter niet verpliclit,
in de veroordelende beslissing, de proceshandelingen op te geven waardoor de verjaring van de strafvordering· regelmatig
wercl gestuit. (Grondwet, art. 97.)
9 .maart 1970.
6!4
30. - Stratzalcen. - .Veroordeelde te1·
besohilclcing uesteld van de Begering bij
het einae van zijn straf. - Arrest waa1·bij wontt verworpen het ye1·zoelc van cle
veroo1:deelde om te worden onthe1:en 'IXtn
de gevolgen van deze beslissing. ~ Geen
conclus-ie. - Arrest dat cle beweegredenen
aangehaald in de vorde1'ing van de Procurem·-ueneraal overneemt. - An·est regelnw.tig met redenen O'fnlcleed. - Bij gebreke van een · conclusie, wOl'dt aan de
verplichting, de beslissing met redenen te
omkleden, voldaan door het ho.f van 'beroep dat, om het verzoek te verwerpen
vall een veroordeelde, die vraagt te worden ontheven van de gevolgen van een
beslissing, waarbij hij bij het einde van
zijn straf ter beschikking van de Regering wordt gesteld, zijn beslissing rechtvaardigt door de beweegredenen aangehaald in de schriftelijke vordering van cle
Procureur-generaal
over
te
nemen.
(Grondw., aTt. 97, en de wet tot bescherming van de maatschappij van 9 april
1930, vervangen door de wet van 1 juli
1964, art. 26.)
647
9 maart 1~70.
:31. - Stratzalcen. - Geen tot tegenbewijs gelclig prooes-verbaal. - Geen conclus·ie. - · Vaststelling aat de telastleggingen niet bewezen zijn. - Vrijspraalc regelmatig ger·eohtvaarcligcl. De vrij-

spraak van de beklaagde is regelmatig
gerechtvaarcligd wanneer, bij het ontbreken van een conclusie en van een tot tegenbewijs geldig proces-verbaal, het vonnis vaststelt dat de telastleggingen niet
bewezen zijn. (Grondw., art. 97.)
13 april 1970.
735
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32. - Stratzaken - Reehte1· die bepaalde bewijsmiddelen als overtuigender
rlan andere beschouwt. - Geb1·e1c aan een
eonclusie. · _:_ Geen verpliohting voo1· de
rechter deze_ beoordeling te moUveren. Hij gebrek aan een conclusie, is de rechter niet verplicht de redenen op te geven,
waarom hij bepaalde bewijsmiddelen beschouwt als overtuigender dan andere,
zelfs al zijn zij tegenstrijdig. (Grondw.,
art. 97.)
'
19 mei 1970.
882

.33. -

Stratzaken.
Strafvordering.
- Bes/.iss·ing van veroo1·deling betreffende
rle hoofdtelastlegg·ing ·en van vrijspraalv
1Jet1·ejfende de sttbsidiai1'e telastlegging.
- Feit in de bewoordingen van de wet
vastgesteld. - Beslissing regelmatig met
redenen omkleed. - Bij gebrek aan een

conclusie omkleedt de feitenrechter regelmatig met redenen de beslissing van
Rchuldverklaring van de beklaagde door
cle bestanddelen van het :inisdrijf in de
lJewoordingen van de wet vast te stellen;
hij is er niet toe gehouden de reden op te
geven waarom hij een subsidiaire telastlegging afwijst waartegen eiser verzocht
werd zich te verdedigen.
19 mei 1970.
886
HOOFDSTUK V.
VERKIEZINGSZNK:EN.

gen van de reehter. erop te antwoorden. -
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Geen .verplichting

De rechter is niet
verplicht te antwoorden op een bij conclusie voorgedragen middel dat niet meer
ter zake dienend is wegens de vaststellingen in zijn beslissing. (Grondwet, artikel 97.)
3 maart 1970.
620
HOOFDSTUK II.
BURGERLIJKE ZAl{EN OF ZAiKEN
VAN KOOPHANDEL .

.36. - Bttrgerlijke zalcen. - Beslissing waarbij een eis wordt ingewill-igd. RegeJmatig voorgedragen verweer.
Geen passend antwoonl. Beslissing
niet met 1'erlenen omlcleed. - Niet regelmatig met redenen omkleed is de beslissing waarbij een eis wordt ingewilligd,
zonder passend te antwoorden op een
door de tegenpartjj regelmatig bij conclusie voorgedragen verweer. (Gronclw., artikel 97.)
21 november 1969.
288

:37. - Btwgerlijke zaken. - H andels- 1
hmw. - Nieti_qheid van een beding. Oonclttsie waai·bij wo1·dt betoogd dat de
nieUglzeid van dit beding niet leidt tot de
nietigheia van de hwzwovereenlcomst, omdat de _qeldigheid van rUt beding niet besUssen.d was geweest voor de toestemming van de pa1·tijen. - Vonnis dat beslist dat de htmrovereenlcomst volle'dig
nietig is, zonder een antwoord op dit verweer te ve1·strelvlcen. - Niet 1·egelmatig
gemotiveerde ·beslissing. - Niet regelma-

TITEL III. - Toepassing van de alge~
rnene ·reg den bij neerlegging van
een conclusie. Niet=beantwoor~
tig. gemotiveerd is het vonnis clat volledig
ding van de conclusie. · - Irnpliciet . nietig verklam·t een hanclelshuu1' waarvan een beding door nietigheid is aangeantwoord.
HOOFDSTUK I.
BELASTINGZAKEN.

34. - Directe belastingen. - Beslissing waa1·bij een nadere omsoh1·ijving
tJ001"komt van de feitelijlce gegevens
waa·ro'p zij is. gegrond. - Beslissing die
aldtts antwoo1·dt op de eonelusie waarbij
een tegenstrijdige feitelijlce ove1·weging
1oordt ftange·voerd. - De rechter die een

Iutdere omschrijving geeft van de feitelijke gegevens waarop hij zijn beslissing
>:teunt, antwoordt zodoende passend op
<le conclusie waarbij een partij een tegen>:trijdige feitelijke o-verweging aanvoert.
(Grondwet, art. 97.)
620
3 maart 1970.

.35. - Directe belnstingen. - Bi.i cone/u.sie voo1·gedrngen mifldel. - Ter zake
niet meer dienende wegens de vaststellin-

tast, zonder een antwoorcl te verstrekken
op de conclusie waarbij wordt betoogd
dat de· nietigheid van dit beding niet
leidde' tot de nietigheid van de huuro·vereenkomst omdat de geldigheid van het becling niet beslissend was geweest vom: de
overeenstemming der partijen. - Grondwet, art. 97.)
· 5 december 1969.
330
38. - B-nrgedijl'e zalcen. - Besz.issing
waar.bij een eis worclt aangenomcn. Regelmatig voo1·_qed1·agen verwee1·.
Geen. passend antwoord. - Niet gemotiveerde beslissing - Niet regelmatig met

redenen omkleed is het vonnis dat in
antwoord op de omstandige opwerpingen
welke de verweerder bij conclusie tegen
het gevorc1erc1e. beclrag deed gelden, enkel
erop wijst dat de eiser dit bedrag op afdoencle wijze heeft bewezen. (Grondwet,
art. 97.)
30 januari 19-70.
492
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,39. - B~trgerlijlce zalcen. - Oonalusie.
- Inaidentele en hy'pothetische bewering
waantit de conc!ttsieneme1· geen 1·echtsgevolg afleidt. - Geen verpHchting voo1·
de r:echter erop te antwoorden. De

rechter is niet verplicht te antwoorden op
een incidentele en hypothetische bewering
waaruit de conclusienemer geen rechtsgevolg afleidt. (Grondwet, art. 97.)
20 februari 1970.
582
40. - B·twgerlijlce zalcen. - Oonolusie. - AansJJmalc die zonder voorwerp is
geworden door de oplossing die de rechter aan het geschU heeft gegeven. - Geen
verplichting voor de reohter om op deze
aanspraalc te antwoorden. ~ De rechter
is niet verplicht te antwoorden op een
bij conclusie gestelde aanspraak, wanneer
deze aanspraak zonder voorwerp is gewor-den door de oplossing die hij aan het
geschil geeft. Grondwet, art. 97.)
20 februari 1970.
584
41. - B~trgerlijlce zalcen. - Verweer
niet meer ter zalce dienende of zonder bestaansreden geworden wegens een vaststalling van de reoht.er. - Geen verpliohting voor de 1·echter dit verweer te beantwoorden. De rechter is niet ver-

plicht te antwoorden op een verweer dat
niet meer ter zake dienende is of zonder
bestaansreden is geworden wegens een
vaststelling van zijn beslissing. (Grondwet, art. 97.)
27 februari 1970.
601
42. - B~trgerlijlce za,Jcen. - Oonclttsie.
- Bewe1·ing die haar bestaansreden ve1·, liest of niet meer ter zalce dienende is
wegens een vastste!Ung van de rechtm·.
- Geen ·verpliohting voor de 1·echter deze
bewering te beantwoorden. - De rechter

is niet verplicht verder te antwoordeil op
een bij conclusie aangevoerde bewering,
wanneer deze haar bestaansreden verliest
en niet meer ter zake dienende is wegens
een vaststelling .in zijn beslissing. (Grandwet, art. 97.)
727
9 april 1970.·
43. -

Burgedijlce zalcen. - Bij oonolusie voorgedragen bescho~twingen waarttit geen enlcele j~tridisohe gevolgtrekking
wordt afgeleid. - Geen verplichting voo1·
de rechtm· hierop te ant.woo1·den. -

De rechter is niet verplicht. te antwoorden op bij conclusie voorgedragen beschouwingen waaruit de conclusienemer
geen enkele juridische gevolgtrekking afleiclt en die, bijgevolg, geen vordering,
verweer of exceptie zijn. (Grondwet; artikel 97.)
866
14 mei 1970.

HOOFDSTUK III.
DIENSTPLICHTZA:KEN.

HOOFDSTUK IV.
STRAFZAIKEN (GEESTRIJ'KE DRIANKEN,
DOUANEN EN ACCIJNZEN INBEGREPEN).

44. - Strafzalcen. - l'erzekeraar van
de burgerrechtelijlce a,anspralwlijlcheid
van de beklaagde die een gewoon voorbehoud maalct in zijn oonclusie. - ·Reahter niet verplicht ze in acht te nemen. Het staat niet aan de .rechter acht te
slaim op het voorbehoud dat de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid bij conclusie maakt en dat geen
eis, verweer of exceptie oplev;ert.
8 september 1969.
18

415. - Stmtzalcen. - Beslissing die de
feitelijlce gegevens vermeldt waarop zij
is gegrond. - Beslissing die aldus antwoordt op de oonclttsie van de belclaagde
waarbij versohillende of strijdige feitelijlce gegevens worden uiteengezet. - Beslissing 1·egelmatig gemotivee1·d. Regelmatig gemotiveerd is de beslissing
die de feitelijke gegevens vermeldt waarop zij is gegrond en aldus antwoordt op
de conclusie waarin verschillende of
strijdige feitelijke gegevens worden uiteengezet. (Grondw., art. 97.)
7 oktober 1969.
140
46. - Stmfzalcen. - Beroepen vonnis
dat verwijst naar ·de redenen van het
eerste vonnis. - Redenen die geen antwoord verstrelclcen op een verweer dat
.bij oonclusie voor de reohter in hoger be1'oep is voo1·gedragen. - Schending v·an
Mtilcel 97 van de Grondwet. - Niet re-

gelmatig gemotiveerd is de beslissing van
de rechter in hoger beroep die enkel verwijst naar de redenen van de eerste rechter, wanneer deze reclenen geen antwoord
verstrekken op een regelmatig verweer
dat bij conclusie in hoger beroep is voorgeclragen.
28 oktober 1969.
207

47.
Strafzalcen.
Burgerlijlce
rechtsvordering. - Beslissing die de re.denen vermeldt waarop zij is gegrond om
een verweer te ve1·we1·pen. - Regelmatig
gemotiveerde beslissing. - Regelmatig gemotiveerd is de besussing die de redenen
vermeldt, waarop zij is gegrond om een
verweer te verwerpen, · zelfs zo zij geen
antwoorcl verstrekt op een tot .staving
van dit verweer opgeworpen argument.
(Gronclw., art. 97.)
10 november 1969.
249
48. -IStra[zalcen. - Beslissing in hoger be1·oep die verwi:jst naar de redenen
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1an de _eerste reohter. -- Redenen die het is gegrond. - Beslissing die dit ver•een passend antwoord verstrelclcen op weer enkel betwist zonder passend te
'en voor de reahter in hager beroep V001'- antwoorden op de r·edenen waardoor het
•edr·agen verweer. - Niet reuol!rnatig ge- wordt vm·antwoot·d. - Niet gemotiveerde
notiveerde beslissing. - Niet regelmatig beslissing. - Niet regelmatig met rede;emotiveer{l is de beslissing van de rech- nen omkleed is de beslissing die een verer in hoger beroep die enkel verwijst weer enkel tegenspreekt, zonder passend
war de redenen van de eerste rechter,. te antwoorden op de reclenen, waarop het
wewel de redenen geen passend ant- is gegrond. (Grondw., art. 97;)
voord verstrekken op een in hoger be26 januari, 11 mei en 22 juni 1970.
·oep voorgedragen verweer. (Grondwe~,
·
467, 840 en 997
:rt. 97.)
17 november 1969.
269
54.
StmtzaTcen. Burgerlijlce
- Arrest dat ingaat op
49.
Strafzaken.
Bttr,rJerlijTce r·echtsvonlet·ing.
het cloor de burgerlijke- par·tij gemaakte
·eahtsvordering. - Veroordelende beslis- voorbehoud, zonder te antwoot·den op de
·ing. - Verweer van de belclaagde en de conclusic waar·bij de be]Glaagde de ge'er·zelceraar van zijn bur·gm-reehtelijke gmndl~e'icl er·van betwistte. - Schending
•anspralcelijkheid onbeantwoord. - Niet van artilcel 97 van de Gr·ondwet. -'-- Arti•emotiveerde beslissing. - Niet gemoti- kel 97 van de Grondwet wordt geschonden
·eerd is de beslissing die de beklaagde door het arrest dat ingaat op het door de
'n de verzekeraar van diens burgerrech- burgerlijke partij gemaakte voorbehoud,
elijke aanspral.:elijkheid jegens . de bur- zonder te antwoorden op de conclusie
;rrlijke partij veroordeelt, zonder. een waarbij de beklaagde de gegrondheid erloor hen regelmatig bij conclusie voorge- van betwistte. (Grondwet, art. 97; wet
lragen verweer te beantwoorden. (Grond- van 17 april1878, art. 27, lid 2.)
vet, art. 97.)
27 januari 1970.
_483
1 december 1969.
316
55.
Skafzalcen. Bm·gerlijlce
50.
Stratzaken.
Bttt'gerlijke
·cahtsvorder·ing. - Ver·oordelende beslis-" rechtsvorder··ing. - Oonclu.sie van de being. - Verweer van de belclaagde on- klaagde die enlwl bewm·ingen va,n feiteleantwoord. - Niet gemotiveerde beslis- lijlce actrd bevnt. - Vaststellit1,q doot· de
·ing. - Niet gemotiveerd is de beslissing · rechter van feitelijlce gegevens die deze
lie de beklaagde veroordeelt op de bur- bewet·ingen tegenspreken. - Re,qelmatig
;erlijke rechtsvordering, zonder een door met r·edenen omlvlede beslissing. - Bevat
tern regelmatig bij conclusie voorgedra- een conclusie enkel beweringen van feiteren verweer te beantwoorden. (Groridw., lijke aard, dan is regelmatig met redenen
omkleecl de beslissing, die melding maakt
ll't. 97.)
van lle feitelijke gegevens waarop zij is
1 december 1969.
321 gegrond en het gevolg bepaalt clat de rechter eruit afleiclt om het voorgedragen ver"
'.51.- Stratzaken.- Oonclusie.- Be:lissinu die de teitelijke gegevens preai- .we~r tegen te spreken.
2 februari 1970.
495
:cert waarop zij is gegt·ond. - Beslissing
lie aldtts ver·schiUende of strijd·ige feite56.
Stmfzalcen.
Btu·gerlijlce
ijke gegevens beantwonrdt.- De rechter
lie de _gegevens preciseert waarop zijn r·eehtsvor·del"ing. - In concl!tsie voorge1eslissing is gegrond, beantwoordt aldus,, steld verweer dat tet· zake niet meer dieloor ze te verwerpen, de conclusie waarln nende is wegens de vaststellingen van de
Geen vet·plichting voor· de
•erschillende of strijdige feitelijke gege- r·echter·. ·ens worden uiteengezet. (Grondw., arti- rechter· hiemp te antwoonlen. - De rechter is niet ertoe gehouclen anders te antcel 97.)
il januari 1970.
394 woorden op een in conclu~ie voorgesteld
verweer, dat ter zake niet meer dienende
52. - Strafzalcen.
Veroordelende is wegens de vaststellingen van zijn beleslissing. - Oonclusie die geen eis, ver- slissing. (Gromlwet, art. 97.)
t'eer of emceptie bevat. - Geen verplich16 februari 1970.
556
in,q voor de reohter erop te antwoorden.
57. - StrafzaTcen. - Ooncl1tsie van de
- De rechter is niet verplicht te antwoori<'n op een argument van de conclusie beklaagde waarbij om de opsohorting van
·:m de beklaagde dat, als zodanig geen de ttitspraak der vemordeling wordt verzocht. - Vemordeling van de belclaagde
•h1, geen verweer of geen exce11tie is.
?i januari 1970.
.399 tot een straf. - ImpUciete verwerping
van de conclns·i.e. - De rechter die de be53. , Stmtzaken. Bttrget'lijlce klaagde tot een straf veroorcleelt, ant·cahtsvorde-ring. - Oonclt~sie met opgave woordt impliciet, door ze te verwerpen,
·rrn een verweer en de r·edenen waarop op de conclusie waarbij om de opschor-
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ting van de nitspraak van de veroordeling
wordt verzocht. (Grondwet, art. 97.)
16 februari 1970.
564
58. ~ StmfzQ]cen. ~ Belclaagde d-ie in
conclttsie nanvoe1·t dat hij niet aansp7·a7wlijlc ·is, zoncler bepaalcle ornstancliyheden
aan te cluiden waardoor hij zijn onschuld
lean bewijzen. - Vonnis wctarb'ij beslist
·wordt dat cle in cle tm·rnen vcm de wet ornsch-reven feiten bewezen zijn, bij het ond_erzoek van de ::rwlc. - Regelrnatiy gernottveenl· vonnis. - Wanneer de beklaagde

te schaclen en verstrekt geen antwoord OJ
de conclnsie waariil nanwkenrige omstan
cligheden worden aangevoerd waarnit d!
afwezigheid van clergelijk oogmerk of op
zet was afgeleW. (Strafwetb., art. llf3 e1
1£6, en wet van 9 jnli 1957, art. 5.)
22 jrili 1970.
lOBE
HOOFDS'L'UK V.
TUCHTZAKEN.

zich ertoe beperkt in conclusie aan te
voeren dat zijn aansprakelijkheid niet bewezen is, zonder bepaallle omstandigheclen aan te dniden waardoor hij · zijn onschnld kan bewijzen, motiveert de rechter
regelmatig zijn veroorclelende beslissing
wanneer hij stelt dat de in <le termen van
de wet omschreven feiten ten laste van de
beklaagde bewezen zijn gebleven bij het
onderzoek van de zaal• in hoger beroep.
25 mei 1970.
895

·61. - Tu.chtzalcen. - M·iddel in collclttBie actngevoerd niet 1neer te1~ zalce d-ienenfle -wegens de vctBtstellingen vnn de
7"e?hte7·. - Geen verpl-ichtin,q meer op hel
-rnuldel te antwoo7·fl-en. - De rechter moet

59. ~ Stmfzaken. ~ Str£tjvonlering.
- Onopzettelijk doden. - Goncltt.sie vwn
de beklaagde ten betoge aat het slachtotfer ook een fottt heeft beyaan. - Orn zijn
beslissing bet7·etfende cle stntfbaa7·he'id
van de belclaagd.e reyelrnctUg met reclenen
te ornlcleden, is de Techte1· n·iet ve1·pUcht
op deze conclttsie te ltntwoonle:n. - Om

HOOFDSTUK VI.

zijn beslissing op de striJ.fvordering betreffencle de t>trafbaarheid van een beklaagde, die vervolgd wordt wegens onopzettelijk doden, regelmatig met redenen
te omkleden, is de rechter niet verplicht
te antwoorden op de conclnsie van de beklaagde ten b~toge dat het slachtoffer ook
een font heeft begaan die in oorzakelijk
verband staat met de dood van dit slachtoffer. (Grondwet, art. 97.)
1033
22 jnli 1970.
•60. - Skafzetlcen. - Ve1·volgingen wegens valsheid in yeschrift.en. - Vemonleling. - Goncltt.sie waarbij het becl!'iegHjlc
opzct woTdt betwist. - Geen nntwoonl. Niet regelrncttig gemof'iveenle besUssing.

- Ret hof van beroep dat, om te beslissen
dat een misclrijf van valsheW in geschriften wordt opgelevenl door het vermelden
in een overeenkomst van verkoop op afbetaling en een overeenkomst van kredietopening dat een voorschot in geld door de
koper was betaald, hoewel deze van de
verkoper slechts een wisselbrief had afgegeven, enkel beschonwt dat hetzij nit de
wet hetzij nit de aard van ee1i clergelijke
koopovereenkomst gepaard met een kredietopening volgt, dat de afgifte van een
wisselbrief geen betaling van epn voorschot in geld is, wijst aldns op de mat'erialiteit van de valsheid, maar stelt niet
vast dat de dacler heeft gehandelcl met
beclripglijk opz~t of .met het oogmerk om

niet anders antwoorden op een bij conclnsie aangevoerd middel dat niet meer die·
nende is wegens de vaststellingen van zijll
beslissing. (Gronclwet, art. 97.)
23 maart en 22 jnni 1970.
695 en mn

VERKIEZINGSZAKEN.

llEGELING
BlED.

VAN

!lECHTSGE-

1. - St1'afzalcen. - Beschilcldng van
ile 7·andlcarne1· waaTbij een wctnbedTi.jj
wm·dt gecont7·ctventional-iseercl. - Vonn-is
van onbevoegdheid yeymncl op het voorhctnden zijn van een net de besch·ilclc-iny
van ve1·wijzing nan het l!icht gelwrnen omBtctncligheid, op m·ond wanrvan het feit
met een zwaa-rde1·e con·ect-ionele stntf
wonlt gestTct/t' - VernieUging van de beschiklcing. Vm·wijzing van de zctal,,
nactr flez.elfile rctacllcctnw1·, ancle1·8 sctrnen_qeBtelcl. Wanneer de raadkamer, bij
aanneming van verzachtende omstanclig·.
heden, de dueler van een wanbedrijf naar
de politierechtbank heeft verwezen en de
correctionele· rechtbank, nitspraak doendc
in hager beroep, de beslissing heeft beves·
tigd van de eerste rechter, die een vonnis
van onbevoegdheicl heeft gewezen or1
grand dat, na de beschikking van cle raa<1kamer, een omstandigheicl a an het lich t is
gekomen, op grand waarvan het feit met
een zwaardere correctionele straf wonlt
gestraft, onderzoekt het Hof, waarbij een
verzoek tot regeling van rechtsgebiecl aanhangig is, of beide beslissingen in. kracht
van gewijsde zijn gegaan en of de vaststelling van de feitenrechter al dan nie1
juist schijnt; zo ja, vernietigt het de be"
schikking en verwijst de zaak naar dezelfcle raaclkamer, ancler samengestelc1.
22 oktober 1969, 4 mei en lG juni 1970.
186, 819 en 91(
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2. - Stmfzalcen. - Besohilcldng van
c raadlcamer t](ie een belclaagde wegenli
en 1·egelmatig geco1·reotionctUseerde mis'aad, 'niet gecon·eotionalisee1·de misdaden
11 een wanbedrijf naa1· de oo1·rectionele
eohtbank verwijst. - Vonnisr1ereoht dat
ich onbevoegd ve1·1claa1·t om van de gc•ele zaak lcennis te nemen, omclat de· mis'aden niet geoorrectionaliseerd wenlen en
~e misd1·ijven samenhanyend. zijn. In
;racht vwn gewijsde gegane besliss·ingen.
- Onde·rzoelc van het H of. - Gedeelteijlce vemietiging van de, beschiklcing. re1·wijz·ing naar de· Ieamer van inbeschulfigingstelling. lngeval de raadkamer

·en beklaagde wegens. een regelmatig ge·orrectionaliseerde misdaad, niet gecor'l'ctionaliseerde misdaden en een wanbelrijf naar de correctionele rechtbank
weft verwezen en het vonnisgerecht zich
mbevoegd heeft verklaard om van de gewle zaak kennis te nemen, omdat de misladen niet gecorrectionaliseerd werden en
le misdrijven samenhangend zijn, ondet~oekt het Hof; waarbij een verzoek tot reiPling van rechtsgebiecl aanhangig is, of
wide beslissingen in kracht van gewijsde
1ijn g'egaan en of de misdrijven samen'
1angend schijnen te zijn; is zulks het ge>al, dan vernietigt het Hof de beschikking
mn de raadkamer, behoudens in zover zij
1et bestaan van verzachtende omstandigwden voor de eerste misdaad heeft aanmard, en verwijst de zaak naar de kamer
mn inbeschuldigingstelling.
1 december 1969~
324
3. - Skafzalcen. - Beschilckina van
le ra[/,dlcamer w[/,arbzj een bekhuwrle
11aar de co1-reoUonele rechtbanlc wordt
rc·noezeu wevens een als wanbed1•ijf ae!;walijiceenl feU. Vonnisgerecht dctt
::ich onbevoe[Jd verklcwrt omdat het mis•1 rijf een niet geooHecNona.liseerrle 1wisrlnacl oplevert. - In lm-acht van gewijscle
r1euane beslissingen. - Beslisshl[J tot onIHJvoeadverlcltwinp cUe gegmnd sohijnt te
::ijn. - Vernietiginp van cle oesch'ilclchw.
- V erw'ijzin[J naa1· de Ieamer van inbeselmldighzpstell'ing. - Inclien een raadka-
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van ve1·zachtende omstnndigh~den. ,-- BeE;lissing vnn .onbevoegdheirl. ~ Ve1·nietiaing van de beschilclcing en ve1·W'ijzing
naa1· de lcnme·r van inbeschuldigingstellinrf. - Wanneer de raadkamer · een be-

klaagde wegens een misclaacl naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, zoncler opgaye van vetzaclltende omstandigheden, het vonnisgerecht zich onbevoegd
heeft verklaard, en beide beslissingen in
kracht van gewijsde zijn gegaan, vernietigt het Hof, het rechtsgebied . regelende,
de beschikking van {le raadkamer en verwijst de zaak naar de kamer van i:ubesch uldigingstelling.
,4 mei 1970.
816

.5. - StmfzMcen.· - M·isdnad. - Besohilclcln,q tot ve·rwi,jzing nnar de 001Yeotioiwle ·rechf:bwnlc. - Niet nader omsohreven vemachtende omstancliyheden. - Beslissing V[/,n onbevoeadl~eidverlcla1·ing. V ern·ietiping van de besohilclc'ing en· verw·ijz·ing naa·r de Tcnme1· van inbesoh7tldiainystellin.IJ. - Wanneer de beschikking
van de raadkamer, waarbij een van een
misdaad beklaagde persoon naar de correctionele rechtbank wordt verwezen
stelt dat verzachtende omstandio·lJerle~
dienen te worden ,aangenomen, m~ar ze
niet aangeeft en het vonnisgerecht zicll
onllevoegd. heeft verklaard, en bei(le beslissingen in ll;racllt van gewijsde zijn gegaan, vernietigt het Hof, het rechtsgebie.d
regelende, de beschikking van de raadkamer en verwijst de zaak naar de kamer
van inbeschuldigirigstelling.
15 juni 1970.
965

·6. - Stmfzalcen. - Bevoegdheicl va11
het Hot om va.n ambtswege het rechtsgebiecl te t·egelen wannee1· het, Om cle V001"zien·ing van de belclaagde tegen een beslissinp van onbevoegdheirl niet ontvanlcelijlc
te ve1·/claren weaens het ontbrelcen van
belang, de stand van de reohtspleainp
heeft lc·unnen in aanrnerlc'ing nemen. -

Het Hof van cassatie is bevoegd om van
ambtswege het rechtsgebied te regelen,
wanneer het, om de voorziening van de
mer een beklaagde naar de correctionele beklaagde tegen een beslissing van onberechtbank heeft verwezen wegens een als voegdheid niet ontvankelijk te verklaren
wanbedrijf gekwalificeercl feit en de cor- wegens het ontbreken van belang, de
rectionele rechtbank zich wettelijk onbe- ·stand van de rechtspleging heeft kunnen
yoegd heeft verklaarcl omclat llet misclrijf in aanmerking nemen.
16 juni 1970.
976
in werkelijklleid een niet gecorrectionali:wercle misdaad ople'\'el;t, en beide beslis7. - Straf.za/cBn. - Besch'ilclV'ing van
Ningen in kracllt van gewijstle zijn ge- de mad/earner tot verwijzing van de begaan, vernietigt het Hof, het reclltsgebied
kluagrle naar de C01Yect'ionele rechtbank
regelende, de beschikking van de raadka- wegens een wanbedr·ijf. - Arrest van onmer en verwijst de zaak naar de kamer
bevoegdhe·icl geste·und op het voo1·handen
yan inbeschuldigingstelling.
Z'ijn van een nn de beschilclcing van ve·r531 wij.ziny awn het licht aet·reclen o.rnstanclia() februari 1970.
4. -

St1·afzn7cen. Beschilcldny van
ne·rwijzing naar cle correctio·nele 1·echtIJC£nlc wepens een misdantl. - Geen opgave

lwitl op gmnd wna1·van het fe'it met een
criminele stmf wo1·dt pest1·aft. - Reueli ng vnn 1·echtsyebied./ ~ Ventietiginp va:n
rlc beschiklcina. ~ l'orwijzing van de
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zaak naar de Teamer va1t inbeschuldigingstelling. - Wanneer de raadkamer de da-

der van een als wanbedrijf omschreven
feit naar de correctionele rechtbank heeft
verwezen en' het hof van beroep een arrest van onbevoegdheicl wijst om de reclen
dat, na de beschikking van de raadkamer,
een omstandigheid aan het licht is gekomen op grond waarvan het feit door de
wet met een criminele straf wordt gestraft, onderzoekt het Hof, waarbij een
verzoek tot regeling van rechtsgebied aanhangig is, of beide beslissingen in kracht
vim gewijsde ·zijn gegaan en of de vaststelling van de feitenrechter al ·dan niet
juist schijnt; zo ja, vernietigt het de l:)eschikking en , verwijst de zaak naar de
kamer van inbesclmldigingstelling.
4. mei 1970.
812
8. - Stratzaken. - BeschiTeTcing van
de raadkamer waar·bij een wanbedr·ijf
gecontraventionaUseerd w01·dt. - Vonnis
van onbevoegdheid gegroncl op het bestaan van een ornstandigheicl geblelcen na
de besch'ilcleing tot ver·w·ijzing, waaraoor·
het teit met een zwaardere corTectionele
strat .wo1·dt gestraft. Regeling van
t·echtsgebied. - VernieUging van de beschilclcing. - Draagwijclte van deze vernietiging. - Wanneer, nadat de raadka-

mer bij aanneming van verzachtende omstandigl;leden, de dader van een wanbedrijf naar de politierechtbank heeft verwezen, een vonnis van onbevoegdheid
wordt uitgesproken, omdat na de beschikking tot verwijzing een omstahdigheid is
gebleken op grond waarvan het feit door
de wet met een zwaardere correctionele
straf wordt gestraft, vernietigt het Hof de
beschikking indien, nadat beide beslissingen in kracht van gewijsde zijn gegaan,
de constatering van de feitenrechter juist
blijkt; deze vernietiging heeft plaats onder voorbehoud dat de verzachtende omstancligheden voor de beklaagde blijven
gelden, in zover de feiten zouden blijken
het misdrijf op te leveren zoals het oorspronkelijk in de vernietigcle beschikking
was omschreven.
16 juni 1970.
976

9. - Strafza1cen. - BesohikTcing van
venvijzing naaT de C01Tectionele ·1"echtbun1c. - .Jli·isduad en dctaTmee samenhangend wanbedr'ijf. ~ V erzuchtende omstandigheden ni-et opgegeven voor de misflaacl.
- Beslissing vun onbevoegflverklar·ing. V erniet-iging vun cle beschiklcirw en veTwi,jzing naur fle Teamer ·vun inbeschttlfligingstell'ing. Wanneer de raadkamer
een verdachte wegens een misdaad en een
daarmee samenhangend wanbedrijf naar
de correctionele rechtbank heeft verwezen, zonder verzachtende omstandigheden
voor de misdaad op te geven, het vonnis-

gerecht zich onbevoegd heeft verklaari
om van de zaak kennis te nemen, en beid·
beslissingen in kracht van gewijsde zijJ
gegaan, vernietigt het Hof, het rechtsge
bied regelende, de beschikking van d1
raadkamer en verwijst de zaak naar d1
kamer van inbeschuldigingstelling.
18 augustus 1970.
10,!.
~EKENING=COU.RANT.
1. - Geen wetteUjlce r·egeling. - Voor
waanlen, moflul'iteiten e!t gevolgen wor
den floor· partijen of floor het gebr·uik gereg.eld. - Daar de wet geen bijzonden

regeling van de rekening-courant-overeen·
komst instelt worden de voorwaarden.
modaliteiten e'!l gevolgen ·vrij door par·
tijen vastgesteld en, zoniet, door het go·
bruik.
17 februari 1970.
571

2. - Dmagwijclte. - Uitlegging doo1
de teitenr·echter·. - Soevereine uitleggin!f.
- De feitenrechter beoordeelt soeverein
de draagwijdte van C[e rekening-courant.
17 februari 1970.
571
3. __:_ StoTt·ing van bezoldigingen op een
r·eJven·ing-couTant met instemming van de
benefic·iant. - Inschrijving qp het c1·efli.t
van de benefic'iant van fleze bezolfli[Jingen.
----.: Insohrijviny (li-e als betaling geldt. -

De feitenrechter die vaststelt dat, met instemming van de beneficiant, bezoldigingen op een rekening-courant werden gest~rt, leidt hieruit wettelijk af dat deze
inschrijving op het credit van de beneficiant eigendomsoverdracht ten gevolge
had en als betaling gold, zelfs indien deze
wijze van vereffeniug enkel werd toegestaan wegens de moeilijke toestand van
de schuldenaar van de bezoldigingeiL
17 februari 1970.
571
4. - Dnwgwijflte en moduliteiten. -Uitleguing floor fle te-ite·n~·eahte1·. - Socver-eine u.itlegging. - De feitenrechter be-

oordeelt soeverein de draagwijclte en de;
moclaliteiten van een rekening-couran!.
(Impliciete oplossing.)
17 en 20 februari 1970.
G71 en 5S4.

5. - Reken·ing geopenfl door een bankinstelling. - BoeTC'ing, op het cr·edit van
cle rekenin{f, vun het befl1·ag van ten voorflele van fleze instelling gei!nflosseenlc
cheques flie echter nag niet wer·flen ge'ina.
- Niet gehonoreeTde cheq·ues b·lj gebrek
aan pmvisie. ~ V ernietigin_q van de booking op het credit van fle 1'eTcening. - De
,feitenrechter die vaststelt dat de boeking,
op het credit van de door een bankinstelling geopende rekening-courant, van. het
bedrag van ten.._ voordele van deze instel-
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vernietigd wanneer de cheques niet wur
den gehonoreerd bij gebrek uan lll'ovisie.

ing geendosseerde cheques, die echter nog
Liet werden ge'ind, heeft plaatsgehad onlcr de stilzwijgende voorwaarde van healing van de cheques, leidt hieruit wetelijk af dat deze boeking kan worden

20 februari 1970,.

584.

s
iAMENLOOP VAN MISDlUJVEN.
1. - Eenflaadse samenloop. - Een en,·el strafbaar jeit. - Geen ove1·eenstemning van de bestanfldelen van cle rn:isd·rijJcn, en ook gecn cenheid van tijcl en
Jlaats. - De· toepassing van artikel 65

mn het Strafwetboek, dat de eenlJ.eid van
wt feit ·vereist, sluit niet noodzakelljk
nisdrijven in waarvan alle bestanddelen
lczelfde zijn, en tot eenzelfde tijd en een~elfde plaats behoren.
2 februari 1970.
509
2. - yervolg·ing.en wegens overtrecl·ing
1xtn cle artikelen 418 en 420 van h~t Stmfwetboelv, eit wegens overtn3ding van artikel 34, 1°, of 35 van cle wet bet·reffencle
cle politic ove1· het wegverlcee1·. - .Tweede
tniscldjf opgeleve1·fl door een gebrek aan
voo1~uitzicht of voorzichtigheifl zijnde de
•Jo1·zaalc van de lichamelijlce letselen. Bendaadse samenloop van misflrijven. r-:en enlcele st1·at moet worflen uitgespmlcen. - De strafrechter bij wie een verl·olging aanhangig is. wegens overtrecling
nm de artikelen 418 of 419, en wegens
overtreding van artikel 34, 1°, of 35 van
de wet betreffende de politic over het wegyerkeer (coordinatie van 16 maart 1968) ,mag slcchts een enkele straf uitspreken
wanneer hij vaststelt dat de staat van
tlronkenschap of van intoxicatie door alcohol, die een gebrek aan vooruitzicht of
yuorzichtigheid oplevert, de oorzaak of
pen van de oorzaken van ,de onopzettelijke lichamelijke letselen is, en clat de
lJcklaagde, doordat een feitelijke onderlJreking in het besturen van het voertuig
heeft plaatsgehad, voortging dezelfde
uvertreding van genoemde artikelen 34,
J o, of 35 te begaan op het ogenblik dat
llet slachtoffer werd getroffen. (Strafwet!Joek, art. 65.)
2 febrnari 1970.
509
3. - Eenflaadse samenloop. - Over;t1·erling vcm artilvel 35 van de wet op fle politic van het wegverlceer (gecoiil·dineenl
op 16 maa1·t 1968) en overt1·ed·ing van het
1vegverlcee1·sreglement.
Ove1·t1·eding
·rn,n het wegve1·Jcee-rs1·eglement, in staat
·mn he1·haling. - 'I'oepasselijlce straf. --

De zwaarste straf die van toepassing is
in geval van veroordeling tot een enkele
CASSATIE
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straf, wegens het ene feit dat terzelfdertijd een overtrecling van artikel 35 van
de wet op de politic van het wegverkeer
(gecoordineercl op 16 maart 1968) en een
overtrecling van het wegverkeersreglement
oplevert, is de straf gestelcl op de eerste
overtrecling, zelfs incliell de tweede werd
gepleegd in staat van herhaling binnen
het jaar te rekenen van een vroeger veroordelend votmis, dat in kracht van gewijscle is gegaan. (Strafwetb., art. 65.)
19 mei 1970.
876
4. - E·mulaadse samenloop, - Misd1:ijf
van gemeen recht waarop de zwaarste
stmj stac~t. - Misdrijf dat. strajbaa1: is
gesteld Mj een · bijzonflere wet, die ..een
gelflstmf stelt om de inning van· fiscale
1·echt.en te ve·rzelce·ren. Rechter moet
buiten fle zwawrste stmj, fle 'bij de bijzonde1·e wet gestelfle geldstraf ·Uitsprelcen.

- In geval· van eendaadse samenloop tussen een misdrijf van gemeen recht, waarop de zwaarste straf staat, en, een misdrijf dat strafbaar is gestelcl bij een bijzonclere wet, die een geldstraf stelt om de
inning van fiscale rechten te verzekeren,
moet de rechter, buiten de op het misdrijf
va:ri gemeen recht gestelcle straf, de bij
cleze bijzondere wet gestelde gl'!ldstraf uitspreken. (Strafwetb., art. (!5 en100, lid2·.)
22 juli 1970.
1030

SCHENKINGEN. EN TESTAMENTEN.
I
1. - Legaat. - Ve1·we1·ping. - Geldigheicl. Nooclzalc;elijlv bestaan van een
oo1·zaak - De gelcligheid van de v~rwer

ping van een Iegaat is afhankelijk van
het bestaau v.an een oorzaak.
13 november 1969.
261
2. - 'I'estamenten. - Uitlegg'ing door
fle 1·echter. -.Met cle bewoo1·dingen van
c~e alcten ve·renigba1·e u.itlegging. Soevereine 11.itlegging. - Soeverein is de met
de bewoorclingen van de· aktell verenigbare uitlegging door de ·rechter van niter·
ste wilsbeschikkingen. (Burg. Wetb., at;
tikelen 1319 en 1322.)
20 februari 1970.
58G
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a; - 'l'estwnenten. - Bij.zonde·r legnat
vd1t een met een vruchtye/JPU!ik liezwanrr/.
{jO(Jd. - ilfg·iftc V(l'/t het Vl''!lChtgC/)'/"ltiJc. -

kel 23, § 1, 2°, van boek II, titel I, van hpj
Wetboek van koophandel gecoorrlineerde wetten Ol} tle zee- en binnenvaarl
Zo de afgifte van een bijzonder legaat ge- - bepaalt in algemene bewoordingen cla1
vraagd -moet worden aan de erfgenarnen op het schip, op cle vracht verdiend geduen, wanneer er geen zijn, aan de alge~ renCle tle reis, tijdens welke de schuldvor·
mene legatarissen, moet de afgifte van llet clering ontstaan is, en op het toebehon•11
vruelltgebruik waannee het bijzonder le- dat het nader omschrijft, bevoorrecht zijn
ga:.tt ten voordele van een derde bezwaard · de schuldvorderingen voortspruitende nit
is aan de bijzondere legataris gevraagcl" de arbeidsovereenkomst van de kapitein.
het scheepsvolk en de overige personen
worden. (Burg. Wetb., art. 1014 en 1031.)
20 febl'Uari 1970.
586 welke zich in clienst van het schip aau
boord· bevinden, zoclat de moratoire- intP4. ~ Testnmenten. --' Bijzonde1· legaat resten verschuldigd op het bedrag van
vam een goed dat ten vooTdele vnn een ' deze schuldvorderingen begrepen zijn ondenle .met een.v·ncchtyel!ntilc liezwnnTd is.
der genoemd voorrecht.
- Hcnwepinrt van het vnwhtgelirttilc. 5 juni 1970.
931
He·rroeping die tot voonleel st·relct van de
l!ijzonrlm'e · legatnris.. De }lerroeping

zoncler meer van llet vruchtgebruik dat,
ten voordele van een derde, het bijzonder
legaat van een goed bezwaart, strekt tot
voorcleel van de legataris van het goed en
niet van de erfgenamen of algemene legatarissen. (Burg. Wetb., art. 1035.)
20· februari 1970.
586

5. sche1~ke1·.

Bcgdp. ~ Vemrming va,n de
- Een schenking veronderstelt

dat een persoon zich ontdoet van een deel
van zijn vermogen. (Burg. ·wetb., artikel 894.)
3 april 1970.
706

6. - Schenlcing.
Gelrlen door de
eehtgenote lcosteloos ter l!e.wh'ilclcing gesteld van. fle man onde1· ve1·plichUng zc op
de overeengelwmen dnt'tt11i tehtg te geven.
- V erT·ichtiJng d·ie de vem1·ming niet insl•uit zoa.ls dit ·is liedoeld bij cwUJcel 894
vnn ·het• B'twge·rl-i.jlc Wetboelc. Geen
De
.w:henking onder echtgenoten.
rechtshandeling waarbij de echtgenote,
uit loutere vrijgevigheid en in het uitsluitend belang van haar man, gelden te zijner beschikking stelt onder verplichting
ze op de overeengekomen datum terug fe
geven maar zonder zich vooralsnog te
ont{loeu van al of een deel van haar vermogen, is geen schenking.
3 april 19.70.
706

SCHIP-SCHEEPVAART.
1. -

Voorrechten en h lfZJOthelccn op
.zeeschepcn. Voon·echt op het scl!'ip,
op de vnwht en op hct toeliehoren.
- Schttl(lVo1·de·l'ingen voo1·tspl"ll'ite1ide ttit
de a1·be-iclsove1;ecnko·mst van cle Jcapitein, het sclicepsvollc en de ovc1·igc ZJC'I'sonen wclke z-ich -in flienst vnn het schip
aan boo1·d 1JC1'i'llrlen. Wctboek 1Jctn
Tcoopha.ndel, />Oek TI, titel I, artikcl 2J,
§ 1, 2°. - Jllomtoire interestcn OZJ deze
sch·ulflvor(/Crin{/cn. lnterestcn wa.nrop
dit vo:.~rrecht lictrckkiny heeft. Arti-

.2. - Voorrechten en hypothelcen OJ!
zecschepen. Voo1'1'echt op het schip,
op de ·vntcht en op het toel!eho1·en.
Wetboelc van lcoophan(lel, boelc JJ,
titel I, nrtilcel 23, ·§ 1, 1°. BevooTrechtc yeTechtskostcn. - Begrip. - Artikel 23, § 1, 1°, van boek II, titel I.
van het Wetboek van koophandel - gecoordineerde wetten op de zee- en binnenvaart - bepaalt dat op het schip, op de
vracht verdiend gedurende de reis, ti.idens welke de bevoorechte schuldvordering ontstaan is, en op het toebehoren dat
het nader omsclirijft, alleen bevoorrecht
zijn de aan de Staat verschuldigcle gprechtskosten en de uitgaven in het gemeenschappelijk belahg van de schuldeisers gedaan tot het behoud van het schip
.of ten einde te ktmnen gen\ken tot dP
verkoop en de verdeling van de' opbrengst,
zodat een· dergelijk voorrecht niet geldt
voor de gerechtskosten in hun eigen belang gedaan door de kapitein, een lid van
het scheepsvolk. of een andere persoon diP
zich in dienst van het schip aan boord
bevinclt, teneinde de betaling te bekomen
van hun schuldvorderingen voortspruitende nit de arbeidso-.iereenkomst aan
boorcl.
·
5 juni 1970.
931

SOCIALE ZEKERHEID.
HOOFDSTUK

I. -

HommsTuK

II. -

Algemene begJ'ippen.
1Ve1·Jclooshcidsverze7ce-

Ting .
HOOFDSTUK

III. -

Zielcte-

en ·invalicli-

tc'itsverzeke1"in(J.
Hoot'D~TUK

IV. - YerzeTceTin,rJ tegen de
ouderclom en rle v·roeotijcli{te d.ood.
A. Bedienden.

B. Wt"rll:lieden.
0. J\IIijnwerkers.
HOOFDSTUK

V. -

Jan1'l,ijlc&e Vaknnt-ic.

li83

SOOIALE ZEKERHEiiD
HOOFDSTUK I.

nisch- en kunstonderwljs; deze '' voorwaarden >> en '« modaliteiten >> werden
vastgesteld door het koninklijk besluit
van 25 maart 1969. Deze wet en dit kcininklijk besluit hebben niet beschikt voor
het verleden en hebllen geen 'terugwerkende kracht.
5 december 1969.
333

ALGEMENE BEGRIPPEN.

1. -

Beslttitwet van 28 decernbe-r -1944.
- Oncle1·wijzend personeel van het vrij
llcle1'W'ijs. -::- Voonvaanlen vnn toepasseOnder de gelding· van artiijlcheicl. :d 2 van <le besluitwet van 28 december

\l-!-1, zoals het van kracht was v66r de

_4. - B'ijtl·mgen doo-r cle werlcge·ve1· niet
btnnen tle wettelijke ter-mi:inen betaald.- B-ijcl-mgeopslag en na.lat-i.glwidsinte1·est
door de tve1'lr-gever ve-rschnlcligcl. - Bevoegdheill van de RijkscUenst voor rnaatschtt-ppel-ijlc.e zelce1'heid orn ·ueheel of gerlceltez.ijlc e1·van at te zien tle betaUnq van
tleze 1J-ij£l1'fL.fJCOtJslag of tle.ee -intm·e'st te
vonle-ren. - Recltte1· clie z·ich 11-iet in de
plcrnts -mag stellen van rle R·ijlcsclienst
voor de 1titoefewin.IJ vnn au recht. - Naar
luid van artikel 9, § 1, van het besluit

n~t Vl_\n 14 juli 1961, wa~ de regeling van
lP bij deze besluitwet ingerichte soCiale

:l'kerheid rechtstreeks toepasselijk op het
mderwijzend personeel van het vrij on!t•rwijs, zelfs ingeval clit personeel aan
lc~
onderwijsinrichting verbonclen was
l• -or een arbeiclsovereenkomst voor belienden.
5 <lecember 1969.
333
2. -

Onclerwijzend 11ersoneel vcm het
Wet van 29 mei 1959
ot wijziging van de ~vetgeving betref,·cnfle het bewnn-rschoolonflerw-ijs, het lnrer-, rniflflelbncw-, nonnnal-, technisch- en
r;unstondenvijs, n1·tUcelen 40 en 47. Wet van 30 jamtar-i 1954 tot regel-ing van
-le pens-ioenen cler leflen vtin het personeel
'lrw p1·ive-inrichtingen voor technisch on'ierwijs, artikelen 6 en 7. - BepaHngen
rPcWrbij het pe-i'soneeL van het m·ij onfle-rwijs niet ·u:t cle regcUng vnn cTe socictle
:r'IM!rheitl ·r.vonlt n-itgesloten. - De bepaTij ondenv-ijs. -

lingen van de artikelen 40 en 47 van de
wet van 291mei 1959 tot' wijziging van <le
1\·etgeving betreffende het bewaarschoolrmderwijs, het lager-, middelbaar-, normaal-, teclniisch- en kunstonderwijs, die
nmaf 1 septewber 1958 ten laste van de
Schatkist een pensioen toekennen aan het
onderwijzend personeel van het vrij on<lerwijs, en voor de berekening van dit
pensioen voorlopig verwijzen naar de wet
van 30 januari 1954 tot· regeling van de
pensioenen der leden van het personeel
<ler prive-inrichtingen voor teclmisch on<lerwijs, hebben niet tot gevolg vanaf cleze
<latum dit personeel uit de regeling van
<le sociale zekerheid uit te sluiten.
5 december 1969.333
3. - Onde-rwijzentl pe-rsoneel vnn het
-l!rij ondertvijs. - Voonvannlen van toepasselijlcheicl. - Wijz-igingen van ae besluitwet vq,n 28 december ·19;p, bij cle wet
ran 14 j1tli 1961 en het lwn-inlcUjlc beslnit
-ran 2.'i rna_nTt 1969. - Dranowijclte vnn
deze bepaltngen. - Artikel 1 van de wet
van 14 juli 1961 heeft de bepalingen van
nrtikel 2 van de beslnitwet van 28 december 1944 vervangen door bepalingen
waaronder § 5, luidens welke de besluit~
wet « binnen de voorwaarden en volgens
de modaliteiten vastgesteld door de Koning >> toepasselijk is op de leken, leden
van het onderwijzend personeel van de
officH~le en vrije instellingcn voor kleuter-,, lager-, milldelbaar-, normattl-, tech-

1

van de Regent van 16 januari 1945 betreffendc de wcrking van cle Rijksd1enst voor
maatsclmppelijke zekerheid gewijzigd bij
het beslmt van de Regent van 7 september
1946 en bij de koninklijke besluiten van
30 september 1958, R februari 1960 en
24. juli 1964, vermag de Rijksdienst voor
maatschappelijke zekerheid in bepaalde
gevallen en onder bepaalde voorwaarden.
geheel of gedeeltelijk, ervan af te zien
van de werkgever, die de betalingen van
de bij_dragen bilmen de wettelijke termijnen met gedaan heeft, de betaling te vorderen van de bijdrageopslag en' de nalatigheiclsinterest; de rechter mag z1ch niet
in de plaats stellcn van de Rijksdienst in
de nitoefening van clit recht. ·
13 maart 1970. ,
·
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HOOFDSTUK II.
WEHKLOOSHElDSVERZEKERING.

HOOFDSTUK III.
ZIEEiTE-

EN INVALIDITEITSVERZEKERING.

,5. Zielcte- en invalirliteitsve1·zeke1'in{l. Ve-rpli.chting vtm de tverkgever
orn nan fle werlcneme1· de noclige bescheirlen te ve1·schajfen. Recht dat zijn
gmndslag vincU in cle wets- en VC1'01·deningsbepalingen die flit recht in het leven
mepen en Tegelen. PoUtielr- Techt. -

Het recht van de werknemer op de .pres·
taties van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en derhalve dit om (le uitvoerin-~
te verkrijgen van de verplicllting van d~
werkgever om hem de daartoe nodige bescheiden te verschaffen vloeien niet voort
uit de arbeidsovereenkomst die de werknemer en de werkg·ever verbindt _.maar
zijn politieke rechten die ontstaan' uit de
betrekkingen tussen de onderhorige ahs
zoclanig, en de openbare mncht.
'
27 november 1969.
309
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6. - Ziekte- en invaUditeitsve1·zelce1'iny. Ve1-pl-ichtin,q van de werlegeve·r
om aan d,e we1·1vnenwr de nodi.ye bescheiclen te verschaffen tene-incle de prestaties
·van de zielcte- en invaliditeitsvemelce1"in{l
te belwmen. - Recht van de werlcnemer
dat niet tt'it de arbeidsove1·eenlcomst
voo·rtvloeit. - Het recht van de werkne-

9. - ZieJvte- en invaliditeUsve1·ze7ce1'·iny. lVet van 9 attgttsttts 1963, artikel 70, § 2. - Verzekm·inysinstelliny die
u'itke1·inyen heett yerlaa.n t.en behoeve vcw
de yetroffene van .een onyeval. - Sub1·oyaf'ie vcm die verzekerin{lsinstelliny in de
1·echten van de yetToffene teyen de{lene
die de schacle heeft v.e1·oo1·zctakt. - De

mer op de prestaties van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en derhalve clit om
de uitvoering te verkrijgen van de verplichting van de werkgever om hem tle
daartoe nodige bescheiden te verschaffen
vloeien niet voort nit de arbeiclsovereenkomst die de werkgever, en de werknemer
verbindt, maar vinden hun enige grondslag in de wets- en verordeningsbepalingen die clit recht in het Ieven roepen en
regelen.
27 november 1969.
309

verzekeringsinstelling die ten behoeve van
de getroffene van een ongeval uitkeringe:n
heeft gedaan bepaald bij de wet van 9 aug-ustus 1963 tot instelling en organisatil~
van een regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, treedt, krachten~
artikel 70, § 2, van deze wet, rechtens in
de plaats van de getroffene oinnen de
grens van <le lasten die zij heeft gedragen
ten gevolge van een schade >vaarvoor vergoeding verschuldigd is krachtens het gemene recht of een andere wetgeving.
16 maart 1970.
67~

7. - Ziekte- en invaU.rliteitsverzelceriny. - Oeen ttitre'ilciny aan de werlcneme1· van een b-ijcl1'ayebon waarop h·ij
·rccht heeft. - ·/i'e·it yest1·att met een cm·1'ect'ionele stntf, - BtwyerUjlce 1·echtsvo1·de1·iny. Verjarin{lstenn·ijn van deze
vorde1"iny. - Daar het feit dat de werkgever aan de werknemer geen bijdragebon
nitreikt waarop hij recht heeft, met e.en
correctionele straf wordt gestraft, overeenlwmstig artikel 103 van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
,' ziekte- en invaliditeitsverzekering, vetjaart de nit deze overtreding volgencle
bnrgerlijke rechtsvordering door verloop
van vijf jaren te rekenen van de. dag
waarop de overtrecling is gepleegd. (Wet
van 17 april 1878, art. 26, vervangen bij
artikel 1 van de wet van 30 mei 1961; wet
van 9 augustus 1963, art. 65 en 103; koninklijk ·beslnit van 4 november 1963, artikel 195.)
27 november 1969.
309

8. - Zielcte- en invalidUe'itsve·rzeli:eriny. Wet van 9 ctttyttStJtS 1963, a1·tilcel 70, § 2. - Ve1·bod de schadeloosstellin{l Van yemeen .1·echt en de forfaitaire
ver{loedinyen samen te yenieten. - Draauwijdt.e van dit ve1·bod. - Artikel 70, § 2,
van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en orgabisatie van een regeling voor
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigcl bij artikel 32 van de wet
van 8 april 1965, 'verbiedt enkel dan dat
de schadeloosstelling van gemeen recht en
de forfaitaire vergoedingen samen genoten worden wanneer beide toegekend worden door eenzelfde schade of eenzelfde
deel van de schade, daar de rechthebbende in elk geval sommen moet ontvangen welke ten m'inste gelijk zijn aan het
bedrag van de verzekeringsprestaties.
16 maart 1970.
672

10. - Ziekte- en invalid.iteitsverzelwriny. - Wet vcm 14 febntari 1961. - Wet
die strajbaa1· stelt de ove1·t1·ediny van de
wets- en ve1-o1·deninysbepnlin{len vcLn cle
ve1·pUchte zielcte- en ·invctlidUeUsveTzelce1'iny. Yalsheid en yebntil,; van valse
st·ulvlcen om zich op bed1·ieylijlce wijze bedrayen te cloen a.f[Jeven doo1· verzelcerinysinstell'inyen. - JJiisdrijven niet omschteven bij de wet van .14 jeb1'ua1·i 1961. ToejJnssiny van het Stratwetboelc. - Door

krachtens de artikelen 57 tot 61 van de
wet van 14 februari 1961 voor economische
expansie, sociale vooruitgang' en financieel
herstel, strafbaar te stellen de overtreding van de wets- of verordeningsbepalingen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, heeft de wetgever uit de toepassing
van het Strafwetboek niet willen uitsluiten het plegen van valsheid en het gebruik van valse stukken, niet enkel met
de bedoeling zich aan de wets- of verordeningsbepalingen te onttrekken, maar ook
om van de verzekeringsinstellingen cle betaling te bekomen van bedragen waarvan
de makers .van de valse stukken weten
dat zij niet verschuldigd zijn.
20 april 1970.
767
11. -

Ziekte- en invaliditeitsverzelceMiniste1·ieel besluit van 2 maart
1951. - Voo1·waa1·de yesteld door de opmer!V'iny 3 van hoofdstttlc VII van bedoelcl
beslttit voo1· de tttssenkomst van cle verzeke1·iny in de te1·itybetaliny van het hono1'Ct1'i·um van de arts-fysiotherapeut. Dmayw·ijdte. De voorwaarde gesteld
1'in[J. -

door de opmerking 3 van hoofdstuk VII
van het ministerieel besluit van 2 maart
1951 tot ·vaststelling van de tarieven der
gezondheidszorgen
inzake
verplichte
ziekte- en invalic1iteitsverzekering, voor
de terugbetaling van het honorarium van
de arts-fysiotherapeut, dat de fysiotherapentif'.che onclerzoeken en behandeling-en

--~-.=-===;;-~,--~--

------
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or deze laatste verricht worden, sluit
or hem de verplichting in, wanneer j:tij
~ll laat bijstaan door helpers, zo niet
:lt steeds ter plaatse te bevinden dan
l'll op elk ogenblik bereikt te kunnen
n·clen.
·
~0 april 1970.
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HOo:E'DSTUK IV.
VEctZEKERIKG TEGEN DE OUDERDOM
EN DE VROEGTIJDIGE DODD.

. 1. Be·dienclen.
11.
C.

vYerklieden.
Mijnwerkers.
HOOFDSTUK V.
JAARLI,JKSE VAKANTIE.

12. - Jaa1·lijkse valcantie. - P'/'Oces·n-verbaal van de doo·r de Koning en de
erte1'ing aangewezen ambtenanm. - Beijslcmcht. Reclltsgelclig., belloudens

•g;enbewijs, zijn de processen-verbaal
et betrekking tot overtreLlingen van de
'palingen inzake de wetten betreffende
rl jaarlijks verlof der loonarbeiclers, geJiirdineerd bij het koninklijk besluit van
maart 1951, van de door de Koning en
:~ Regering aangewezen ambtenaren die
JL'Zicht houden op de uitvoering van
~aoelde gecoordineerde wetten (Koninkjk besluit van 9 maart 1951, art. 55bis
ll 56.)
15±
13 <,Jktober 1969.
13. - Jaa1'lijlcs vedof. - Valcantiecld. - Ve1·haal van de werknemer op de
a lcantielcas-sch7tlclena?·es.
Eenja1'ige
crja·ring. U-itgangspttnt van de te1·1ijn. - Het verhaal van de wejrknemer

p de vakantiekas, schuldenares van het
nkantiegeld, verjaart na een jaar vanaf
P dag waarop de werlmemer ontvanke'jk is om het uit te oefenen. (Wetten bereffende het jaarlijks verlof van de loonrbeiders, gecoordineerd op 9 maart 1951,
rt. 24, lid 3, en 65.)
29 januari 1970.
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IOEVE~EINE
DOO~

DE

BEOO~DELING
FEITEN~ECHTE~.

St1·atzalcen. - Noodzaalc of ?·aaclzaamtcicl van een onclerzoelcsmaat1·egel. :joevereine beoo1·cleling. - Ue feitenrech-

er beoonleelt soeverein de noodzaak of
raadzaamheid van een onderzoeksnaatregel en met name van het verhoor
:;m getuigen.
2 februari 1970.
507
lP

S.PORTWEJDSTRIJDEJN

SPOO~WEGEN

MAATSCHAPPIJ
SCHE).
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(NATION ALE
DER BELGI-

Gelijlcstell'ing van cleze maatsohappij
met cle Staat voot· cle toepassing van de
w,etten inzake directe en indirecte belastingen. - KwijUng van de belasting bij
wijze van opneming als onwaarden. Regeling niet van toepassing op bedoelde
maatsohapp'ij. - Ook al wordt de Natio-

nale maatschappij der Belgische spoorwegen krachtens artikel 14, lid 1, van de
wet van 23 juli 1926 met de Staat gelijkgesteld voor de toepassing van de wetten
inzake directe en indirecte belastingen,
kan zij de door haar verschuldigde belastingen niet kwijteri bij wijze van opneming als onwaarden, aangezien de
schulden en schuldvorcleringen van deze
maatschappij zich niet vermengen met
die van de Staat.
27 januari 1970.
'481
SPOIUWEDST~IJDEN.

1. - Wet van :2 april 1965 waaTbij de
clopingpralctijlc verboflen WOI'dt bij sportcompetities. - Monstememing en ontl~
ding ervan. - Voo1·waarclen. -Tot op tle
datum van de inwerkingtreding van het
kDninklijk besluit bedoelcl bij artikel 5
van de wet van 2 april 1965 waarbij de
dopingpraktijk verboden wordt bij Sl}Ortcompetities kunnen de gerec~1telijke
overheden monsternemingen:- gelasten in
de voorwaanlen door hen bepaald, alsmede de monsters laten ontleden door
deskundigen door hen aangecluid, mits
daarbij door geeigende maatregelen de
mogelijkheid van deskundig Qnderzoek
door de tegenpartij te vrijwaren.
13 oktober 1969.
155
2. - Wet van 2 atJ!'il 1965 waarbij de
dopingpmlctijlc veTboden wordt bij sportcomzJetities. Ove1·tTecling. Bewijs
van de overtrecling gegTond op_ de ontlecling van een monster, zoals dit is bepaald bij artilcel 4 van de wet. - MogeUjlcheicl van deslcmuligenondeTzoelc doo1·
de tegenz1a1~t-ij afgewezen voo1· de belclaagcle. - Vrijspmalc. - Wettelijlcheid.
- Wettelijk gerechtvaardigd is de vrijspraak van een beklaagde, vervolgd wegens een overtrecling bedoeld bij artikel 7
van de wet van 2 april 1965 waarbij de
dopingpruktijk verboclen wordt bij sportcompetities, die gegroncl is hiel-op dat de
voorwaarclen waarin met het oog DP de
ontleding werden verricht de monsternemingen waarvan sprake in urtikel 4 van·
cle wet om het bewi?,s van de overtreding
te leveren, voor de beklaagde elke moge-
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lijkheicl van deskundigenonclerzoek, door
de tegenpartij, zoals dit is bepaald bij
artike.I 8 van deze wet, uitsluiten.
13 oktober 1969.
155

STEDEBOUW.

kan het berstel van de plaats in de vc
rige staat, zoals dit is bepaald bij art.
kel 65 van cleze wet, en derhalve de aJ
braak van de werken niet meer worde
bevolen.
8 juni 1970.
94

1. - Uitvoe1·en of in stan!l hottden van
werken met ove1·trediny van de voorschriften van cle wet van 29 11Uta!·t 1962.
He·rstel van cle plaats ·in !le vorige
stnat. - IleJ·stel flat client te wonlen bevolen << 1na·ien d.cwdoe fii'Ond bestaat ll.
- BetelceniE van cleze woo·rden. - De be-

ST:QAF.

paling van artikel 65 van de wet van
29 maart 1962 houclencle Drganisatie van
de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, volgens welke, in geval van uitvoering of instandhouding van bepaalde
werken met Dvertreding van de voorschriften van deze wet, de rechtbank benevens de straf, beveelt, inclien daartoe
grond bestaat, de plaats in de vDrige
staat te herstellen, moet zo worden verstaan dat de rechter verplicbt is het berstel 'te bevelen, zodra dit noodzakelijk
is om de gevolgEm van de overtreding te
doen verclwijnen.
13 april 19·70.
737

gen beclragen. (Strafwetb., art. 40.)
22 september 1969.

2. - Wet vnn 29 m=rt 1962. - Bouwve1·gtmning. Verbintenis bij overeenkomst cloor de ·benejieinnt actn[!egnan
zieh te [!eckn[!en nnnr de erfdienstban!·heaen 1.onctrrnee zijn e1·t ten voordele van
de anng·renzende e1·ven is bezwnnrrl. Niet-tt-itvoerinf!. Recht vnn de lienadeelcle bttw· op vergoecling. - De afgifte

1" - F ervanf!ende [!eVft17.genisstrnf. OorreeUonele gelclboete. - Minimum eli!
yevwn[!enisstra.f. De vervangende g:<'
vangenisstraf voor een cDrrectiDne J,
geldboete mug niet mincler clan acht dn
~

2. - Z·wanrte. - Soevere·ine beoonll'
ling cloor tle feitenrechter. - Grenzen. De rechter bepaalt soeverein binnen <1<
bij de ·wet vastgestelde grenzen {le stra
naar verhoucling van de zwaar:te van be1
door bern bewezen verklaard misdrijf.
5 januari 1970.
3H!
3. - YeTvnl als st!'a.f vnn het Teeht to,
stltreu. - Bestanacleel van de hoofds.tmj'

- De straf van verval van bet recht ePI
voertuig of een luchtschip te besturen
of een rijclier te geleiden, gesteld bij ar·
tikel 38 van cle wet DP de politie van bel
wegverkeer (CDorclinatie van 16 maurt
1968), is geen straf die onclerscbeiden i>
van de boofclstraf maar een bestanddeel
ervan.
13 januari 1970.
4~!1

4. - Geldboete. - Strafwetboek, ct!'tivan een . bouwvergunning dDor het college
kei 38. - Draagwijclte vnn deze wettevan burgerneester en scbepenen stelt de lijke bepnling. Artikel 38 van het
beneficiant niet vrij van de verbintenis
Strafwetboek beeft niet als voorwerp een
die hij bij overeenkomst heeft aangegaan straf te stellen op de bij de wet Dmschrezich te geclragen naar de stedebouwkun- ven misdrijven, het geeft aileen de grendige voorschriften, gesteld bij de door zen aan van bet beclrag van de geldbo<'zijn rechtsvoDrganger bekomen verkave- ten bij de wet omschreven ter beteugPlingsvergunning en naar de erfdienst- ling van de overtreclingen, alsmC{le bet
baarbeclen waarmee zijn erf ten vDordele minimum bedrag van de geldboeten wevan de aangrenzencle erven is bezwaard;
gPns misdaud of wanbeclrijf.
de eigenaar van een dezer erven mag ·
19 jnnuari 1970.
441
voor de rechtbanken een eis instellen tot
vergoC{ling van de scbacle die uit de riiet5.
Ve!·beu.nlve1·Tcln1'-i1~g.
Geen
uitvoering van deze verbintenis voortva.ststelUng vnn cle bij tle 1net vereiste
vloeit. (Wet van 29 maart 1962, art. 44,
voorwnnrden. Niet gernotiveerde be48, 56, 57 en 62.)
sUssinq. - Niet gemDtiveerd is de besliR23 april 1970.
783
sing die in strafzaken een verbeurdverklaring uitspreekt, zoncler bet bestuun
3. - Uitvoerinf! vnn werlcen zon(le·r
van de bij de wet vereiste voorwaardcn
bonwve!·gunn·ing. - Bou.wve1·gunniny lnvast te stellen. (Grondwet, art. 97, en
te·r ve!'leena. - · H e·rstel van de plnnts
Strafwetb., art. 42.)
in de vo1·ige stnat lean niet meer wonlen
16 februari 1970.
55-!
bevolen. - Inclien werken wDrden uitgev<Jercl zonder de bouwvergunning vereist
6. - Be{frip. - Ret lmrakter van een
bij de wet van 29 maart 1962 boudencle
organisatie van de ruirntelijke Drclening straf !weft cle door bet strafgerecht
krarhtens de wet 01Jgelegde maatregel.
(~n van de steclebouw, waarvoor later
als sanctie van een door· de wet verboclen
cleze bouwvt>rgunning worclt verleencl,
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andeling, zelfs indien hij een derde kan
·effen overeenkomstig de door de wetgel'r geuite wil.
16 maart 1970.
675

uitgesproken. (Wet van 1 juli, 1956, artikel 18, §§ 1 en 3, gewijzigd bij de wet
van 1 augustus 1963, art. ,10.)
22 juni 19-70.
993

7. - Ontzetting van de ttitoefening der
:chten genoemd in . a1·tilcel 31 van . het
trafwetboelc. lVanbedri.if. Straf
ic enlcel lean worden ttitgesprolcen in de
i.i de wet omschniven gevallen.

11. - TT erval van het recht tot swren
als st1·af uitgesprolcen. Bestanddeel
van de straf en geen afzonde1·lijlce st·raf.

:rachtens. artikel 33 van het Strafwetock mag de ontzetting van de uitoefeing der rechter. genoemd in artikel 31
an dit wetboek enkel worden uitgesproPn ten aanzien , van tot correctionele
traffen veroordeelden, in de gevallen bij
P wet bepaald.
19 mei 1970.
884
8. - Ontzetting van de ttUoefening der
rchten genoemd in artilcel 31 van het
trafwetboelc. - Wanbeclrijf van po,qing,
?t diefstal, d'oor middel van inlclirnming,
ma.lc of valse sleutels. Onwettelijlceid. - Onwettelijk is de ontzetting uit-

esproken tegen .een beklaagde die verordeeld wordt wegens het wanbedrijf van
oging tot diefstal, door middel van inlimming, braak of valse slentels. (Strafrctboek, art. 31, 33, 51, 52, 80, 461 en
67.)
19 mei 1970.
884
9. - Artilcel 65 van het Strafwetboek.
- Be·paling waarbij de strafrechter ve·rlicht wordt slechts een enlcele straf uit
c sprelcen. wanneer een geb1·e1c aan voorichtigheid of voorzorg.. dat als ·onde·rcheiden misdrijf strafbaar wordt geteld, een bestanddeel van .een rnisdrijf
:it onvoorzichtigheid oplevert. - Wan-

:eer het gebrek aan voorzichtigheid of
oorzorg, bestanddeel van een misdrijf
tit onvoorzichtigheid, bovendien het
oorwerp is van een afzonderlijke telast'gging, is de strafrechter, wegens de on[llitsbaarheid van het feit en met toepas- ·
ing van artikel 65 van het Strafwetboek,
rtoe gehouden alleen de zwaarste straf
1it te spreken.
21 mei 1970.
888
10. - Fe1·val van het recht tot het betnren van een motorrijtuig, ttitgespro·cn ten laste van de eigenaar van een
•iet verzekerd voertuig. Bestanddeel
;on de st1·af en geen ajzonrie1·lijlce st~·af.

- Het verval van het recht tot het beturen van. een motorrijtuig, uitgespro~en ten laste van de eigenaar die dergeijk voertuig in het verkeer heeft ge•racht zonder de burgerrechtelijke aan:prakelijkheid, waartoe het aimleiding
•an geven, door een verzekering te hebIPn gedekt, is geen afzonderlijke straf,
loch een bestancldeel van de straf die uit
wofde van deze overtrecling kan worden

- Het verval van het recht tot het be-·
sturen van een voertuig of een luchtschip
of het geleiden van een rijclier, als straf
uitgesproken met toepassing van artikel 38 van de wet betreffende de politie
over het wegverkee~: (coorclinatie van
16 maart 1968), is een bestanddeel van
de straf die uit hoofde van een der iin
genoemd artikel 38 opgesomde overtre.
dingen is opgelegd en geen afwnderlijke
straf.
22 juni 1970.
996
12. - Artilcel 65 van het Stmfwetlwek. - Bepaling die de strafreeht!]r vet~
plicht sleehts een enlcele straf uit te
spreken wanneer een als . onderscheiden
misdrijf strafbaar gesteld gebrelc aan
VOoruitzieht of V001'Z01'{1, een. bestanddeel
van een misdrijf ttit onvoorzichtigheid
oplevert. Wanneer een gebrek aan

'Voorzichtigheid of voorwrg, bestanddeel
van een misdrijf nit onvoorzichtigheid,
bovendien het voorwer.p 'is van een onderscheiden telastlegging, is de strafrechter, wegens de onsplitsbaarheid van het
feit en inet toepassing van artikel 65 van
het Strafwetboek, ertoe gehouden slechts
een enkele straf, de zwaarste straf, uit te
spreken.
24 juni 1970.
1008

STRAFVORDERING.
1. '_ TTerval doo1· de betaling van een
geldsom. - Starting binnen de gestelde
te1·mijn van de do01· het openbaa1· ministerie bepaalde geldsom. Strafvordering vervallen. - In de gevallen bedoeld

in artikel166 van het Wetboek van strafvo.rdering, vervalt de strafvordering door
.de storting binnen de gestelcle termijn
van de door het openbaar ministerie bepaalde geldsom. 22 _oktober 1969.
188
2. - Diefstallen en oplivhtingen. Ve1·,qoeding van de slachtoffe1·s. - Zoncle1· invloecl op de ~titoefening van de
strafvorde1·ing. - De omstandigheid dat

de slachtoffers van diefstallen en oplichtingen vergoed werden belet de uitoefening van de strafvordering wegens
deze misclrijven niet.
428
13 januari 1970.

TAAL
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3. - Misclaad of wanbedrijf door een
Belg tegen een vreemdeling gepleegd buiten het grondgebied van het Rijk. - Ontvanlcelijkheid. Voorwaa1·den. __:_ De

§ 2, gewijzigd bij de wet van 16 maar
1964, art. 1.)
19 januari 1970.
45

strafV.ordering tegen een Belg, wegens een
tegen een vreemcleling buiten het grondgebiecl van het Rijk gepleegcle misdaacl of
wanbeclrijf, is enkel ontyankelijk op vordering van het openbaar ministerie en op
voorwaarcle, met name, dat zij voorafgegaan wordt door een klacht van de. benadeelde vreemcleling of van zijn familie
ofwel door een officieel bericht, aan de
Belgische overheid gegeven door de overheid van het land waar het misdrijf is
gepleegd. (Wet van 17 april 1878, art. 7,

4. ~ Huisdiefstal. - 11/stand van rl
buruerlijlce partij. - Zander gevolg o,
de ttitoefening van de strajvordering. De omstancligheicl {lat cle burgerlijke par

tij afstancl heeft gedaan van haar recht,
vonlering tegen de beklaagde die wegen
huisdiej'stal wordt vervolgd, belet nie
dat tegen de beklaagde nit dien hoofcl
een strafvordering wordt ingestekl
(St'rafwetb., art. 461, 463 en 464.)
· 29 juni 1970.
102

T
'(A,AL (GEBRUIK
I)UITSE).

VAN

DE

Reohtspleging voor het. Hot van cassatie. Strafzalcen. Bestreden beslissing en cassatievoorziening in het ·Duits.
- Beschilcking van de eerste voorzitter
waarbij de taal van de rechtspleging
wm·dt vastgesteld. - ·wanneer de voor-

ziening tegen een, in het Duits gewezen
strafrechtelijke beslissing in dezelfde
taal opgemaakt is, stelt de eerste voorzitter van het Hof van cassatie. bij beschikking de taal vast waarin de rechtspleging voor het Hof vanaf de terechtzitting zal worden voortgezet. (W etten van
15 juni 1935, art. 27bis, § 2, en 20 juni
1953, art. 9.)
3 november 1969, 2 februari en 15 juni
1970.
221, 501 en 970

TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDERLANDSE EN FRANSE).
1. - Wet van 2 arttgushts 1963 op het
gebntilc der talen in besttt·urszulcen; a1·t·ikel 41, § 1. -'- Beslissing waarin deze bepuling wo1·dt toegepust op alc,ten of bescheiden en in het onzelcere wordt gelaten of de 1·echter deze heett beschouwd
als z·ijncle, in rle zin van deze bepaling,
ofwel alcten of bescheiden, zoals .zij bij
de tvetten of veronleningen zijn vooruesohreven, otwel ulcten of bescheiden bestemd voor het 11ersoneel van het bedrijf.
- J.l-iet genwtiveerde beslissing. ---,- Niet

gemotiveerd is de beslissing waarin arti"
kel 41, § 1, van de wet van 2 augustus
1963 op het gebruik der talen in. bestuurszaken worclt toegepast op door een nijverheicls-, hanclels- of financiebedrijf op-

gestelde akten of bescheiclen, en in he
onzekere wordt gelaten of de rechter dezo
akten of bescheiden beschouwd heeft al:
zijnde, in de zin van deze bepaling, ofwe
akten of bescheiden voorgeschreven bi
de wetten of reglementen, ofwel akte1
of bescheiden bestenid voor het personee
van het beclrijf.
6 februari 1970.
521
I

2.· ___.:. Stmfzillcen.
Vermelcl'ing in rl•
processen-verbaal van de taal waarin cl•
verhoorde personen hun ve1·klaringe1
hebben afgelegd. Omvang. ---:- Nam

luid van artikel 34 van de wet var
15 juni 1!}35 op het gebruik cler talen ir
gerechtszaken wordt in cle processen
verbaal melding gemaakt van de taa
waarin 'de partijen, aanklagers, getuigen
deskuncligen' en verdachten hun verkla
ringen doen; noch deze wettelijke bepa·
ling' itoch enigerlE!i andere verplicht dE
steller van een. proces-verbaal uitdrukke·
lijk te vermelden dat de gebruikte taa~
door de verhoorde persoon « gekozen )
was.
21 april 1970.
78~
;3. Strrtfzalcen. vonnis van dE
politierechtbanlc
of
de
conectionelE
reclitbanlc waarbij wordt verworpen ee·n
eis tot verwijzing naar een ander 1·echtscollege rnet als voertaal die welke clam
cle · verdachte werd gem·aagcl. - In eer·
ste uanleg gewezen vonnis. - Wanneer

het vo:imis van de politierechtbank of de
correctionele rechtbank, waarbij , wordt
verworpen de eis van een verdachte, die
terechtstaat voor een rechtscollege met
Nederlandse voertaal, dat hij zou verwezen worden naar een rechtscollege. vall
dezelfde rang met Franse voertaril, ill
eerste aanleg is gewezen, is de voorziening tegen dit vonnis niet ontvankelijk.

TEJLE~RAAF

EN TEJLEFOON. -

TUSSEJNKOMST
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;vet van 15 juni 1935, art. 23; Wetb. van raar reeds in de zaak betroklcen. - Eis
rafv., a~·t. 407 en 413; wet van 4 augus- · ingesteld bij wijze van conclusie. - Ont~
ls 1832, art. 15, 1 o.)
vankelijkheid. - Ingeval de verzekeraar
S juni 1970.
937 van de burgerrechtelijke aansprakelijkheicl inzake motorrijtuigen van de beklaagde reeds in de zaak voor het hof
van
beroep is betrokken, mag de eis tot
ELEG~AAF EN TELEFOON.
tussenkomst tenei:ri.de voor deze verzekeraar te doen verbindend verklaren het op
1. - Rad·ioverbindingen. -· Wet '!:an
de burgerlijke rechtsvordering te wijzen
) janna1·i 1960 betreffende de taksen op
arrest bij wijze van conclusie worden inc toestellen voor het ontvanuen van rctgesteld.
ioverbindingen. Miscl!'ijven. Fer8 september 1969.
18
C1WdVe!'kla1·ing. - Voorwaa·rllen. - De
t•t·beurdverklaring· waarvan sprake in arkel 16, lid 2 en 3, van de wet van 26 ja- '
2. - B1wgerlijke zaken. - Geding in
wui 1960 betreffende cle taksen op de cassatie. - Persoon die germ pa1·tij was
wstellen voor het ontvangen van radio- in de zaalc voor de feitenrechter. - Tusmroepuitzendingen kan enkel worden senlcomende partij. die zich ertoe beperlct
itgesproken in zover, enerzijds, de voorhaar mo1·ele en mate1·iiJle belangen bij de
Nmrden gesteld bij de artikelen 42 en 43 vernietiging van de bestreden beslissing
an het Strafwetboek en, anderzijds, de aan te voeren. - Niet-ontvanlcelijlcheid.
oorwaarde van herhaling bepaald bij ar- - Niet ontvankelijk is de oproeping in
ikel 16, lid 3, gelijktijdig vervuld zijn. tussenkomst voor !let Hof gedaan door een
10 november 1969.
254 persoon die geen partij was voor de feitenrechter en clie zich ertoe beperkt zijn.
2. - Radiove1·binclingen. - Wet van materiele en morele belangen bij de verfi janna1·i 1960 betreffencle de talcsen op
nietiging van de bestreden beslissing aan
'e toestellen voor het ontvangen van te voeren.
adio-omroepuitzendingen. Niet-beta11 september 1969.
36

iug van de taksen. - Ve1·beurdve1·7cla·ing die niet wettelijk is uitgesp1·olcen. -

n geval van niet-betaling ·van de- taksen
marvan sprake in de artikelen 1, 2 en 3
•an de wet van 26 januari 1960 betref'ende de taksen op de toestellen voor het
mtvangen van radio-omroepuitzendingen,
nag de verbeurdverklaring van het ont•angstt<Jestel niet worden uitgesproken,
Jaar dit toestel noch het voorwerp van
tet misdrijf kan zijn, noch kan gediend
H'bben tot of bestemd zijn voor het ple~·en van het misdrijf en evenmin uit het
nisdrijf voorkomt.
10 november 1969.
254
.3. - Overtreding van ar·tilcel 10, lid 1,
0an de wet van 26 januari 1960 betretFende de talcsen op de toest(!llen voo1· het
mtvangen van radio-omroepuitzendingen.

-De overtredingen van de bepalingen van
utikel 10, lid 1, van de wet van 26' jatmari 1960 betreffende de taksen op de
toestellen voor het ontvangen van radioJmroepuitzendingen zijn enkel voltooid op
tle 1e februari van het jaar waarop deze
tnksen betrekking hebben.
337
8 december 1969.

TUSSENKOMST.

.3. - Di1·ecte belastingen. - Geding in
cassatie.
Eiseres~
personenvennootschap met beperlvte aansprakelijkheid,
waa1·van de maatschapzwlijlce benaming
is gewijzigd. - Eis dat het arrest bindend zmb verlclaard worclen voor clezeltde
vennootsehap, onde1· haar nieuwe beiiaming. Niet-ontvanlcelijlcheid. Niet

ontvankelijk is de eis ilie een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waa.rvan de benaming is gewijzigd,
heeft ingediend -opdat het op !mar vocrziening uit te spreken cassatiearrest bindend zou worden verklaard voor deze
vennootschap, <Jnder haar nieuwe benaming.
9 december 1969.
344
4. - Burgerlijlce zaken. - Cassatiegeding. - Eis tot bindendverlclaring van
het arrest ingestelcl door de eiser tot cassatie. - Verwerping van de voorziening.
- Eis zonder belang. - Ingevolge de ver-

werping van de voorziening wordt de door
de eiser ingestelde eis tot bindendverklaring van het arrest zonder belang.
13 februari 1970.
545

5. - Bttrgerlijlce zalcen. - Cassatiegeding. Eis tot bindendverlcla?·ing van
het a.n·est door de eiser tot cassatie. Ve1·werping van de voorziening. Eis
van belang ontbloot. - De verwerping

1. - Stratzaken. - Verplichte burger,·cchtelij lee aansprakelij kheidsverzelcering
inzalce motor!'ijtu.igen. - Eis tot t1tssenvan de voorziening ontneemt alle belang
7;omst en tot verbindendverlclaring gericht tegen de verzelceraar. - Verzeke- • a an de door de eiser tot cassa tie inge-
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stelde eis tot bindendverklaring van het
arresf.
27 februari 1970.
604
6. -

vrijwari:i:tg in het voordeel van de eise
op de hoofdvordering werd bepaald 01
de berechting van de hoofdvordering nie
te vertragen en zo deze termijn niet i
voorgeschreven o.p straffe van vervnl
moet de oproeping tot vrijwaring van ee1
partij die vreemd is aan de hoofdvordE
ring nochtans derwijze worden ingestel<
dat de rechten van de verdediging van tl•
opgeroepene tot vrijwaring niet wordeJ
gedeerd.
10 april 1970.
73

B~trge1'lij7ce zatcen. -

Gedwongen
tot m·ijwaring. Oproeping tot vTijwa1·ing tegen een partij die
vreernd is aan de hoofrlvorclering. - Termijn. Niet voo1·.qesclwe·ven op straffe
van nieti,qhe·id. - Zn de termijn van artit~tssenkomst

kel 175 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering inzake de oproeping tot

u
UITVINDINGSOCT~OOI.

Voorwe1·p van de ~titvincling. - Octrooi
voo1· een produlct of een desbet1·ettend tab1'icageprocecle. - Arrest waar·bij beslist
wonlt clat het octrooi enlcel bet1·eJclcing
heett op cle1·gelijk procecle. Oonclnsie
waa1"in pr·eciese gegevens voor·lcornen die
in de beschrifving van het octmoi worden
verrneld en waantit afgeleicl wordt dat
het octrooi betrelckin.o heett op een prodttlct: - Ooncl~tsie onbeantwoorcl. - Niet
met r·edenen ornlcleed an·est. Niet re-

gelmatig met redenen omkleed is het arrest dat niet ingaat op een rechtsvordering wegens namaking van een produkt,
op grand dat het brevet waarop {le eiser
aanspraak maakt geen betrekking heeft
op dit proclukt maar enkel o.p een procede
voor de bereiding ervan, zonder te antwoorden np de conclusie waarin precieze
gegevens voorkomen over de natmirkundige en scheikundige eigenschappen waardoor het produkt wordt gei:dentificeerd en

gekenmerkt en die worden vermeld in d<
beschrijvende memorie, welke bij de brP
vetaanvraag werd gevoegd, en waarui".
vol-gens de eiser bleek dat bedoeld breve1
op dit produkt betrekking had. (Grand
wet, art. 97, en wet van 24 mei 185~
art. 17, gewijzigd bij de wet van 1 jun'
1!l64, art. 1.)
11 december 196g.,
s:;~

UITVOE!lENDE MACHT.
Uitvoering van de wetten. - Omva?l!i
van de bevoegdheicl van cle Koning. -

De uitvoerende macht moet uit het beginsel van de wet en de algemene economic
ervan de gevolgtrekkingen afieiden die er
van nature nit voortvloeien volgens de
geest die bij de opyatting ervan heeft
voorgezeten en de doeleinden die ze nnstreeft. (Grondwet, art. 67.)
5 mei 1970.

v
VALSHEID EN GEB~UIK
VALSE GESCHIUFTEN.

VAN

1. - Valsheid in geschriften. - Vrijspraalc. - Voorzienin.o van de b~wgerlijlce
partif, - Middel dat enlcel lcritielc oetent
op de beslissing betref[encle de afwezigheicl van berl'l'iegU.ik opzet. - An·est dat
beslist heett dat het teit van cle valsheid
niet is bewezen. Midclel van belang
ontbloot.
Niet-ontvanjcelijlcheid.

Van belang ontbloot en derhalve niet ontv:;mkelijk is het middel gericht tegen een
arrest, waarbij een beklaagde wegens
valsheid in geschriften wordt vrijgesproken, dat enkel betrekking heeft o·p de
beslissing betreffende de afwezigheid van

bedrieglijk opzet, indien het arrest beslist
dat het feit van de valsheid niet is bewezen.
19 januari 1970.
439
2. - Aanbrengen van een n~trnrnerplaat
van een voer-tuig met ei.oen beweeglwaalit
op een ander- voert~t.ig ·dan clat waarvoor
cle plaat besternd is. - Gebntilc van d-it
voerhtig voo·rzien van oenoernrl iclenUteitstelcen. Plant noah ver-valst noah
nagemaalct. Noch valsheicl nooh gelintilc van valse· gesohrif{en in. de zin vwn
de ar-tilcelen 193 en vol[Jende van het
Stratwetboelc. In de veronderstelling·

clat de vervalsing van een nummerplaai:
van een voertuig met eigen beweegkracht
een valsheicl in geschriften kan opleveren

VENNOOTSCHAPPEN

lie strafbaar is gesteld' bij de artikeen 193 en volgende van het Strafwetboek,
;.nnnen het aanbrengen van dergelijke
Jlaat, op een ander voertuig dan dat
~-aarvoor de plaat werd afgegeven, zonler dat enigerlei gegeven vervalst of na~emaakt werd, en het gebruik van het
:oertuig, dat alclus van dit identiteitste;.pn is voorzien, niet de bij deze wettei;ike bepalingen strafbaar gestelde ver,-nlsing van een akte of een stuk of geJruik van een valse akte of een vals stuk
JJlleveren,
22 juli 1970,
1032

.3. ----, Valsheid in geschriften. - JJ1ate,·ieel bestanddeel van het misdr·ijf, IJedriegtijlc opzet,Onde1·scheill.

Het hof van beroep dat, om te beslissen
1at een misdrijf van valsheid in geschriflc-n wordt opgeleverd door het vermeklen
in een overeenkomst van verkoop op afJE'taling en een overeenkomst van kredietJ]Jening dat een voorschot in geld door de
lwper was betaald, hoewel deze van de
n~rkoper slechts een wisselbrief had afg·egeven, enkel beschouwt dat hetzij nit
:le wet hetzij uit de aard van een dergelijke koopovereenkomst gepaard met een
kredietopening volgt, dat de afgifte van
"en wisselbrief geen betaling van een voorSl'hot in geld is, wijst aldus op. de materialiteit van de -valsheid, maar stelt niet
''ast dat de dader heeft gehandeld met
bedrieglijk opzet of met het oogmerk om
te schaden en verstrekt geen antwoord op
rle conclusie waarin nauwkeurige omstanc1igheden worden aangevoerd waaruit qe
nfwezigheid van dergelijk oogmerk of opr.et was afgeleid. (Srafwetb., art, 193 en
Hl6, en/wet van 9 juli 1957, art. 5.)
22 juli 1970.
1038

VENNOOTSCHAPPEN.
1. -

Jll(tamloze vennootschap. - Verteflenwoonliging door haar raad van bell cer mn ·in 1·echte op te treden. - l'oormaarden van de wettelijlcheid van deze
'l;e-rtegenwoo1'd·igin,q. De raad van bP-

lleer van een naamloze vennootschap is
Nlechts als college, samengesteld uit al
<le personen die het mandant van beheer<ler ontvangen hebben, het wettelijk orgaan dat bevoegdheid heeft om deze
rechtspersoon te vertegenwoordigen en
om voor deze in rechte op te treden,
(Wetten o·p de handelsvennootschappen,
gecoordineerd bij koninklijk besluit van
:m november 1935 en die titel IX van
noek I van het Wetboek van koo-phandel
Yormen, art. 11 en 12, dit laatste aangeYnld bij artikel 1 van de wet van 9 juli
1\135.)

25 september 1969.

94
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2. - NaamlOze vennootschap. - TTennootsohap in 1·echte vertegenwoord~gd
(loor haar raad van behee1·. A Tete ·of
exploot van reohtsingang. - Alcte of exploot dat, op stmjfe van niet-igheid, cle
naam., het beroetJ en cle woonplaats van
alle beheerders moet vermelden op cle
datmn van deze alcte of van dit exploot.
- V66r de inwerkingtreding van artikel 703 van het Gerechtelijk Wetboek,
wanneer een naamloze vennootschap
eiseres, in rechte vertegenwoordigd werd
door haar raad van beheer, moest de
alde of het exploot van rechtsingang, op
straffe van nietigheid, de naam, het beroep en de woonplaats vermelden van alle
beheerders op de datum van de akte of
van het exploot van rechtsingang. (Wetten OJ) de handelsvennootschappen, gecoordineerd bij koninklijk besluit van
30 november -1.935 en die titel IX van
Boek I van het Wetboek van koophandel
vormen, art. 11 en 12, dit laatste aangevuld bi.i artikel 1 van de wet van 9 juli
1935.)
25 september 1969:
94
-3. - NaamlOze vennootschap.
01itslag van een beheercler. _- Verpliqhting
clit ontslag in het Belgisch Staatsblad
belcend te malcen. - Sanctie bij gebrel;;e
van bekendmalcing. - Het ontslag van dP

beheerder van een naamloze vennootschap moet in het Belgisch Staatsblad
worden bekend gemaakt, op straffe van
niet te kunnen worden tegengeworpen
aan derden, die het desniettemin kunnen
inroepen. (Wetten op de handelsvennootschappen, gecoordineerd bij koninklijk
besluit van 30 november 1935 en die titel IX van Boek I van het Wetboek van
koophandel vormen, art. 11 en 12, dit
laatste aangevuld bij artikel 1 van de
wet van 9 juli 1935.)
25 september 1969.
94
4._ - Handelsvennootschap. - Exploot.
- Betekening op verzoelc van de1·gelijlce
vennootschap. - l'ermelcling van cle namen en hoedaniuheden 1Jan de nat1(,1trlijke tJersonen clie de bevoegdheid heblien
om in haar naam op te t?·erlen. - V erzuim. - Sanctie. - V66r het inwerking-

treden van artikel 7031 van het Gerechhilijk Wetboek moest een exploot dat door
een gerechtsdeurwaarder op verzoek van
een handelsvennootschap betekend werd,
op straffe van nietigheid, melding maken
van de namen en hoedanigheden van de
natuurlijke personen die de bevoegdheid
hebben om in haar naam of in naam van
de vennootschap op te treden.
6 november 1969.
235

5. - Elementen van het contract van
vennootschap. ~ Regeling van de deelneming van de vennoten aan het verlies
I

1192

VERBINTENIS

wordt door de wet bepaaltJ,, bij ontstentenis van een bijzonder -becling. - IndiE)u

de rechter, om het bestaan van een contract van· vennootschap tusseil partijen te
bewijzen, na te gaan heeft of zij iets in
gemeenschap hebben gebracht met het
oogmerk om de winst die daaruit kan
ontstaan onder elkam' te verdelen, toch
is het niet nodig dat hij de regeling vaststelt van de deelneming aan de verliezen
die, bij ontstentenis van bijzondere bedingen in het contract, door de wet worden bepaald. (Burg. Wetb., art. 1832 en
1853.)
3 februari 1970 (twee arresten).

512

•6. Personenvennootschap met beperlcte aanspralcelijkheicl. - Erfgenamen
en legatarissen van cleelbewijzen clie geen
vennoten mogen worclen. ~ Rechten van
deze erfgenamen en legatarissen op cle
hu.n ald~ts overgedragen deelbewijzen. -

De erfgenamen en legatarissen van deelbewijzen van een personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid die geen
vennoten mogen worden, verkrijgen niettemin de eigendom van de deelbewijzen
vanaf het openvallen van de erfenis; de
uitoefening van de aan deze deelbewijzen
verbonden rechten is evenwel geschorst.
(Gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen, art. 126 en 128.)
15 niei 1970.
870

7. - Personenvennootschap met be~
perkte aanstwakelijlcheid.
VennootschaJJ die enkel twee vennoten telt. Overlijden van een der vennoten. - Ontbinding van de vennootschap. Voo?·waarde.
Een personenvennootschap

zij niet dat de overdracht aan strengerc
voorwaarden wordt onderworpen.
15 mei Hl70.
87{
VE~BINTENIS.

1. Gelcligheid van een handeling.
Noodzakelijk b.estaan van een ooTzaak. Uitzondering. - Buiten de ge-

vallen waarin de wet aanneemt dat de
rechtshandeling op zichzelf kan bestaan
en van haar oorzaak kan worden gescheiden, is de geldigheid van een rechtNhandeling, zowel van een eenzijdige als
van een tweezijdige, afhankelijk van het
bestaan van een oorzaak. (Burg. Wetb.,
art. 1108 en 1131.)
13 november 1969.
261
2 . - Kwijtschelcling van sch11ld.- Stilzwij,qende kwijtschelding van schuld. Begrip. - Een kwijtschelding van schulcl

kan stilzwijgend zijn; dergelijke kwijtschelding kan evenwel slechts worden afgeleid uit feitelijke omstandigheden die
geen twijfel laten bestaan. (Burg. Wetb.,
art. 1282 en 1283.)
'
9 december 1969.
34±
3. - Verbintenis zonder oorzaak of wit
een ongeoorloofde oorzaak. - Giften wssen een man en een vrouw, beiden geh~twd. Pm·sonen tussen wie <l lo1tter
genegenheiclsbet·relclcingen ll bestonden. Geen n·ietigheid otJ grand alleen van deze
betrelclcingen die op zichzelf geen onzecleUjk karalcte1· hebben. - De <l louter ge-

negenheidsbetl:ekkingen ll -welke kunnen
bestaan tussen een man en een vrouw clie
met bei)erkte aansprakelijkheid die enkel ieder gehuwd zijn of van wie een van
twee vennoten telt, is niet rechtens ont- , beiden door huwelijksbanden verbonden
bonden ten gevolge van het overlijden is, hebben op 'zichzelf geen onzedelijk kavan een der vennoten; deze ontbinding rakter, zodat die ·betrekkingen alleen de
geschiedt enkel wanneer alle deelbewij- de rechter niet kunnen verplichten een
zen in handen van een enkele vennoot legaat van die man aan deze vrmtw nieverenigd zfjn, dit wil zeggen wanneer de tig te verklaren. (Burg. Wetb., art. 1131
overlevende vennoot eigenaar wordt van en 1133.)
alle deelbewijzen. (Bl.u·g. Wetb., arti51f)
5 februari 19-70.
kel 1832; gecoord. wetten op de handels4. ~ PotestaUeve voonvaa,nle die clc
vennootschappen, art. 119.)
15 mei 1970.
870 1Jerbintenis nietig maakt. - Begr,ip. De potestatieve voorwaarde die de ver8. - Personenvennootsohap met bebintenis, waaroncler zij is aangegaan,
nietig maakt is de zuiver potestatieve
perlcte aansprakelijkheid. Overd1·acht
voorwaarcle, clit wil zeggen de voorwaarvan de deelbew(izen. Regels neergelegd in cle artilcelen 126 tot 128 van de
de waarvan de vervulling uitsluitend afgeooordineerde wetten. Draagwijdte
hangt van de wil van degene die zich
van cleze regels. - ·Zo het ingevolge de
verbindt. (Burg. Wetb., art. 1170, 1171 en
regels betreffende de overdracht onder 1174.)
levenden of wegens overlijden van deel'18 juni 1970.
981
bewijzen van de personenvennootschap-5.
Lo·uter
potestat-ievc
of
eenvomlirt
pen met beperkte aansprakelijkheid,
neergelegd in de artikelen 126 tot 128 van potestatieve voorwaarde. - Beoordelin.fl
de gecoi:irdineerde wetten op de handels- cloor cle feitenrechtm·. - De feitenrechter
vennootschappen, · verboden is deze over- oorcleelt soeverein Df de voorwaarde
dracht te vergeJ?lakkelijken, toch beletten wanronder een verbintenis is aangegann

V·ERDELING. -'- VERJARING

een louter potestatief of eenvoudig potestatief karakter heeft, waJJ,lleer deze beoordeling steunt op de feitelijke uitlegging van de bedoeling der partijen, inzonderheid van de partij die zich verbindt, (Burg. Wetb., art. 1170 en 1171.)
981
18 juni 1970.

de . afst~nd van de. vorderfng. (Gerecht,
Wetb., art. 824.)
835
11 mei 1970.

VERiARING.
HoOFDSTU!K

VEIWELING.

HooFDSTU!K.
HOOFDSTUIK

Vet·effening van de gemeenschap die
tussen echt,qenoten bestaan heeft. - Onr·oerende goederen. - Veiling. - Gwvoeglijlc te verdelen goederen. - Begr·ip. -

Door te bepalen dat moet worden overgegaan tot de veiling van de onverdeelde
goederen, namelijk van de onroerende
goederen, « indien zij niet gevoeglijk
kunnen verdeelcl ')V'Orclen >>, beoogt nrtikel 827 van het Burgerlijk Wetboek met
de woorden cc niet gevoeglijk >>, zowel de
feitelijke onmogelijkheid van dergelijke
Yerdeling als alle andere feitelijke omstandigheden die kunnen bijdragen tot
l!et ontbreken van gevoeglijkheid, in het
bijzonder de staat van onverdeeldheid op
llet ogenblik van de vorming der kavels.
12 juni 1970.
961

VEQHAAL OP DE R.ECHTER..
1. Get·echtelijlc Wetboek, artikelen 478, 1080 en 1140 tot 11Jp. - Verzoelcschrift. Tussenkornst van een allvocaat bij het Hot van cassatie noodzakelijk . ..:._ Het verhaal op de rechter is een

burgerrechtelijk geding, zodat het enkel
ontvankelijk is indien het ingeleid wordt
door een verzoekschrift getekend door
een advocaat bij het Hof van cassatie.
(Gerecht. Wetb., art. 478, 1080 en 1140 tot
1147.)
19 januari 1970.
448
:2. · - Reohtspleging. ·
Gereohtelijk
TVetboek, artikelen 1140 tot 1147. - Toepassing van de regels inzalce voorziening
in cassa,tie in b1trgerlijlce zalcen.

Wordt een aanvraag tot verhaal op de
rechter bij het Hof aanllangig gemaakt,
dan past het Hof, na llet verstrijken van
de bij artikel 1144 van llet Gerechtelijk
W etboek gestelde termijn, de regels in
zake voorziening in cassatie in burgerlijke zaken toe; derhalve wordt in openbare terechtzitting uitspraak gedaan, met
name over de ontvankelijkheid van de
aanvraag. (Gerecht. Wetb., art. 1145.)
19 januari 1970.
448

:3. -

Atstand aanvaar·d. -

Deorete-

Daar het verhaal op de rechter
een burgerrechtelijk geding is, decreteert
het Hof de door de tegenpartij aanvaar-

ring. -

I. - Belastingzaken.
II. - B1trgerlijke zaken. ,
III. - Strafzaken.
HOOFDSTUK I.

HOOFDSTUK II.
BURGERLIJKE ZA!KEN.

1. - Burgerlijke zaken. - Stuiting.
- Da,qvaarding. - Afstand van ged:ing.
- Geen stttiting van de verjaring, buiten
het geval waarin de atstand gegrond ·is
op de · vermoede onbevoegdheia van de
rechter. - Buiten het geval waarin ·de

eiser afstand doet van het geding wegens
de vermoede onbevoegdheid van de rechter voor wie het geschil werd gebracht,
maakt elke afstand van geding de stuiting van de verjaring, ten gevolge van
de dagvaarding, ongedaan. (Burg. Wetb.,
art. 2246 en 2247.)
27 februari · 1970.
603
HOOFDSTUK III.
STRAFZAiKEN.

2. ·- Stratzalcen. - Veroordelende beslissing. - Misdrijf gepleegd tussen twee
data, zonder ver·dere pr:ecisering. - On.mogelijkheid na te gaan of de strafvordering al dan niet ver·jaard was. ,---' Vernietiging rnet verwijzing. Indien de

bestreden beslissing de· beklaagde veroor~
deelt wegens feiten, die eenzelfde schuldig oogmerk nastreven· en gepleegd zijn
tussen een wel bepaalde datum en een
andere, zonder verdere precisering, en
aan de hand ·van de processtukken,
waarop het Hof vermag acht te slaan,
dit ·Ho·f niet kan nagaan of de strafvordering al dan niet verjaard was, vernietigt het Hof de veroordelende beslissing
met verwijzing.
·
3 november 1969.
230

:3. - Stratzalcen. - Strafvordering. Overtrecling ornsohreven bi) een gemeenteverordening. - Termijn. - De strafvordering volgend . uit een overti·eding
van een gemeenteverordening .verjaart
wanneer er geen oorzaak van schorsing
van de verjaring bestaat, door verloop

119~

VERJARING

van _zes maanden, . te rekenen van de
laatste daad van onderzoek of van verc
volging verricht binnen zes ma::mden vanaf · de dag waarop het misdrijf is gepleegd. (Wet van 17 avi·il 1878, gewijzigd
bij de wet van 30 mei 1961, art. 21, 22,
25 en 28.)
8 dtecember 1969
339.
4. - Stmtzalcen.
Strafvordering.
Vonnis waarbij de zaak in be·raad
wordt gehotulen. - Stttiting van de verjaring van cle st1·atvonlering. - De ver-

jaring van de strafvordering wordt gestuit door het vonnis waarbij de zaak
in beraad wordt gehouden en de uitspraak van het vonnis tot een latere datum wordt uitgesteld.
8 december 1969.
339

5.

Stratzalcen.
Bnrge1·Ujlce
reohtsvordering. StrUcfvonlei'ing verfaard. Omstandigheid zonder gevolg
op de te belcwamer tijd ingestelde bm·gerlijlce 1·eohtsvorclering. - De verjaring

van de strafvordering brengt de , verjaring niet mede van de te bekwamer tijcl
ingestelde burgerlijke rechtsvordering.
(Wet van 17 april 1878, art. 26, gewijzigd
bij de wet van 30 mei 1961, art. 1.)
8 december 1969.
339
.. •6. - Stratzalcen. - Stmtvorde1'ing. Overt1·eding omsohreven bij artikel 5'51,
7o, van het Strafwetboek. - Aanmaning
van de administrat-ieve overheid met biihorende termifn. Overt1·eding. Ui'tgangspttn-t van de verja1'ing van de stratvordering. - Indien door de administra-

tieve overheid ·een termijn wordt toegestaan om gehoor te geven a an de aanmaning een bouwvallig gebouw te herstellen
of te slopen, bestaat. de <>Vertreding eerst
vanaf het verstrijken van deze termijn,
en de verjaring van de strafvorclering
begint pas te }open van het ogenblik dut
de bij de wet gestrafte feitelijke toestand <>phoudt te bestaan. (Strafwetb.,
al:-t. ·551, 7°; wet van 17 april 1878, artikelen 21, 22 en 23.)
2 februari 1970.
503

7 .. -

Stratzalcen.
StratvoTdering. Veroordelende beslissing. Onm<>gelijkheicl voor het Hot na te gaan of de stratvorde1··ing Ucl dan niet ve1·jaard was. Oassatie 1net verw-i,izing. - Indien noch

de vaststellingen van de bestreden beslissing, n<>ch de processtuklren, waarop het
Hof vermag acht te slaan, het Hof in
staat stellen na te gaan of de strafvordering al dan niet verjaard was op de dag
van de ver<>ordelende beslissing, verniE'tigt het Hof deze beslissing met verwijzing.
2 maart en 9 maart 1970.
608 en 640

-8. - Stratzalcen. - Stratvorde·ring. Wanbedrijf.· Verja?'ingstnitende daad
binnen de d1·ie jaUcr na het misd1·ijf en
binnen de drie jaar v66r de einclbeslissing ve1'1'iaht. - Geen verja1·ing van de
st1·ajvordering. - De strafv<>rdering uit

hoofde van een wanbeddjf is niet verjaard wanneer een daad van stuiting
werd verricht minder dan drie jaar te
rekenen van de dag waarop het misdrijf
werd gepleegcl en mincler dan drie jaar
v66r de einclbeslissing. (Wet van 17 april
1878, art. 21. t<>t 23, gewijzigd bij de wet
van 30 mei 1961, art. 1.)
9 maart 1970.
644
9. - Sti'Ucfzaken. - Stniting van de
ve1·jaring. Daad· van onclerzoelc. Beg1·ip. Een daad van onderzoek,

waardoor de verjaring van de strafvordering wordt gestuit, v<>rmt elke claad van
een daartoe bevoegde <>verheid om bewijzen te verzamelen of de zaak in staat
van wijzen te brengen. (Wet van 17 april
1878, art. 22, vervangen door art. 1 van
de wet van 30 mei 1961.)
708
6 april 1970.
10. - St1·atza1cen.
SclP'ijven van
een ambtenaa·r van het openbaa·r ministerie aan ee1~ commissUcris van pol-itie om
een inl-ichtingsbttlletin te doen ve·rbeteren
ot aUcn te vullen. Schri.fvett vooi·z·ien
van de ste-mpel en niet van de hancltelcening van rle UcmbtenUca1· van het openbaa-r
ininiste1'ie. - Levert geen daarl van onderzoek op die de verjaring stttit. -

Een schrijven aan een commissaris van
politie tot verbetering of aanvulling van
het inlichtingsbulletin betreffende een
beklaagde stuit de verjaring van de
strafvorclering niet wanneer dit schrijven
slechts voorzien is van de stempel en
niet van de hancltekening van- de ambtenaar van het openbaar ministerie die
zulks voorschrijft.
G april 1970.
708
11. - St1·atzalcen.
Strafvorde1·inrt.
- Schorsing. -,-- Klaoht met stell·ing van
lmrgerlijlce part·i.i wegens vals getttigenis.
Geen schorsing van cle verjaTing. -

Het indienen door de beklaagde van een
klacht, zelfs met stelling van burgerlijke
parti.i, wegens vals getuigenis, schorst
de verjaring van de strafvorclering niet.
(Wet van 17 april 1878, art. 4.)
19 mei 1970.
877
ll2. - FJtratzalcen.
St1·atvonlering.
SohoTsing. Verdaging bepolen om
het onrl.erzoelc wegens vals getuigenis mogel-i.flc te mMcen. Sohorsingsoorzaak.

-· De verdaging bevolep. om een onderzoek wegens ,vals getuigenis mogelijk te
maken, is een wetteli.ike oorzaak vooi· de
schorsing van de verjaring van de straf-
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vordering. (Wet :van 17 april 1878, artikel 4.)
19 mei 1970.
877
},3. - Stratzaken.
Stratvordering.
- Soho1·sing. - Ve1·daging om een onderzoek wegens vals get~t'igenis ·mogelijlc te
malcen. -- Dmw van cle schorsing. -

·wanneer de verdaging bevolen wordt om
een onderzoek wegens vals getuigenis
mogelijk te maken, is de verjaring van de
strafvordering gescborst vanaf de datum
van bet vonnis dat de verdaging beveelt
tot op de datum van de beslissing over
!let vals getuigenis. (Wet van 17 april
1878, art. 4.)
877
19 mei 1970.
14. - Stratzalcen.
St1·atvor.dedng.
- Ove1·treding van artilce~ 32 van de wet
van 13 olctober 1930 op lle telegmfie en
teletonie ·met draa(l. ·~V erjaringstermijn.

- De strafvordering ontstaan nit een
overtreding van artikel 22 van de wet
van 13 oktober 1930 tot co1irdinatie der
verscllillende wetsbepalingen op de telegrafie en telefonie met draad is verjaard,
bij ontstentenis van enige oorzaak die de
verjaring schorst, wanneer meer dan een
jaar verlopen is te rekenen vanaf de dag
van de o:vertreding. (Wet van 17 april
1878, art. 21, 22 en 23.)
25 niei 1970.
896

15. - Stratzalcen.
Fm:oordelende
beslissing. - Overtreding gepleegll tussen
twee data, zonde1· vm·de1·e p1·ecise1·ing. Onmogelijlcheill vom· het Hot na te gaan
of de strafvonle·ring al dan niet ver.iaa1·d was. Oa.ssatie met vcnvijzing.
- Wanneer de bestreden beslissing de
beklaagde zonder verdere precisering veroordeelt wegens feiten, die tussen twee
bepaalde data zijn gepleegd, en uit de
processtukken niet blijkt dat el' een daad
werd verricbt die de verjaring van de
strafvordering beeft gestuit of dat deze
verjaring geschorst werd binnen ·de wettelijke verjaringstermijn berekend vanaf
de dag na de eerste in de beslissing opgegeven datum, kan bet Hof niet nagaan
of de strafvordering al dan niet verjaard
was en bijgevolg vernietigt het Hof de
veroordelende beslissing met verwijzing.
(Grondw., art. 97; wet van 17 april 1878,
art. 22 en 23.)
25 mei 1970.
897
16. - Strafzalcen.
StTajvo1·dering.
- SohoTsing van de 1Jer;ia1·ing. - Voo1·ziening tegen elm ei.nllbesUssin!J op te!]enspraak. Soho1·sing van de ve·rjaring
vnnat de ltitsprank van deze beslissing
tot cUe van het oassntienrrest. - De cas-

satievoorziening tegen een eindbeslissing
op tegenspraak over de strafvordering
schorst de verjaring van de strafvorde-

ring vanaf de uitspraak van deze beslissing tot die van. bet cassatiearrest. (Wet
van 17 april 1878, gewijzigd op 30 mei
1961, art, 24.)
911
1 juni 1970.
VE~KIEZINGEN.

1. ---' TVetgevende ve1·1ciezingcn. - Kieswetboelc, a1·tilcel 130 . .- U-itgaven voo·r de
verlciezingen ten bezware vnn de gemeenten. - Artikel 130 van het Kieswetboek

betreffencle de wetgevende verkiezingen
brengt ten laste van· de gemeenten bepaalde voor deze verkiezingen gemaakte
uitgaven.
·
13 februari 1970.
541
2. - Provinoiale verlC'iez·ingen. - Wet
tot im·ichting der provinciale verlciezingen, artike~ 9. - Uitga.ven voo1· de ve1·7ciez·ingen ten bezware van de {ferneenten. -

De uitgaven voor de verkiezingen die ingevolge artikel 130 van llet Kieswetboek
betreffende de wetgevende verkiezingen
ten laste van de gemeente worden gebracht, .vallen insgelijks ten laste van de
gemeente voor de provinciale verkiezingen. (Wet tot inrichting der provinciale
verkiezingen, art. 9.)
13 februari 1970.
541
VE~LATING

VAN FAMILIE.

1. - Onde1·houcl.spUcht·i{le ·van lle betal-ing, van de ltitker·in!J tot oncle1·ho~td v1·ijgeste~d · do01· een rechte1·~ijke beslissin{l
clie n-iet in kmcht va11 gewijscle is gegaan
en niet bij voo1-ranll ~dfvorrbaar ·is. V-rijwilli,q in gebreJ,;e bUjven gecl1wende
mee1· dan twee mcwnclen nn rleze besz.issing, de term.-ijnen van de ldtlwring tot
-onllerhoud te kwijten. - Wctnbedrijf. -

De omstamligheid dat ieilumcl geclurende
meer dan twee maanden vrijwillig in gebreke blijft de termijnen van een uitkering tot onderhoml te kwijten, zoals
bedoeld bij artikel 3!Ubis van bet Strafwetboek, levert een wanbeclrijf op, zelfs
indien de miderboudsplicbtige van de betaling ervan vrijgesteld werd door een
rechterlijke beslissing die niet in kracbt
van gewijsde is gegaan en niet bij , voorraad uitvoerbaar is.
27 april 1970.
· 795
2. - Echtgenoot veroOTdeeld tot 1Jetnling aan zijn eohtyenote van eim {llobale
uitlcer·in{l tot onde·rlwttrZ voo·r hctal' en de
Beslissilh!J
lV'inderen uit het hmvelijk. die in kmcht vctn {fewijscle ·is geyann. niet-!d.tvoe'l'ing
gecl1wenl!e
V 1·ijwill-ige
rneer dan tw.ee mcwnllen. - Ove1·tredin[J
van nrtflcel 319bis ·vnn het St-mtwetboeJ,;:
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-

Omstandigheid dat· sommige · 'kirule1·en

f£ipn meerderja"righeid hebben be1·eikt en
dat de echtgenoot een verminclering van
de uitloi:wing hacl lc~tnnen acmvragen. Omstandighwicl zoncle·r gevolg op cle verpliehting de ~tit/cering tot onderhoml te
betalen en op ae ove1·trecl'ing. - De echt-

genoot die door een beslissing, waartegen
geen hoger beroep of verzet meer openstaat veroordeeld werd om aan zijn echtgenote een globale uitkering tot onderhoud te betalen voor haar en de kinderen
nit het huwelijk, en die gedurende meer
dan twee maanden in gebreke blijft de
termijnen ervan te kwijten, overtreedt artikel 391bis van het Strafwetboek; de omstancligheid dat sommige kinderen ·hun
meerderjarigheitl hebben bereikt en dat
de echtgenoot een aanvraag om vermindering van de uitkering hall kunnen indienen, stelt hem niet vrij van de verplichting verder de beslissing nit te voeren die
het bedrag ervan heeft vastgesteld.
18 augustus 1970.
1044

VEROORDELING MET UITSTEL
EN OPSCHOR.TING VAN DE
VER.OORDELING.
HOOFDSTUK

J. -

Gewoon

~titstel.

HOOFDSTUK

II. -

HOOFDS1'UK

III. -

Ge?,Qone opschorting.

HOOFDSTUK

IV. -

P•robatieopschorting,

Pmbatieuitstel.

HOOFDSTTJ.K I.
GEWOON UITSTEL.

HOOFDSTTJ.K II.
PROBATIEUITSTEL.

H001J'DSTTJ.K III.
GEWONE OPSCHORTING.

1. -

Opschorting van ae veroorcleling.
Voorwaarcle. - De opschorting van de

uitspraak van de veroordeling kan enkel
worden gelast indien de telatslegging bewezen is verklaard. (Wet van 29 juni 1964,
·art. 3.)
27 oktober 1969.
203

2. - GewO'Iie opschort'ing en probatie-.
opscho1·ting. - D~t~M· van cleze maatregelen. - Zowel de probatieopschorting, als
de gewone opschorting van de uitspraak
van de veroordeling kunnen enkel gelast
worden voor een duur welke niet 'minder
· dan een jaar en niet meer dan vijf jaar

mag bedragen. (Wet van 29 juni 1964, artikelen 1 en 3.)
27 oktober 1969.
203
HOOFDSTUK IV.
PROBATIEOPSCHORT.Il\G,

.3. - (}ewone opschorting en P1'0batieopschorUng. - D1t1w van cleze maatmgelen. - Zowel cle probatieopschorting, als

de gewone opschorting van de ultspraak
van de veroordeling kunnen enkel gelast
worden voor een cluur welke niet minder
dan een jaar en niet meer dan vijf jaar
mag beclragen. (Wet van 29 juni 1964, artikelen 1 en 3.)
27 okto?er 1969.
203

VERIUJKING ZONDER OORZAAK.
Vo·1·dering de in rem verso. - S~tbsi
diui-r lca1·aJcter. - Gevolg. - De rechts-

vordering gegrond op de verrijking zonder
oorzaak heeft een subsidiair karakter; zij
kan slechts worden ingestelcl door degene
clie heeft laten teniet gaan de vordering
ex clelicto die .hij bij indeplaatsstelling
kon i.nstellen tegen de beweerdelijk verrijkte persoon.
11 september 1969.
36

VERWIJZING NA CASSATIE.
1. - Stmtzaken. - B~wgerli,ilce rechtsvorclering. - Beroepen vonnis vernieti,qd
omrlat cle reehter in hoge1· bemep lcennis
heeft genomen van een reohtsvorde1·ing
d·ie voor hem niet we1·a gebraeht. - Ve1'ni6Uging zonder verwijzing. - Wordt een

in hoger beroep gewezen vonnis vernietigcl
in zover de rechter in hoger beroep kennis
heeft genomen ;van een burgerlijke rechtsvordering, die niet voor hem was gebracht, clan geschiedt de vernietiging zon-.
der verwijziging.
8 september 1969.
24
2. tot cle
Ting. me,t de
wijzin,q.

Strafzalcen. Cassatie beperJct
beschilcJcing tot Ve1'beurdverlclaVerbeu1·dve1·Tclaring niet stl'ijclig
wet. - Vernietiging zonder verWordt er een gedeeltelijke

vernietiging uitgesproken wegens de veroorcleling door de rechter tot .een verbeurdverklaring die ingevolge de wet niet
mocht worden bevolen, dan is er geen
grond tot verwijzing. (Wetb. van ~trafv.,
art. 429, laatste lid.)
28 oktober 1969.
205
.3. - Stmj.ealcen. - Vemiet{ging omdat
cle strajvonle1·ing vervallen is. - Kosten

VERWIJZING NA CASSATIE
wn cleze vonle1'ing clie te,n laste van de
::,'taat moeten blijven. - Vern,ietiging zonrler ve1·w·ijz·ing. - Wanneer de beslissing

op de strafvordering vernietigd wordt,
wegens verval van deze" vorclering, en de
kosten ervan ten laste van' de Staat moet"n blijven, geschiedt de vernietiging zontler verwijzing.
8 december 1969 en 19 mei 1970.
3::19 en 877
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saNe zonder verwijzi;ng. - Indien cle beslissing betreffende de kosten van cle
strafvorclering worclt vernietigd en de kosten van cleze rechtsvordering ten laste van
de Staat moeten blijven, geschiedt de cassa tie zonder verwijzing.
14 april 1970.
747

7. - St·ratzalcen. - Btwgerz.ijlce 1·echtsOassatie van cle besl-issing
vo1·de·ring. bet1·ettende de kosten van cleze rechtsvorder-ing. - Kosten van deze reehtsvo1·cle1"ing d·ie ten laste vnn cle b7wgerz.ij lee partij moeten bUjven. Oassatie zonde1·
verwijZ'ing. - Worclt de beslissing betref-

4. - Di1·ecte belusUngen. - Bevoegdl.•e·icl van de 1·echter op ve1·w·ijzing.- Vern ieUrring 10an een a1··rest 10a:n een hot vam.
/wroep in zovor het t!itspraak cloet ·ove·r
fencle, cle kosten van de burgerlijke rechtsrle wettelijlcheicl van een cwnslag vastgevordering vernietigd en moeten de kosten
~;telcl ten na-me vcm een vennootsehap. l'arl'ijen clie geen cassatievoo1·z·ien·ing hebvan deze rechtsvordering- ten laste blijven
van de burgerlijke partij clie ze heeft
lien ingestelcl tegen het besch-ikkencle gevoorgeschoten, dan geschiedt de cassatie
rleelte van clit arrest,. waarbij het be1·oep
zoncler verwijzing.
ran de vennootschap ontvanlcel-ijlc wo1·dt
re1·klaa1·d. - Beschilckende gedeelte dat,
14 april 1970.
747
wctt de o-mvang van de ·ve1"niet-iging be8. - Skatzalcen.- Yernietiging omdat
trett, n·iet oncle1'8cheiclen is van het bede rechte1· in hager beroep kennis heett
Best1·eden besehiklcenae gedeelte. genomen van cle st1·atvorde1"ing die bij
sch-ilclcencle gecleelte clat lcracht van ge~
hem niet aanhangig was en definitiet was
wijsde heett ve1·kregen. Betwisting
Yernietiging zonder veJ·wijover cle ontvankelijlcheid van het be1·oep ' bei·echt. zing. - Ingeval een beslissing wordt verdie derhalve aan de rechte1· op verwijzing
Jl iet mee1· lean voo1·gelegd worden. In- nietigll voor zover de rechter in boger be-

dien het Hof een arrest van een hof van
beroep heei't vernietigd in zover het uit~praak lleeft gedaan over de wettelijklleid
van een aanslag ten 'name van een vennootschan, dan is de rechter op verwijzing niet bevoegd. om te beslissen over de
untvankelijkheicl van het beroep zoals het
namens becloelde vennootschap wer(\ ingediend, wal).neer geen partij zich in cassatie had voorzien tegen het beschikkende
gedeete van dit arrest waarbij · het beroep
ontvankelijk werd verklaard en de beslisRing, wat de omvang van de uit te spreken
yernietiging betreft, geen beschikkende ge<leelte vormcle clat onclerscheiclen was van
het bestredene en dientengevolge kracht
1·an gewijscle had verkregen.
9 december 1969.
344

5. - Stratzalcen. - Oassat·ie van de
beslissing op cle stmtvorde1'ing wegens
verval van deze 1·echtsvordering. - Kosten van deze rechtsV01'deTing die ten laste
van de Staat moeten blijven. - Oassatie
::onder venvijzing. Ingeval de beslisRing op de strafvorderiiig wordt vernietigd, omdat deze vordering vervallen is,
en de kosten ervan ten laste van de Staat
moeten blijven, geschiedt de vernietiging
zonder verwijzing.
() npril 1970.
708
6. - Stmtzaken.
Stmtvo1·de1·ing. Ye1·nieUging van cle beslissing bekeffende
rle kosten van deze reehtsvo1·dering. Kosten van cleze 1'eehtsvordering die ten
laste van de Staat moeten blijven. - Cas-

roep kennis heeft genomen van de bij hem
niet aanhangig gemaakte en definitief berechte strafvordering, geschiedt de vernietiging zoncler verwijzing.
20 april 1970.
775

9. - Stratzalcen.- St1·atvo1·dering ve1·vallen bij ontstent·enis van een ontvanlcelijlc hager be1·oep van het openbaar ministerie. -.Kosten die ten laste van de Staat ,
moeten blijven. - Oassatie van de beslisOassatie
s·ing op de stratvorde1·ing. zonder verwijzing. - Wanneer de beslisc
sing on de strafvordering wordt vernietigd omdat het hoger beroep van het openbaar ministerie door de rechter in hoger
beroep is ontv,angen, hoewel dit niet ontvankelijk was, en de kosten · van deze
rechtsvordering ·ten laste moeten blijven
van de Staat, die ze heeft voorgeschoten,
g-eschiedt de cassatie zonder verwijzing.25 mei 1970.
893
10. - Di1·ecte belastingen. - Belang-.
hebbende moet de zaalc aanhangig malcen
b·ij het hot van be1'0e1J op venvijzing door
een op de .rtrijJie van dit hot nee·rgelegd
ve1·zoelcschritt. - Verzending van het verzoelcsclwitt bij te1· post aangetelcende
b1'iet. - Niet-ontvanlcelijlcheicl. - Wan-

neer inzake directe belastingen de vernietiging van een arrest worclt uitgesproken,
maakt de belanghebbende de zaak aanhang-ig bij het hof van beroep op verwijzing door een op de gri:ffie van dit hof
neergelegd verzoekschrift ; de verzending
van het verzoekschrift bij ter post aange-
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tekende brief voldoet niet aan de voorscbriften van artikel 292 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen.
2 juni 1970.
!H8
11. - St·rafzaken. - · Verniet-iging van
de beslissing van een comm·iss·ie tot be~
sclwrm·ing van de ·mantschnpp·ij. - Verwijz·ing nanr · dezelfde c~Jmmiss·ie, ai~ders
samengesteld. - Ingeval bet Hof de be-

slissing van een commissie tot bescherming van de maatscbappij vernietigt met
verwijzing, dan wordt de zaak verwezen
haar clezelfde commissie, anders samengestelcl. (Wetb. van strafv., art. 427; wet
van 9 april 1930, vervangen bij die van
1 juli 1964, art. 14 en 31.)
22 juni 1970.
988
12.- Tuchtznlwn.- IUtad van beroep
·van de Onle van architecten. Besl-issing dat een architect niet gemachtiod. is
om gelijktijcl-ig een ancle1·e nctiv-ite-it 1t-it
te oetenen. V·ernietig·ing omdat deze
beslissing uitsluitencl gestennd is 01J een
reglement dat geen b·in1lencle lc-racht heeft.
- Oassctt-ie zoncler venvijz·ing. - Vernie-

tigt bet Hof een beslissing van een Raml
van beroep van de Orde van architecten,
clat een architect niet gemachtigd is om
gelijktijdig een . andere activiteit uit te
oefenen, omclat deze beslissing uitsluitend
gesteund is op een reglement van beroepsplichten dat geeil bindende kracht heeft,
clan geschiedt de vernietiging zonder verwijzing.
23 juni 1970.
1006
13. - St1·atzalcen.
Ve1"rlietiging va1i
'de beslissing op cle /Hto'l',qerlijlce rechtsvordering. - Dejln-itief geworden v?'ijsprank
vwn de belclangde op ae sti'nfvonle?·ing. Bevoegdheid van ae 1·echte·r op ve?·wijzing. - Wanneer op de voorziening van

de burgerlijke partij de beslissing die de
vorclering van deze parti.i afwijst vernietigd is, beeft de recbter op .verwi,izing de
bevoegdbeid om, niettegenstaantle bet feit
dat de vrijspraak van de beklaagde definitief is geworden, na te gaan of· deze de
claad beeft gepleegd die ten gTionclslag ligt
aan de burgerlijke rechtsvordering en of
deze daml een misdrijf uitnnakt. (VVPl'l>.
van strafv., art. 172, 177, 202, 216 en 3/3.)
1') augustus UJTO.
1042

VER.ZEKEIUNGEN.
1. - V e?-plichte aanspralcelij lcheidsverzekering inzalce moto1-rijt1~igen. - Overeenlcomst gesloten door een niet ontvoogcle m-incle~'jar-ige wiens vader in de
overeenlcomst Ntssengelcomen is als wettefijlv vertegenwo01·aige·r vnn de m-inder.ia-tiue. Ontbincling van cle overeenkomst doo1· de ve1·zelceraar. Ontbin-

ding enkel betekend aan cle minderjarige, verzekeri·wgnemer. - Beslissing flat
de ontbincling, om geldig te zijn, op het
minst moest betekend zijn actn lle vader,
wettelijlc vertegenwoordiger 1'an. cle minrlerjaJ·ige. - Wettelijlclleill. - Wettelijk

gerecbtvaarcligcl is het arrest, clat de geldigheicl aanneemt van een o-vereenkomst
van verzekering voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheicl inzake motorrijtuigen die werd ondertekencl door een
niet ontvoogde minderjarige wiens vader
in de overeenkomst is tussengekomen als
wettelijk vertegenwoordiger van deze
minderjarige, en beslist dat de ontbinding
van de overeenkomst, hoewel zij door de
verzekeraar o·vereenkomstig de bepalingen ervan werd betekencl aan de minderjarige, verzekeringnemer, om gelclig te
zijn op het minst moest betekencl zijn
aan de vacler van de minclerjarige, wettelijk vertegenwoordiger van de minclerjarige in de overeenkomst. (Burg. Wetb.,
art. 38f}.)
15 decen1ber 1969.
367
2. - VerpUchte aanspmlcelijlcheidsverzelcering inznke motor1'ijhtigen. - TToorwe·rp va.n deze verzelcering. - De ver-

plichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen dekt de scbade die
do-or llet verkeer van het verzekercle
voertuig op _de openbare weg en de daarmee gelijkgestelde terreinen wordt veroorzaakt, met uitsluiting van de andere
schacle die het voertuig kan: teweegbrengen, onder meer bij de verplaatsing ervan in een garage die niet met deze terreinen kan worden gelijkgesteld. (Wet
van 1 juli 1956, art. 2, § 1.)
22 j'anuari ;1.970.
456
3. - Verplichte aanspmlcelijlcheidsvcrzelcering inzalce motorrijt1tigen. Wet
van 1 jnli 1956, artilcel ·2, § 1. - Verlceer op ten·einen die niet ioeganlcelij 7<;
zijn voor het publiek maar voor een zelce·1~
aantal personen clie het reaht hebben om
e1· te lcon~en. Bef!1'ip. - Een garage

voor motorrijtuigen kan slechts gelijkgestelcl worden met een << terrein dat niet
toegankelijk is voor het publiek maar
V<Jor een zeker aantal personen die het
recbt hebben om er te ko1nen n, in de zin
varf. artikel 2, § 1, van de wet van 1 juli
1956 betreffencle de verplicbte aansprakelijkheiclsverzekering inzake motonijtuigen; indien het een parkeergarage en
geen garage-werkplaats is. (Impliciete oplossing.)
22 januari 1970.
456
4. - VertJlichte aanspmlcelijkheidsverzelcering inzalce m'otorrijt1tigen. Gemeenschappelijlc JJ1 otorwnarborgfonds. Fonlls in de plants gesteld van cle aanspralcelij lee dader van het ongeval · ten
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a~nzien

van diens verpUchtinyen.- Voorwaarden. - Het Gemeenschappelijk Mo-

torwaarborgfonds wordt, ingevolge · artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 januari 1957, genomen ter uitvoering van
de wet van 1 juli 1956, in de plaats ge~teld van de verplichtingen van de aan~prakelijke da{ler voor de vergoeding van
rle schade ver{)orzaakt door een niet gei<lentificeerd motorrijtuig.
5 februari 1970.
522

1199

vaststelt om ·lcenn·is te nemen van de
st?.-atvordedng en de zaalc verwijst naar
het openbaar ministm·ie. Ontbrelcen
van belang. Niet-ontvanlcelijlcheid. -

Het verzet van de beklaagde tegen een
beslissing bij verstek die aileen de onbevoegdlleid van {le feitenrecllter vaststelt
om kennis te nemen van de strafvo-rdering en de zaak verwijst na·ar het openbaar ministerie, is niet ontvankelijk wegens het ontbreken van belang. (Wetb.
· van strafv., art. 151 en 187.)
BtwuerU:ike
16 junil970.
976

5. - Lnnclve1·zeke1·inr1.
znlcen. - Mirldel dat nnn rle reehte1· 'Cer'lf)ijt nnnvaa1·d te hebben, zonrler op. rle
l"oncl1ts·ie van de ve·r.zelce1·aar te nntwoo·rrlen, dat deze lantste ervan afuezien had
cieh te beroepen op de nietiaheicl van de
ove1·eenlcomst weuens verzwi:iainu van de
1;erzekerde. - Geen, 1;erzwijaing van de
1Je1·zelcerde. - Middel zoi~der belang. -

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang,
is het middel waarbij worclt aangevoercl
dat de, rechter, zoncler de conclusie van
de verzekeraar te beantwoorclen, heeft
n ::mvaarcl clat cleze laatste ervan afgezien
had zich te beroepen op de nietigheidnm de overeenkomst voortspruitencle uit
een verzwijging van de verzekerde, wanneer het beschikkencle gecleelte van de
heslissing
wettelijk
gerechtvaarcligd
blijft door de vaststelling in de redenen
rlat er geen verzwijging van de verzekerde is geweest.
12 maart 1970.
660
6. -

VerpUohte cwnspralcelijkheidsverinzalce motorrijtttiyen. Beslissing waarbij een tegen de vm·zelceraru·
qm·iehte eis om veruoerling wm·dt toe{fewezen. Ve1·zelce1·acw die zegt dat hi:i
rlie de eis indient van i.le ve1·zelceriny is
1titgesloten ingevolge de bepalingen van
de polis.
Geen passend antwoord.
- Niet gemotiveercle beslissing. - Niet
~·elcer·ing

VISSERIJ.
Riviervisse·ri_i. - Wet vnn 1 j-uli
Visrecht van de boordeiyenaars.
Begrip. - In alle andere waterlopen

1. 1954. -

dan de stromen, rivieren en vaarten bedoeld bij artikel 2 van de wet van 1 juli
1954, gewijzigd bij die van 1 juli 1957,
llebben de boorcleigenaars het visrecht,
iecler van zijn kant en tot in ·het midden
van de 'waterloop: (Wet van 1 juli 1954,
art. 1, 2 en 6.)
24 november 1969.
293

:2. -

Riviervisserij. - Wet van 1' juli
Vijvers, visputten, sloten of lcanalen wan1·in de v·isseTij door beiloelde
wet wordt geregelfl. - BeaTiZJ. - De vij-

1954. -

vers, visputten, sloten of kanalen waarin
de wet van 1 juli 1954 de visserij regelt
zijn de wateren waarin vissen vrij kunnen bewegen tussen deze plaatsen en de
stromen, .rivieren en ande,11e openbare
waterlopen. (Wet van ·1 juli 1954 op de
riviervisserij, art. 1.1
24 november 1969.
293

VOEDINGSWAnEN.

regelmatig gemotiveercl is cle beslissing
1lie een eis om vergoecling gericht tegen
1. - Vleeslceuring en vleeshanflel. <le verzekeraar van de burgerrechtelijke Koninlcli_ilc besluit vnn 12 decembe1· 1955,
aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen n1·tilcel 1, 19, h. - Bepaling die overeentoewijst, zonder passencl te antwoorden
lcomt met de wet van 5 september 1952.
op !let verweer dat regelmatig in conclu- - ~rtikel 1, 1°, h, van het koninklijk
~ie wordt voorgeclragen dom· .de verzekebeslnit van 12 december 1955 betreffende
raar, die zegt dat llij die de eis indient, de vleeswinkels en de claarbij behorende
ingevolge de bepalingen van de verzeke- bereidingswerkplaatsen komt overeen
ringspolis, vastgesteld overeenkomstig met de artikelen 13 en 14 van de wet van
artikel 4, § l, van cle wet betreffende de 5 september 1952 betreffencle de vleeskeuyerplicllte aansprakelijklleidsverzekering ring en de vleesllandel, zelfs in zover het,
inzake motorrijtuigen, van de verzeke- · in algemene bewoordingen, in de ·lokalen
ring is uitgesloten.
bestemd voor de bij becloelcl artikel 1,
1021 lid 1, omschreven verriclltingen, buiten
26 juni 19·70.
de handel in andere waren clrm vlees en
vleeswaren, de handel verbiedt in alle
andere produkten dan veTcluurzaamde of
VERZET.
bewerkte produkten dienencl tot !let kruiden en het bel'eiden van vlees.
Strnfzalcen. - Verzet van de belclaagde
tegen- een beslissiny bij verstelc die alleen 1 15 september en 17 november 1969.
46 en 264
rle onbevoegdheid van de teitenreohter
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2. - Vleeslcetwing en vleeshandel. , Handel in de lolcalen bedoeld bij artilcel .1, 1o, h, van het lco1linlclijlc beslttit
van 12 december 1955. - H-andel in vlees,
vlceswaren en verdtmrzaamde of bewerlcte produlcten dienend tot het lcruiden en het bereiden van vle~;s. - Toegestane handel.
Voorwaarden.

De handel in ve.rduurzaamde of bewerkte
produkten dienend tot het kruiden en
het bereiden van vlees in de lokalen bedoeld bij artikel1, 1°, h, van het koninklijk besluit van 12 december 1955 betreffende de vleeswinkels en de daarbij behorende bereidingswerkplaatsen, wordt
slechts toegestaan wanneer de aanwezigheid van deze produkten in dergelijke
lokalen niet scbadelijk kan zijn voor de
openbare gezcindheid.
46
15 september 1969.

:3. - Vleeslcetwing en vleeshandel.
Wet van 5 septmnber 1952 en lconinlclijlc
besluit van 12 december 1955. Vleeshnndel. - Beg1"ip. - Voor de toepassing
van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel,
en van de ter uitvoering ervan genomen
besluiten, met name voor deze van het
koninklijk besluit van 12 december ·1955
betreffende de vleeswinkels en de daarbij
behorende bereidingswerkplaatsen, wordt
de benaming << vlees n voorbehouden voor
· bet vlees van dieren dat bestemd is voor
de voeding van de mens. De handel in
vlees, bedoeld bij artikel1, 1°, ·h, van dit
besluit heeft derhalve enkel de betekenis
van de handel ·in dergelijk vlees.
17 november 1969.
264
4. ~ Vleeslcetwing en vleeshandel. Koninlclijlc beslt~it van 12 december 1955,
nrtilcel 1, 1°, h. - Handel in prodt~lcten
dienencl tot het lcrttiden en bereiden van
vlees. Beg1·ip. Het koninklijk be-

verbruik geschikt, vers, bereid of verduurzaamd vlees, -vet of slacbtafval,
waarbij wordt voorgescbreven dat vooren achteraan op de voor 'het vervoer
van vlees, bereid of verduurzaamcl vlees
aangevende vervoermiddelen het opscbrift « Vleesvervoer JJ moet vermeld
worden, alsmede de naam en het adres
van hun eigenaar zijn ook van toepassing
op de voor het vervo~r van vet aangewende vervoermiddelen.
24 november 196!}.
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1.
Stmtznlcen.
001'1·ect·ionelr
rechtbanlc. - Pmces-verbanl van een te-1'echtzitt·ing, t-ijdens wellce de zaMc onderzocht wenl, n·iet voorzien van cle hantltelcening van de voorzitte1· at vcm de g·riffier. - Vonnis waa1"in niet alle vereiste
vnstst.ellingen voo-rlcomen om de ·l"egelmat-i,qhe·id van cle 1·echtspleg·ing te bewijzen.
- Niet-igTL_6-id. - Nietig is bet vonnis van

de correctionele rechtbank, wanneer het
proces-verbaal van de terechtzitting, tijden.s welll:e de zaak onderzocht werd, niet
voorzien is van de handtekening van de
vciorzitter of van de gri•ffier, en in het
vonnis niet alle vereiste vaststellingen
voorkomen, om de wettelijkheid van cle
recbtspleging te bewijzen. (Wetb. van
strafv., art. 155 en 189; wet van 1 mei
1849, art. 10.)
8 september 1969 en 15 juni 1970.
21 en 9n
2. - Strafzalcen.- Pmces-verbaal van
een te1·echtzitting vnn de correctionelc:
rechtbnnlc dnt ve1·meldt dat het ve1·hoo1·
vnn de getttigen met gesloten detwen be·
volen is. - Uitgifte van het vonnis, wan1·bij het sluiten der detwen is bevolen, niet
bij de processtulclcen gevoegd. - VMmelcl-ingen van het proces-verbnal van de te1"echtzitt·ing en van het erop volgencl vonins, tlie het niet mogelijlc malcen na te
gann of cwt·ilcel. 96 IJan tle Gmndwet in
acht is genonwn. - N-ietigheicl van het
vonnis. - Hot van bemep ·dat de bewijslcracht-ige gegevens niet weert wellce. doo1·
de ee·rste 1·echter op de te1·echtzitUng zijn
ingewonnen. - Nietigheid vnn het a1Test.

sluit van 12 december 1955 betreffende de
vleeswinkels en de daarbij behorende bereiding,swerkplaatsen heeft geen omschrijving gegeven van de woorden « produkten
diem\nd tot het kruiden en het bereiden
van vlees JJ, zodat onder deze uitdruk- ·
kingen overeenkomstig hun gebruikelijke
betekenis respectievelijk moet verstaan
worden bestanddelen die dienen om het
vlees meer smaak te geven en produkten - Indien in strafzaken, het proces-verdie het gereed maken voor het verbruik. battl van de terecbtzitting, welke door de
'17 november 1969.
26i correctionele recbtbank wercl gehouden
voor de behandeling van de zaak, ver15. ~ Vlees. - Vervoer langs de weg.
meldt clat bet verhoor van de getuigen
- Koninlclijlc beslttit van 11, ,it~li 1960,
met gesloten deuren bevolen is, maar geen
artilcelen 7 en 8. Opschriften wellce
uitgifte van deze beslissing bij de proces'rlienen voor te lcomen 011 de vervoernvidstukken wercl gevoegd en de vermelclingen
delen. Opschritt verplicht voor het
van het proces-verbaal van de terecbtzitve·rvoe1· zowel van vet als van vlees. ting en van het eropvolgend vonnis bet
De artikelen 7 en 8 van het koninklijk niet mogelijk maken na te gaan of de bij
besluit van 14 juli 1960 betreffende het artikel g6 van de Grondwet voorgeschrevervoer langs de weg van voor menselijk ven regel werd in acht genomen, is llet
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op dit hager beroep gewezen arrest nietig,
zo het de nietigheid van het vonnis overneemt door de tijdens de terechtzitting
van de eerste rechter ingewonnen bewijskrachtige gegevens niet te weren.
8 september 1969;
'
21
1

.3. - Btt1'geTlijlce zalcen. - WerlcrechteTsl·aad. - Nee1·legginr1 van een conclttsie.- VaststelUng in de sententie.- Niet
voorgeschTeven clOOT de wet. - Geen wets-

bepaling schrijft voor dnt in de sententiel:l
van de werkrechtersravd wordt vastgesteld dat de conclusies gelezen en n:eergelegd werden.
18 september 1969.
63
4. - Straj.zalcen. - Beslissing van de
commissie tot bescherming 1Jan de maatschappij clie ·de invrijhe·idstelling van een
,qe'intenteel·de wei,qeTt. - Geen lcennis{feving van een atsch1·itt van de beslissing
aan de ge'interneen~e. Omstandigheid
cUe de wetteUjlcheid van de beslissing niet
aantast. __:__ Het gebrek aan betekening

aan de geYnterneerde van een afschrift
van de beslissing van de commissie tot
bescherming van de maatschappij die de
invrijheidstelling weigert, tast de wettelijkheid van deze beslissing niet aan.
22 september 1969.
78

5. - Btwgerlijlce zalcen. - Partijen
die ove1· de zaalc ten grande conclttsie hebben genomen of aangemaand werden het
te doen. - Partij die slechts onvolledig
heett geantwooTd op de eis van haa1· te~
rf'enstander. - Rechte1· die ove1· de zaalc
ten grande uUspmalc mag doen. De
zaak is in staat van wijzen en de rechter
mag over de zaak ten grande uitspraak
doen indien .elke partij over de zaak ten
grande· conclusie heeft genomen of aangemaand werd het te doen, zelfs zo een van
hen slechts onvolledig op de eis van haar
tegenstander heeft geantwoord. (Wetb.
van burg. rechtsv., art. 343.)
145
9 oktober 1969.
6. - Burge1·lijlce zalcen. - Eindvonnis
op tussengeschil. - Begl'ip. - In burger-

lijke zaken is een eindbeslissing op tussengeschil, waartegen derhalve omniddellijke voorziening open staat, de beslissing
waarbij de rechter in hoger beroep, ter
verwerping van de conclnsie waarin een
partij bestwistte dat een onderzoeksmaatregel wettelijk mocht worden bevolen,
deze maatregel beveeJt.
31 oktober 1969.
213

7. - St1·atza1cen. - Getttigen gehoorcl
door de pol'itie1·echtbanlc. - Eed dat de
waa1·heicl en niets dcm de waarheid zal
gezegd worden. Eecl die niet beantwoonlt aan de voorschriften van de wet.
- Nietigheid van het vorptis van de co1·-

1201.

rectionele 1·echtbanlc die deze nietigheid
heeft overgenomen. - Indien, volgens de

vaststellh\gen van het proces-verbaal van
de terechtzitting, de politierechtbank getuigen heeft gehoord, die enkel de eed
hebben afgelegd dat zij de waarheid en
niets dan de waarheid zullen zeggen, is
nietig het vonnis van 1 de correctionele
rechtbank dat steunde op de rechtspleging
gevolgd voor de eerste rechter en de onwettig afgenomen getuigenissen niet
weercle. (Wetb. van strafv., art. 155.)
3 november 1969.
22.'1
8. - Uitleggend vonnis. - Vonnis dat
n;chtdoende in de aan de r·echte1· ovel·gelegde zaalc een vonnis · uitlegt dat met
name gewezen is tussen clezelfde pa1·tijen.
Ondersche·icl. De rechter die, uit-

spraak doende in de hem overgelegde
zaak, een vroeger vonnis uitlegt dat met
name gewezen is tussen dezelfde partijen,
velt geen uitleggend vonnis.
7 nov-ember 1969.
243
9. - Strafzalcen. - Zoon en schoondochter van een belclaagde als getttigen
gehoo1·d door de con·ectionele rechtbanlc.
- Eed ve1·plicht op stmffe van nietigheid.

- De zoon en de schoondochter van een
beklaagde, die door de correctionele rechtbank als getuigen worden gehoord, moeten op straffe van nietigheid de wettelijke
eecl afleggen. (Wetb. van strafv.,. art. 155
en 156.)
24 november 1969.
292
10. - Btratzalcen.
Oorrectionele e·n
pol-itierechtbank.
Nederlegging van
stulclcen do01· een tJaTtij. - Onde1·telcening
van deze stulclcen do01· de voo1·z-itfm· en
de gr·ijfier. - Niet wettelijlc vereiste vo1·m.

Geen enkele · wettelijke bepoaling legt
op dat cle door eel). partij voor een correctionele of politierechtbank neergelegde
stukken moeten voorzien zijn van de
hancltekening van de voorzitter en (of)
van de griffier.
19 januari 1970.
439
~

11. - Btwgerlijke zalcen. - BeschilcJcend gedeelte. - Beg-rip. - Elke beslis-

sing van de· rechter betreffende een betwisting is een beschikkencl gedeelte, onverschillig cle plaats waar deze beslissing
in de tekst van het_ vonnis voorkomt.
30 januari 1970.
488
12. - Stmfzalcen.
Proces-ve·rbaal
van de te1·echtz-itting. - Gettdge. - Opgave van zijn iclentiteit. - Wanneer het
proces-verbaal van de terechtzittlng bij
de veroordeelde geen twijfel laat llestaan
omtrent de identiteit van d'e gehooi:de getuige, kan er voor hem geeJ;t nadeel voortvloeien uit de niet-opgave door de griffier
van de vermeldingen waarvan hij over-
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-eenkomstig · artikel 155 van het Wetboek
van strafvorclering aantekening houclt.
2 februari 1970.
495
1.3. - Strafzalcen. - Verhoor van een
persoon ter te1·echtzitting als yettt·ige en
deslcmulige. Aflegrring Vftn de wettelijlce eed als getttige ·en deslc·undige. Pe1·soon door dezelffle 1·echters opnic'lf:UJ
yehoonl op een latere te1·echtz-itting. Hcrlwl'ing van de eden niet vereist. - Hij

die ter terechtzitting als getuige en cleskundige is gehporcl en er terzelfclertijcl de
wettelijke eecl als getuige en deskunclige
heeft afgelegd, moet niet · opniew worden
beecligcl, wanneer hij in clezelfde zaak opnieuw door clezelfcle recllters op een latere
terechtzitting worclt gehoorcl.
2 februari 1970;
495
14.

-

Stmtzalcen. Oorrectionele
in hoge·r berocp rechtdoende.
- Getnige van rninstens vijftien jaa1· die
niet ontzet is van het rccht om i:n rechte
te getitigen. - Verpliclite -eed, op stratfe
vnn n:ietigheid. - Een getuige van min~·echtbanlc

stens vijftien jaar, die niet ontzet is van
het recht om in rechte te getuigen en die
gehoorcl is door een correctionele of l)Olitierechtbank, moet op · straffe van nietighekl onder ecle worden geboord. (Wetb.
van strafv., art. 155., 176, 189 en 211.)
2 .februari 1970 (clrie anesten).
498

15. - Strcttzalcen. - Vonnis ~·nn de
oo·1Tectionele rechtbnnlc nietig wegens het
onrcyelrnntig verhoo1· van een rtetttige. Oetttig-enis niet _qeweenl floor het hot van
bemep. - Nietigheifl van het ov het hover bemep gewezen ftn·est. - Inclien een
vonnis van cle correctionele rechtbank
nietig is wegens het verhoor buiten ede
van een getuige, dan is. het op het hoger
beroep gewezen arrest, dat zich de nietigheid heeft toegeeigend door het onregelmatig ontvangen getuigenis niet te weren,
zelf nietig, (Wetb. van strafv., art. 155,
189 en 211.) (Tweede en derde zaak.)
2 februari 1970 (clrie arresten).
498
1·6. - Skctfzftlcen. - Beschilclcmule gedeelte. - Begrip. - Elke beslissing van
de rechter, onder meer die van het Hof
van justitie van de Europese Ge:ineenschappen, over een betwisting vormt een
beschikkencle gedeelte, onverschillig welke
plaats deze beslissing in de tekst van het
vonnis of van het arrest inneemt'.
16 februari 1970.
549

17. Stmtzalcen.
Oon·ectionele
rechtbnnlc fU.e dctden van onrlerzoelc veroficht bttiten de gewone lolcalen voo1· haar
tm·echtzittingen. - Geen vaststelling van
de inachtnem:ing vnn de regels betreffende
de openbctct1'heicl de1·. te1·echtzittingen. Nietigheid van het onfle·rzoelc en het von-

nis. - Wanneer de correctionele rechtbank de lokalen waar zij gewoonlijk zitting houdt, heeft verlaten en niet wordt
vastgesteld dat deze onclerzoekszitting
openbaar is geweest of clat het sluiten der
cleuren regelmatig wercl bevolen, zijn nietig het alclus gedane onclerzoek en het
daarop gewezen vonnis. (Gronclwet, artikel 96; vVetb. van strafv., art. 190.)
16 februari 1970.
555

1-8. - Stratzalcen. - Rechter ·in hoge·r
bemep clie reuelrncttig cen ondm·zoelcsmnat?·egel ven·icht en zij-n · besliss·inrt
stcunt 011 de nlfltts floor hem gednne vaststellingen. - R-echte'l· in ho_qe·r beme11 e·rlcent fle j7t'istheid van de vaststelVingen ht
het pmces-ve1·baal, dom· fle ee1·ste rechte·r
opgemaalct · in{!evolge een.zelfcle onregelmntig u'itgevoenlc onflerzoelcsmiwtregel. Rechte1· in hager beroe11 die cle1·w·ijze n·iet
1le cloor fle eerste 1·echteT geflane vnststellinyen tot de zijne maalct, nwar wel het
relnns flat fleze lnntste van z·ijn vaststellingen geejt. - De rechter in hoger be-

roep die zijn beslissing grondt op zijn
eigen vaststellingen, gedaan tijclens een
door hem regelmatig verrichte onderzoeksmaatregel, en daarbij de juistheid
erkent van de vaststellingen van llet proces-verbaal door de eerste rechter opgemaakt ingevolge eenzelf{le cloch om;egelmatig uitgevoerde onderzoeksmaatregel,
maakt derwijze niet de (loor de eerste
rechter gedane vaststellingen tot de zijne,
maar wel het relaas dat deze laatste van
zijn v aststellingen geeft.
16 februari 1970.
' 5551!9. - St·rafzalcen.
Pmceshandelingen in ee1·ste aanleg mwegelmatig '!!eTricht. Rechtm· in hoge1· be1·oev steU
ttitdrulclcelijlc vast flat het lieroepen vonnis dooT nietigheid is aangetast. - Rechte?· flie zofloende iml)liciet fle stttlclcen
verwm·11t die betrelclcing heb ben 011 deze
handelingen. - De rechter die uitdrukke-

lijk vaststelt dat het beroepen vonnis door
nietiglleicl is aangetast en nauwkeurig
aangeeft op welke redenen zijn beslissing
steunt, verwerpt impliciet maar zeker nit
het dossier de stukken, die betrekking
llebben op de hanclelingen van de eerste
rechter, waarvan hij vaststelt clat niet
blijkt dat zij regelmatig ziju verricht.
16 februari 1970.
565
20. - Stratzalcen. - Niet'igheifl vnn
het beroepen vonnis. - Beslissin_q Vftn de
1·eohter in hager beroev flie ttUspTaa,k
doet bij wege van nieuwe beschilclcing . .,..
Nietigheid van het beroe11en vonnis zonfler invloed 011 de wettelijlcheid van de
lieslissing in hager be1·oep. - Zoncler in-

vloed <JP de wettelijkheid van de beslissing van de rechter in hoger beroep is de
nietigheid van het ber<Jepen vonnis, wan-
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neer de recbter in boger beroep uitspraak
doet bij wege van nieuwe bescbikking.
16 februari 1970.
565
21. - Stratzalcen. - Aantelcening van
de getuigenissen. Verpliohting ge~dt
niet voor de strafgereohten die uitspraalc
doen in laatste aanleg. -De verplicbting

om aantekening te bouden van de getuigenissen geldt niet voor de strafrecbtbanken, die in laatste aanleg uitspraak doen.
(Wet van 1 mei 1849, art. 10.)
16 maart 1970.
670
22. - Stratzalcen. - Bloedve1·want in
nede1·dalende lijn van een belclaagde die
als get1tige gehoord wordt, rZoor het hof
van beroep. Eed verpl'icht op st1·atte
van nietigheid. - Wanneer de afstam-

meling van een beklaagde boven de volle
leeftijd van vijftien jaar niet ontzet is
van bet recbt om in recbte te getuigen en
door bet bof van beroep als getuige
wordt geboord, moet bij, op straffe van
nietigbeid, de wettelijke eed afleggen.
(Wetb. van strafv., art. 155, 156 en 189.)
670
16 maart 1970.
2,3. - St1·atzalcen.
Plaatsopneming
door de eerste rechter. - Inachtneming
van cle 1·eyels betreffende de openbaarheid van de te1·eohtzittingen niet vastgesteld. - Reohter in hogm· beroep die zijn
beslissing grondt op de constateringen
bij de plaatsopnemting. - Nietigheid. -

Wanneer, in strafzaken, de eerste recbter
zicb ter plaatse beeft begeven en nocb
bet proces-verbaal van deze .onderzoeksmaatregel nocb bet vminis vaststellen dat
de regels betreffende de openbaarbeid
van de terecbtzittingen in acbt genQUlen
werden, is bet in boger beroep gewezen
vonnis, dat zijn bescbikkende gedeelte
on{ler meer grondt op de bij de plaatsopneming gedane constateringen, zelf
door nietigbeid aangetast. (Grondw., artikel 96.)
736
13 april 1970.
24.
St1·atzalcen.
Burgerlijlce
rechtS'lJOI"dering.- TTannis vande con·eotionele 1·echtbanlc waarbi:i iJp de strafvat·rlering wa1·dt beslist clat het misdrijf niet
bewezen is. ___:. TTonnis dat vervolgens de
rechtbanlc onbevocgd verlclaart om lcennis te nemen van cle rechtsvorde1·ing van
de bm·gerlijlce partij. -- D1·aagwi,idte van
,de bestissing op cleze laatste 1·echts1Ja1·clering. - Ret vonnis van de correctionele

recbtbank dat, na op de strafvordering
te bebben beslist dat bet aan de beklaagde ten laste gelegcle misdrijf niet bewezen is, verklaart dat de recbtbank dientengevolge niet bevoegd is om kennis te
nemen van de recbtsvordering van de
burgerlijke partij, doet, wat deze laatste
recbtsvordering betreft, niet alleen uit-

spraak over de bevoegdbeid; bet beslist
ook clat bet misdrijf dat aan de burgerlijke recbtsvordering ten grondslag ligt,
niet bewezen is.
14 a11ril lf}70.
747

25. - Stratzalcen. - Oanclusie. - Bewijs flat de conclusie aan de reohte1·
'Word voa1·gelegd. TTaststelling in het
vonnis en in het proces-vm·baal van de
ter·eoht.zitting van cle neerleg_qing van een
canolusiesclwift.
Geschritt
zonder
handtelcen·ing van cle vaorzitter of van
cle yrij]ier. - Geschrift niet met zelcer·he·id geTrZentijiceenl. - De vaststelling in
bet proces-verbaal van de terecbtzitting
en in het vonnis van de neerlegging van
een conclusiescbrift maakt het, wegens
de afwezigheid van de bancltekening van
de voorzitter en de griffier, geenszins mogelijk dit gescbrift met zekerbeicl te identificeren.
20 april 1970.
776
26. - Strafzalcen. - Getu,igen. - rc·rplichte cedaflegginu 1Jchamle118 in de !JCvallcn 1Jij de wet op beperlcende wijze
vermeld. De getuigen die door een

strafgerecht worden gehoord moeten, op
straffe van nietigheid van de rechtspleging, de bij de wet voorgescbreven eed
afleggen behalve in de gevallen die de
wet op beperkende wijze aancluidt. (Wethoek van strafvordering, art. 155, 189,
317.)
4 niei en 22 JUli 1970 (vakantielt.).
813 en 1029
27. - Stratzaken. - NieUghe·id van
het beroezJen vannis. - Beslissing van de
~·echte1· in, hager beraep die dit vonnis tenietcloet en bij wege van nie7ttve beschilclc'iltg 7titszJ1·aa7c daet op' grand van eigen
Tedenen. - Nietigheid ·van het 1Jeraepen
vonnis zanrle1· invloed OZJ de wetteli,flcheicl van de beslissing in hager be1·oep.

- Zander invloed op de wettelijkbeid
van de beslissing van de rechter in hoger
beroep is de nietigbeid van bet beroepe1i
vonnis, wanneer de rechter in boger beroep clit vonnis teniet doet en bij wege
van nieuwe bescbikking uitspraak doet
op grond van eigen redenen.
11 mei 11J.70.
837
28. - Stratzalcen. - Rechtbanlc die
gelijktijdig ve1·schillencle samenhangenrle, aoch niet gevaegde zalcen 1Jehanclelt.
'-- Verhoar van een get7tige tviens verlclari!lg 1Jetrelc7dn.q heeft OZJ cle ancle·rschC'iden
znlcen. zuun_qsblad dnt flit verhoor
vaststelt geolasseerc~ in het dossier van
een van cle zalcen, zonde1· £lat ee1b afsohTift e1·van bij het dossier van de· andere zalcen wenl gevaeyd. - Zittings1Jlarlen van de ande1·e zalcen clie vaststellen
clat het get7tigenis in dit clossie!' vao'r-
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lcomt. - Getttigenis dat de partijen regelmatig hebben lcttnmen tegenszn·elcen. Reohtspleging niet door nietigheid aangetast. Wanneer een strafgerecht, dat

gelijktijdig verschillende samenhangende,
·doch niet gevoegcle zaken behanclelt, een
getuige verhoort wiens verklaring betrekking heeft op de verschillende zaken, het
zittingsblad clat clit verhoor vaststelt in
het dossier van een van de zaken is geclasseerd, zoncler dat een afschrift bij
het dossier van de andere zaken is gevoegd, en de zittingsbladen van deze
andere zaken vaststelleri dat het getuigenis in dit dossier voorkomt, is de rechtspleging geenszb1s door nietigheid aangetast, van het ogenblik dat de partijen
dit getuigenis regelmatig hebben kunnen
tegenspreken. (Impliciete oplossing.)
1 juni 1970.
903

29. -

Aarcl van de vonnissen. Stratzalcen. Foorber·eidend vonnis. - Ordemaatregel. ----< Begrippen. - Geen

voorbereidend vonnis noch een vonnis
dat alleen een ordemaatregel, beveelt is
de beslissing van de politierechtbank,
waarvoor een vervolging is gebracht wegens een misdrijf ~mschreven in de wetgeving op het jaarlijks verlof van {le arbeiders, die beslist niet te kunnen vonnissen voordat de werkrechtersraad,
waarbij deze vraag aanhangig is, zich
uitgesproken heeft over het bestaan van
de arbeidsovereenkomst voor bedienden
waarvan dit misdrijf afhangt, en om
deze reden de zaak sine die uitstelt.
22 juli 1970.
1029

3. - Rechtspleging. - Handhaving van
de hechtenis in het openbaar belanu. Kennisuevin,q van het classier aan cle
r·aaclsmnn vnn de venlnchte. - Zelfs ·indien de venlachte geen raaclsrnan heett,
mag kij ueen lcenn·is nemen va/n het .dossie·r. - Inclien de raadkamer of de kamer
van inbeschuldigingstelling te beslissen
heeft of de hechtenis moet worden gehandhaafd in het openbaar belang, client
het dossier op de griffie ter beschikking te
worden gesteld van de raadsman van de
verdachte, zonder kennisgeving aan de
verdachte, zelfs indien deze niet wordt
bijgestaan door een raadsman. (Wet van
20 april 1874, art. 5, al. 3.)
15 juni 1970.
975

VOO:Q:QECHTEN EN HYPOTHEKEN.
1. Foon·echten en hypothelcen Op
zeesohepen. - Foon·echt op het schip, op
cle vmcht en op het toebehor·en. - Schttldvor·deringen voortspntitende ·nU de arbeidsover·eenlcomst van cle Jcapitein, het
scheepsvollc en cle overige personen wellce
zich ·in dienst van het schip aan boor·cl
bevinclen. Wetboelv van Tcoophanclel,
boelc .II, titel I, nr·tilcel 23, § 1, 2°. Moratoire ·inte1·esten op cleze scl~1t.lclvor·de
r·ingen. - Inter·esten waamp dit voorrecht
bet·relclcing' heett. - Artikel 23, § 1, 2°,

van boek Ii:, titel I, van het vVetboek van
koophanclel - gecoordineercle wetten op
de zee- en binnenvaart - bepaalt in, algemene bewoordingen dat op het schip,
op de vracht vercliencl geclurende de reis,
VOO:QLOPIGE HECHTENIS.
tijdens welke de schulclvordering ontstaan
is, en op het toebehoren dat het nader
1. - Onr·egelmatigheid in de reohtsple- omschrijft, bevoorrecht zijn de schuldvorging betretfende de voorlopige hechtenis.
deringen voortspruitende nit de arbeicls- Zander· invloed op de wettelijlcheid van . overeenkom~ van de kapitein,
het
de vemordelende beslissing. - Een onrescheepsvolk en de overige personen welke
gehnatigheid in de rechtspleging betref- zich in dienst van het schip aan boord
fende de voorlopige hechtenis heeft geen . bevinden, zoclat de nioratoire interesten
invloed op de wettelijkheid van de veroor- versclmlcligd ' op het bedrag van , cleze
delende beslissing.
schulclvorderingen begrepen zijn onder
1 december 1969.
325 genoemd voorrecht.
5 juni 1970.
931
2. - Raadlcamer clie het bevel tot aanhotuling ·weiuer·t te bevestigen. - Kamer·
2. Foon·echten en hypothelcen op

van inbesohttldigingstelling die deze besohilclC'ing vernietigt en zelf het bevel tot
aanhomlinu bevestigt. Eenpar(qheid
van stemmen vereist. - Zonder eenparig-

heicl van stemmen kan het hof van beroep
een beschikking van de raadkamer waarbij de bevestiging van een bevel tot aanhoucling wordt geweigerd niet wijzigen,
zelfs indien zij deze beschikking vernietigt en bij wijze van een nieuwe beschikking uitspr.f!.ak doet. (Wetten van 18 juni
1869, art. 140, en 4 september 1891, art. 2.)
26 januari 1970.
471

zeeschepen. - FoMrecht op het schip, op
cle vr·acht en op het toebehor·en. - Wetboelc van lcoophandel, boelc II, titel I,
ar·tiTcel 23, § 1, 1°. - BevoorTechte gerechtslcosten. - BegTip. - Artikel 23, § 1,

1°, van boek II, titel I, van het Wetboek
van koophandel - gecoordineercle wetten
op cle zee- en binnenvaart - bepaalt dat
op het schip, op de vracht verdiend gedurende de reis, tijclens welke de bevoorrechte schulclvordering ontstaan is, en op
het toebehoren dat het nader omschrijft,
alleen bevoorrecht zijn cle aan de· Staat
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verschuldigde ·gerechtskosten en de uitgaven in het gemeenschappelijk belang van
de schuldeisers gedaan, tot het behoud van
het schip of ten einde te kunnen geraken
tot de verkoop en de verdeling van de opbrengRt, zodat een dergelijk voorrecht
niet geldt voor de gerechtskosten .in hun
eigen belang gedaan door de kapitein, een
lid van het scheepsvolk of een andere pel'soon clie zich in dienst van het schip aan
boord bevindt, teneinde de betaling te bekomen van hun schuldvorderingen voortspruitende nit de arbeidsovereenkomst
aan boorcl.
5 juni 1970.
931

VOOJlZIENING IN

C~SSATIE.

Voorziening in het belang
van de wet. (Zie 0ASSATIE.)

INLEIDING.

Personen bevoegd om zich
in cassatie te vool·zien of tegen wie
. een cassatiebe1;oep kan ·of moet wm·den ingesteld. Gevolgen van de
niet-ontvanlcelij lcheid van de voorziening van een van de eise1·s of tegen
een van de ve1·weerders.

HooFDSTUK I. -

Term·ijnen waari·n een
voo1·ziening moet worden ingesteld of
betekend. Beslissingen waartegen
onmiddellijlc een cassatievodrziening
lean WOI·den ingesteld. __:. V om·z'ieningen die niet ontvankelijlc zijn, daar
te vmeg ingesteld.

HoOFDSTUK II. -

Vorm van de voorziec
ning. - Vermelding ·van de gesch'onden wetten: - Opgave van het middel. - Wanneer is er voorzieninu? Dmauwijdte van de voorzien·ing. Bij te voeg.en stulclcen. - NeeTlegging
van memodes. Gmnden van nietontvanlcelijlchehl. - Onsplitsbare zalcen. - E·rlcenning door.de partijen. ·

HooFDSTUK III. -,---

§ 1. - Algemeile regel.
§ 2. - Belastingzaken.
§ 3. - Burgerlijke zaken or' za)l:en van !mophandel.
§ 4. - Diemtplichtzaken.
§ 5. Slrafza)l:en (Geestrijke dranken,
Douan€m en accijnzen inbegrepen).
§ 6. - Tuchtzaken.
§ 7. - V erkiezingszaken.

Beslissingen ·wactrtegen
een cassatieberoep lcctn of wanTt.egen
zulk beToep niet lcctn wonlen inuesteld. - Besliss·ingen in feite; beslissingen in Techte. - 'l'oepassing van
de reoel : « Na een ee1·ste vom·zien·in,q
wonlt g.ee·lt .andere voo·rzieninu toege:
laten ll. - Voorzieningen die niet ant-

HooFDSTUK IV. -

vanlcelijlc zijn gewo1·den wegens gem·is
aan bestnans1·eden of belang.
§ 1. - Aller lei.
§ 2. - Belf),stingzaken.
§ 3. - Burgerlijke zaken of zaken van koop~
handel.
§ 4. - Dienstplichtzaken.
§ 5. Slrafzaken (Geestrijke dranken,
Douanen en accijnzen inbegrepen).
§ 6. - Tuchtzaken.
§ 7. -·Verkiezingszaken.
HooFDSTUK · V. -

4fstand.

HooFDSTUK VI. -

Registratie van (le vool·Zegel.

I

z·ien·inuen. -

INLEIDING.
VOORZIENING IN HET BELANG
VAN DE WET. (Zie OassaUe.)

HOOFDSTUK

I.

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE
VOORZIEN m· TEGEN WIE EEN CASSATIEBEROEP
KAN OF MOET WORDEN INGESTELD. GEVOLGEN VAN DE NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN 'DE
VOORZIENING VAN E1EN VAN DE EISERS OF TEGEN
fcEN VAN DE VERWEERDERS,

1. - Pe1·sonen .bevoegd om zich in cassa tie te voo1·zien. - Sti'afzctlcen. - Vool·zien·ing van een belclctc£ude tegen de . besUssing op de cloor het openbaar ministerie ·tegen een · meaebeklaagde ingestelde
·rechtsvordel"ing. - Niet-ontvanlcelijlche·id.

- Eeri beklaagde is niet bevoegcl om zich
in ~assatie te voorzten tegen (le beslissing
op de door het openbaar ministerie tegen
een tileclebeklaagcle ingestelde rechtsvordering.
8 september 1969, 2 februari en 9 maart
1970.
22, 501 en· 646

2. - Personen bevoegd om een casscttiebemep in te stellen. - Stmfzalcen. Voo1·ziening van een belclaaude tege1t de
beslissino op de door een flerde teuen een
me(lebelclangde
ingestelde
b1wgerlijlce
rechtsvorde'l'ing. - N iet-on tvanlce lij lclieid.
- Een beklaagcle is niet bevoeg{l om zich
in cassatie te voorzien tegen de beslissing
op de door een derde tegen een medebeklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordel'ing.
15 september 1969.
48
3. - Pe1·sonen bevoegd om zich in cnssatie te voorzien. - St1·atzalcen. - Vom·ziening va:n het opel',baar ministerie tegen
een besl'issinu 011 de b1trgerlijlce 1·echtsvo1·Het
clerinu. - Niet-ontvanlceUjkheid. openbaar ministerie is, in de regel, niet
bevoegcl om zich in: cassatie te voorzien
tegen een beslissing op de burgerlijke
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rechtsvordering. ('Vetb. van straf:v.,, artikelen '177 en 216.)
200
27 oktober 1969.
4. - Pe1·sonen bevoegd·om z·ich in cassaNe te voorzien. - Di1·ecte gemeenteUjlce
belastingen. Voo1·z·iening namens een
cooperatieve vennootschap. Voorziening getelcend doo1· de voorzitter en de
sec1·etaris van de vennootschap. - Pm·sonen di·e niet bewijzen dat zij wettelijlce
of statntaire organen van de vennootschap zijn en evenmin dat zij een bijzondere volmacht hebben geTc1·egen om de
voMziening in te dienen. - Niet ontvanJcelijlce voorz·iening. - Niet ontvankelijk

inzake directe gemeentelijke belastingen
is cle voorziening die namens een cooper atieve vennootschap werd getekend door
personen, die verklaren dat zij respectievelijk dienstdoende. voorzi'tter en secretaris van de vennootschap zijn, indien uit
geen enkel processtuk blijkt dat deze personen de wettelijke of statutaire organen
van de vernwotschap zijn, bevoegd om in
haar naam in rechte op te treden, en evenmin dat zij een bijzondere volmacht hebben gekregen om de voorziening in te dienen.
13 januari 1970.
431

5. - PeTsonen bevoeg(l om zich in cassatie te voorzien. - D·imcte belastingen.
Pe·rsonenvennootschap met beperlcte
aanspralcelijlcheid. -,. Vennootschap die,
·zoals voo1· de feitem·echt·e1·, voo·r het Hot
verte,qenwoo1·d'igd wo1·dt dooT twee vennoten-zaalcvoe1·de1·s, aa'f!gewezen als stahttair o1·gaan van de vennootschnp. - Ve1·wee1'df,!1' die deze ve1·teg.enwoo1·diging voor
de feitenrechter niet heett betwist.- Verweerder oew·ijst eve·1~min dat de vennotenzaalcvoenlers sindsdien de vennootschap
in 1·echt·e niet meer zonden mogen vertegenwoo1'digen. - · VeTwee1·der die deze
veTtegenwoordiging voor het Hot niet
meer Jean I:Jetwisten. - Voo1·ziening ontvanlcelijlc. - De voorziening van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid die, zoals voor de feitenrechter, zonder enige b,etwisting vertegenwoordig{l wordt door twee vennoten-zaakvoer.ders, aangewezen als statutair orgaan
van de vennootschap, is ontvankelijk, indien niet bewezen wordt dat de vennotenzaakvoerders sindsdien de vennootschap
in rechte niet meer zouden mogen vertegenwoorcligen.
27 jannari 1970.
477
6. - Pm·sonen bevoegd om zich in cassatie te voorzien. - St1·atzalcen. - Voo1'ii'iening van de b1wgeTlijlce pMtij.- Voorzien4ng ge?'icht tegen de besliss·inrJ op (te
st1·ajvonle1'ing. Ontvanlcelijkheid bepe1·Jct tot de vemo·rdeling van deze bur_qe1·lijloe partij in de door het openbaa1·

ministerie gemaalcte vervolgingslcosten;-

De voorziening van de burgerlijke partij
tegen de beslissing op de strafvordering is
enkel ontvankelijk, in zover zij betrekking heeft op de veroordeling van deze
partij in de kosten van deze vordering.
2 februari 1970.
iJOG
7. - Pe·rsonen lJ.evoegd om zich in cassa tie te voorzien . en tegen wie een voorz·iening lean worclen ·in_qestelcl. - Stratza·ken, Voorziening vnn de verzelceraa1·
van de belclaagde, die tot t1tssenlcomst is
opgemepen, tegen het Oemeenschappelijlv
M oto·rwaa·rbo1·gfonds, dat eveneen8 tot
tussenkomst opgeroepen wenl. - Oeen geschil Wssen deze tJa1·tijen. - Niet-ont·vankelijlvlWid ·van de voo1·zieninr1- - De ver-

Z!'keraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van cle beklaagde, die voor
het strafgerecht tot tussenkomst is opgeroepen, is ni!~t ontvankelijk om zich in
cassatie te voorzien tegen het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds
dat
eveneens · tot tussenkomst werd opgeroepen, wanneer er tussen deze partijen geen
geschil bestaat en ten voorclele van het
Fonds geen enkele veroordeling van de
verzekeraar is uitgesproken.
16 februari 1970.
563
8. - PeTsonen bevoegd om zich in cassatie te voorzien. - Stratzaken. -'-- Voorziening van de bnrgeTlijlce pat·tij tegen de
beslissing over de stratvordering. - Bn1·ge1·lijlve partij niet veroo-rdeeld in Jcosten
van de st?-afvot·dm·ing. - Niet ontvanlcelijloe voorziehing. - De burgerlijke partij

die niet in kosten van de strafvordering
wordt veroordeeld, is niet ontvankelijk
om zich tegen de beslissing over deze vorclering in cassatie te ·voorzien.
·
9 maart 1970.
646
.9. - Pe-rsonen tegen wie een cassatieberoep lean wo1·den ingesteld. --'- Bnt·gerUjlce t'echtsvonle1·ing. - Voorzien·ing van
cle belclaagde tegen de verzelceraar van
een V1'ijwillig tussenlcomende medebelclaagde. - Oeen geding voo1· de jeiten1·echte1· t1tssen cle eiser en de verwee1·der.
Oeen ve·roo1·deling van de eiser ten
voordele van de ve1·weerde1·. - Niet ontvanlcel'ijlce voorziening. - Niet ontvankelijk is de voorziening door de beklaagde

ingesteld tegen de vrijwillig tussenkomende verzekeraar van een medebeklaagde met wie hij geen geding heeft
aangegaan voor cle feitenrechter en in
wiens voo1;deel de bestreden beslissing ten
laste van eisel' geen veroorcleling uitspreekt.
21 april 1970.
781
10. - Pe-rsonen tegen wie het casscttiebemep moet wo1·den ingesteld. - DiTecte
belastingen. Arrest van llet hot van

VOORZIENING IN CASSATIE7Je1"oep op het bemep van de e1·fgenamen
1;an een belastingpUchUge tegen de ten
lnste van de nalatenschap gevesUgcle ctanslag. - Voo1·ziening '!ian cle Staat tegen
Voondening die
rleze e1'fgen£trnen.
[!eenszins tegen cle ~1-itvoe1·de1·s van ttite1·ste wilsbeschilclcingen moet wo·rden gericht. De cassatievoorziening· van de

Staat tegen het arrest van het hof van
lJeroep op het beroep van de erfgenamen
nm een belasti:ogplichtige tegen de ten
laste van zijn nalatenschap gevestigde
n anslag moet geenszins tegen de uitvoer!lers van uiterste wilsbeschikkingen gerlcht zijn (W etb. van de inkomstenbelasi ingen, art. 288 en 289; Burg. Wetb .., art ikel 1025.)
5 mei 1970.
823
11. - Personen bevoegd om z-ich
eCLssaUe te voorzien. Stretfzctlcen.
.I rrest vnn b11itenvervolginnstelling.
Yoorzien'in.rf va1i de bu.rgerli_jl,,e pnrtij.
OrnnrJwijdte. - De burgerlijke partij

·in
-

is
nlleen ontvankelijk om zich in cassatie te
yoorzien tegen een arrest van buitenverYolgingstelling in zover zij hierbij veroorcleeld wordt tot schadevergoeding jegens
{le verdachten en in de kosten van de
.'<trafvordering of in die van de burgerlijke rechtsvordering. (Wetb. van strafv.,
art. 216 en 373.)
15 en 29 juni 1970.
970 en 1023
1:2. - Personen tegen wie een cassntie7Jeroep lmn wonlen in,qesteld. - St?·nfzalcen. - Voo1·ziening vnn een 1mrgerlijlce
J)(lrt·ij te,r1en een nndere bu.rgm·li.jlce pa1·tij. - Geen geding nangerfann tttssen deze
bttrgerlijlce paTtijen, noah ve1·oo1·del:ing
vcm de eerste ten voordele van de tweede.
- Niet ontvanlcelijJ;;e voo1·ziening. - Niet

ontvankelijk ·is de voorziening door een
burgerlijke partij ingestelcl tegen een im!lere burgerlijke partij waarmede zij voor
de feitenrechter geen geding aangegaan
had en ten wier voordele de bestreden beslissing geen veroordeling ten laste van
de eisencle partij uitspreekt.
18 augustus 1970.
1042
13. - Te1·mijn. - StrafznJcen. - Btwgerlijlce reohtsvordering. A1Test dat
geen ttitspranlc cloet over een bevoegdheids.qeschil, ·.en zioh ertoe beperlct een
voorlopige vergoe(ling toe te lcennen en
een deslcnndigenonde1"ZOelc te bevelen. Niet-ontvanlcelijlcheid. · Niet ontvan-

kelijk is de v66r de eindbeslissing ingestelde voorziening tegen de beslissing op
de burgerlijke rechtsvordering, die geen
uitspraak doet over een bevoegclheidsgeschil en die zich ertoe beperkt een voorlopige vergoeding toe te kennen en een
cleskundigerionderzoek te bevelen. (Wetb.
van strafv., art. 416.)
15 ·september 1969.
48
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14. Tennijn-.
Stratzalcen.
Voorbereidend arrest of nrrest vnn on(lerzoelc verleend over de bnrgerlijlce vorclering dnt geen ~titsprnak cloet over de
bevoegdheicl. Letter in eerste aanleg
gewezen vonnis dnt een einde heeft gemankt nnn het geschil. Voorz·iening
vnn de b~wge1·lijlce pnrtij tegen deze
voorbereiclencle beslissing, of beslissing
vnn onde1·zoelc ontvanl"el-ijlc na dit vonnis.
Terrnijn vcm vom·ziening.

Indien, na een in laatste aanleg gewezen
voorbereiclende beslissing of beslissing
van onclerzoek over de burgerlijke vorclering, die -geen uitspraak {loet over de bevoegclheid, de burgerlijke partij, die geen
belang erbij heeft, of de beklaagde, geen
hoger beroep hebben ingestelcl tegen een
in eerste aanleg gewezen vonnis, dat een
einde maakt aan llet geschil, is ontvankelijk cle voorziening tegen deze voorbereidencle beslissing of beslissing van onderzoek welke de burgerlijke partij binnen,\
zes vrije dagen na het verstrijken van de·
termijn van beroep tegen clit vonnis heeft
ingestelcl. (Wetb. van strafv., art. 407 en
41G.)
82
22 september 1969.

1'5. - Terrnijn. - Stntfzalcen. - Voor.z-ieninp tegen een op te.qensprnak gewezen
einclnrrest. - Buiten llet geval bedoeld
bij artikel 40 van de wet van 15 juni
1935, is te laat ingesteld de voorziening,
die in strafzaken tegen een op tegenspraak gewezen einclarrest wordt ingediend na het verstrijken van de termijn
gesteld bij artikel 373 van het Wetboek
van strafvordering.
7 oktober 1969 en 4 mei 1970. 133 en 809
1'6. - Tenni_in.- Strntznlwn.- B~W·
gedi.ilce Techtsoordering. Beslissing
die geen nitsprnnlc doet over een bevoegdl~eiclsgeschil en zich ertoe beperlct een
voorlopige ve1"goecling toe te lcennen en
een onde1·zoelcsrnnntt·egel te bevelen. Voorz,iening v66T rle eincl1JesUssing. Niet-ontvanlceliilcheicl. - Niet ontvanke-

lijk in strafzaken is de voorziening die
v66r de eindbeslissing is ingesteld tegen
de beslissing welke op de burgerlijke
rechtsvordering geen uitspraak doet over
een bevoegdheiclsgeschil, een voorlo·pige
vergoeding toekent en, voor het overige,
een onclerzoeksmaatregel beveelt. (Wetb.
van strafv., art. 416.)
7 oktober 19G9.
133
17. - FJtrntznlcen. - Tennijn. - A-rrest clnt enlcel weigert nan de raadsrnnn
vnn rle belclangrle de nwehtiging te verlenen om hem te vertegenwoordigen, - A1·1·est dnt geen ~titstJranlc cloet over een bevoeadheidsgesohil. - Voorziening v66r ae
eind1Jeslissinf!. Niet-ontvnnlcelijlcheid.

-

Niet ontvankelijk in strafzaken is de
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v66r de eindbeslissing ingestelde vooi·ziening tegen een arrest dat, zonder uitspraak te doen over een bevoegdhei,dsgeschil, enkel weigert aan de advocaat
van de beklaagde, houder der stukken,
de machtiging te verlenen om hem te vertegenwoordigen. (Wetb. van strafv., artikel 416.)
7 oktober 1969.
138
18. - Ter·mijn. - Burgerlijlce zctlden.
...:.... Beslissing van de, eerste rechter· waarbij een onclerzoelcsmaatregel wordt bevolen. - Partij die betwist clctt deze mctatr·egel wettelijlc mooht wonlen bevolen. On1111ldclellijlce voomiening. - Ontvanlcelijkheid. - In burgerlijke zaken is een

eindbeslissing op tussengeschil, waartegen derhalve onmiddellijke voorziening
open staat, de beslissing waarbij de rechter in boger beroep, ter verwerping van
de conclusie waarin een partij betwistte
tlat een onderzoeksmaatregel wettelijk
mocht worden bevolen, deze maatregel beveelt.
31 oktober 1969.
213
19. -

Termijnen.
StHtfzalcen. Arrest van de Teamer· van inbesclHtlcligingstelling wctctdJij niet ontvanlcel'ijlc wordt
verlchtarcl het verzet van de belclaagde tegen .cle beschilclcing van de raadlcamer·· clie
henL nctar cle cor·rectionnele rechtbanlo;
verwijst. Geen geschU inzalce cle bev·oegclheid van de onderzoelcsger·echten.
- Voorziening v66r de eindbeslissing. Niet-ontvanlcelijlcheid. - Niet ontvanke- ·

lijk is de voorziening door de beklaagde
v66r de eindbeslissing ingesteld tegen het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij, zoncler enig geschil inzake de bevoegdheid van de onderweksgerechten te beslechten, niet ontvankelijk
wordt verklaard het verzet van de beklaagde tegen de beschikking van de
raaclkamer die hem wegens een gecocrrectionaliseerde misdaad en wanbeclrijven
naar de correctionele 'rechtbank verwijst.
(Wetb. van strafv., art. 416.)
1 december 1969, 6 april en 30 juni 1970.
326, 717 en 1028
20. - Termijn. - Stratzalcen. - Verzet va11 de procureur des Konings tegen
een beschilclcing van . de r·aadlcamer. Besahilcking vctn niet-vervolging voor een
van de aan de verclachte verweten telastleggingen. - Verzet waarin deze beschilck'ing vcrlceenlelijlc cc beschilclcing tot invri.iheidstelling >> wonlt genoemd. - Arrest dat beslist dat bedoelde benaming
een nwteriele vergissing was en ziah rtitszweelct over cle ontvanlcelij lcheid en de
ueuronclheid van clit verzet. - Arrest dctt
niet beslist over een geschil betrettende
cle bevoegcUwid van de onder·zoelcsgerechten. Voor·ziening v66r de eindbesUs-

s·ing. Niet-ontvanlcelijlcheicl. Niet
ontvankelijk is de voorziening die de verdachte v66r de einduitspraak heeft ingesteld tegen het arrest van de. kamer van
inbeschuldigingstelling, die beslist heeft
dat er in het verzet van de procureur des
Konings een materiele vergissing is begaan in zover het cc beschikking tot invrijlleidstelling » noemt de bestreden beschikking betl·effende de niet-vervolging, ingaat op het onbeperkt verzet en zich uitspreekt over de gegrondheid ervan, daar
dergelijke beslissing geen arrest is over
de bevoegdheid, in de zin van het woord
cc bevoegdheid >> in het tweecle lid van artikel 416 van het Wetboek van strafvordering.
15 december 1969.
372

21. - Termijn. - Directe belctstingeu.
- Arrest dat de uitsprctalc ovm· de gezamenlijke lcosten aanhoudt ten gevolge
van het uitstel met betrelcking tot een
cler betwiste actnslagen. - Geen l bevoegdheidsgeschil. - Voorziening v66r de eindbeslissing. Niet-dntvanlcelijlcheid. Niet ontvankelijk is de voorziening die
v66r de eindbeslissing ingesteld worclt tegen een arrest dat, inzake directe belastingen, zonder te beslissen over een bee
voegclheidsgeschil, de uitspraak over de
gezamenlijke kosten aanhoudt ten gevolge
van het uitstel met betrekking tot een
der betwiste aanslagen.
20 januari 1970.
453
22. - Termijn. - Strajzaken.. - Bm·,qerlijlce rechtsvordering. Beslissing
wnarbij de belclaagde bij verstelc wordt
veroordeeld om de burgerlij lee 1J ctrtij
sohadeloos te stellen en op tegensvraalc
wo·rdt verlclaard dat deze veroordelinu
bindencl is voor· de tot tussenlcomst opgeroe]Jen verzelceraar. Voorziening van
de tussenlcornende partij. - Voorziening
ingesteld gedm·ende de gewone verzettermijn van de belclaagde. - Niet-ontvankelijkheid. Wordt de beklaagcle bij

verstek veroordeeld om de burgerlijke
partij schadeloos te stellen en wordt op
tegenspraak verklaard dat deze veroordeling bindencl is voor de tot tussenkonist
opgeroepen verzekeraar, clan is de voorziening van cleze laatste tegen de beklaagcle niet ontvankelijk, zo ze binnen
de gewone verzettertnijn van de beklaagde wordt ingesteld. (Wetb. van strafv.,
art. 413, lid. 3.)
16 februari HY70.
563
23. - Stratzalien. - Voorziening b~ti
ten de uren tljdens wellce de griffie voor
het p·ttblielc toeganlcelijlc moet zijn. Niet-ontvanlcelijlcheid. - Niet ontvrinke-

lijk is de voorziening in strafzaken ingesteld buiten de uren tijdens welke de
gri.ffie van het gerecht, dat de bestreden
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besliss~ng heeft gewezen, voor het publiek
toegankelijk moet zijn. (Gerechtelijk
Wetboek, art. 52, lid 2.)
17 maart 1970.
679

24. - Tfl1'mijnen. - StTatzalcen. 1ln·est van de lcameT van inbesch~tldiging
stelling waaTbij ontvanlceUjlc doch niet
gegTond woTdt veTklaa1·d het veTzet van
rle beklaagde tegen de beschilclcing van
!le 1'aadknme1· die hem naaT de correctionele rechtbank veTwijst. - Arrest dat
ueen ttitsprnrtlc doet ov,er een geschil in,znlce de bevoegdheicl van de oncle,,·zoelcs!teTeohten. - Voorziening van de belclaagrle v661· de eindbeslissing. - Niet-ontvankelijkheid. Niet ontvankelijk is de

yoorziening door de beklaagde v66r de
1•indbeslissing ingesteld tegen het ;in·est
ntn de kamer van inbeschuldigingstelling
waarbij, zonder enig geschil inzake de
hevoegdhekl van de 1onderzoeksgerechten
te beslechten, ontvankelijk doch niet gegrond wordt verklaard het verzet · van
deze beklaagde tegen de beschikking van
rle raadkamer die hem, wegens gecorrectionaliseerde misdaden en wegens wanbetlrijven, naar de correctionele rechtbank
,-erwijst. (Wetb. van strafv., art. 416.)
718
6 april 1970.
;2'5. - Tennijn. -- Strafzalcen. - VonHis van de correctionele rechtbank, rechtrloende in hager beroep, waarbij het hoqer beroep tegen een voorbm·eidend vonn is niet ontvnnlceUjlc wordt ve,rklaarcl. --:Yoo?·ziening v66r de eindbeslissing. ~
Tiet-ontvnnlcelijlcheid. - Niet ontvanke~

lijk is de voorziening v66r het eindvonnis
ingesteld tegen een vonnis van de correctionele rechtbank, in hoger beroep rechtdoende, waarbij niet ontvankelijk wordt
yerklaard het hoger beroep tegen een
yoorbereidend vonnis van de politierecht1mnk. (Wetb. van strafv., art. 416.)
14 april 19'70.
742
2'6. - Tennijn. - Strctfzalcen. - Vonnis van de cm·rectionele r:eohtbank in hoqer beroep rechtcloende. - Beslissing op
een bevoegdheiclsgesohil. Voorziening
·r66r: het eindvonnis. - Ontvanlcelijlcheid.

- Ook al wordt zij v66r het eindvonnis
ingesteld, toch is ontvankelijk de voor:r.i.ening tegen een vonnis van de correcti.onele rechtbank, in hoger beroep recht<loende over een bevoegdheidsgeschil.
(Wetb. van strafv., art. 416, lid 2.)
742
14 april 1970.
27. · -

Ter;ni.in.

-

Strafzalcen.

1· oorziening van de belclaagde tegen e·en

,-erstekarrest. Uitgangspunt van de
tnrmi.in. - De termijn waarover de be-

klaagde beschikt om zich in cassatie te
Yoorzien tegen een te zijnen opzichte gewezen verstekarrest dat voor verzet vat-

I
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baar is, begint te lopen vanaf het verstrijken van de gewone verzettermijn,
zelfs indien de betekening van deze beslissing niet aan de beklaagde in persoon
gedaan werd. (Wetb. van strafv., art. 187,
373 en 413, lid 3.)
27 april 1970.
793
28. ---'. 'l'erm-ijn. - Strafzalcen. - Veroordeling bij verstelc. -'- AT-rest dat het
verzet ongedaan verklaart. Voorziening van de veroonleelde tegen dit arrest
ingesteld na het verstrijlcen van de termijn bepaald bij artilcel 373 van het Wetboelc van strntvm·dering, die begint te
lopen de clng na de betelcen'ing van het
arrest. - Niet ontvanlcelijlce voorziening.

- Niet ontvankelijk is de voorziening val\
de beklaagde tegen het arrest dat het
door hem tegen een v:erstekarrest aangetekend verzet, wegens niet-verschijning, ongedaan v:erklaart, indien zij
wordt ingesteld na het verstrijken van ,
de termijn bepaald bij artikel 373 van
het Wetboek van strafvordering, die begint te lopen de dag na de betekening van
!let bestreden arrest. (Wetb. van strafv.,
art. 373.)
11 mei 1970.
843
29. - Te?'mifn. - Stratz;alcen.
Feroordeling bij verstelc. - Vom~is in hager
beroep waa1·bij het ve1·zet ongedaan
worclt verlclaard. ---r Voorziening van de
veroordeelcle ingesteld na het verstTijlcen
van de termijn bepaald bij artilcel 373
van het Wetboelc van strafvordering en
die begint te Zopen de dag na de betekening van dit vonnis. - Niet ontvanlcelijlce voorziening. - Niet ontvankelijk is

de voorziening van de beklaagde tegen het
in hoger beroep gewezen vonnis waarbij
ongedaan wordt verklaard het verzet dat
hij heeft aangetekend tegen een vonnis in
hoger beroep dat hem bij verstek veroordeelt, ha het verstrijken van de termtjn
bepaald bij artikel 373 van het Wetboek
van strafvordering, die begint te lopen de
dag na de betekening van het bestreden
vonnis.
8 juni 1970.
942
30. - Tennijn. - St?-atzalcen. - Verstelcarrest waarbij het hager beroep, van
de belclaagde tegen een veroordelend vonnis niet ont1;anlcelijlc wori.lt verlclaanl. ·Arrest waarbij het verzet niet-bestaande
is verklaard. - Vom·ziening tegen beide
dn-esten. Voorziening ingesteld meer
dan tien vrije dagen na de betelcening
vm~ het tweecle arrest. Niet ontvanlcelijlce voorz,iening. ~ Niet ontvankelijk is

de voorziening van de beklaagde tegen
een verstekarrest waarbij zijn boger beroep tegen een veroorde~end vonnis niet
ontvankelijk wordt · verklaard, en tegen
het eerste arrest waarbij het verzet dat
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hij heeft geclaan, wegens niet-verschijning niet-bestaancle is verklaartl, wanneer
de voorziening wordt ingesteld meer dan
tien vrije dagen na de betekening van het
arrest waarbij het verzet niet-bestaande
is verklaartl. (Wetb. van strafv., artikel 373.)
964
15 juni 1970.

33. -· Termifn. - St1·atznTcen. - Ar.,·est ~oaarbij een ve1·zoek on~ ve1·wijzing
ncta1· een ?'eohtscoUege met FTnnse voertaal wo1·clt afgewezen. Voorziening
v6o1· cle einclbeslissin,q ove1· cle zaalc zelf.
Niet ontvanlceliflce voorzieninrt.
Niet ontvankelijk is de voorziening clic•
v66r de ein<lbeslissing over de zaak zelf
is ingesteld tegen een arrest dat zich
ertoe beverkt de beslissing van de correctionele rechtbank die de beklaagde ov
zijn verzoek had verwezen naar een
reclltscollege van dezelfde rang mot
Ii'runse voertaal, teniet te doen en dP
zaak voor uitspraak ten groncle uit tP
stellen. (VVetb. van strafv., art. 416, en
wet van 1.5 juni 1935, art. 23.)
22 juli 1970.
10±0

31. - TeTmijn. - Stmfzaken. - B'ltrgerlijke rechtsvonlering. -Arrest fla.t cle
lJelclangcle e1·toe veToonleelt ILctn het
slachtojfe1· een clejin'itief vastgestelcle ve1·goecl'in g en een tJrov·isionele vergoecling te
lJetulen, voo1· het ove1·ige ·een onderzoeksnuwtreg!el biev·eelt, cla belclcwgde ertoe
veroonleelt aan cle toerlcgever van het
slnchtojfe1· ef'n rlejin'itief vttstyestelcl lJecl1'ag te lJetalwn, aan cle weTkgeve·r alvte
verleent vcm cle ntming z'ijner ?'echtsvor- .
HOOFDSTUK II.
rle·ring en zegt dat hij tot verde·re lJehancleling van cle r:actk anclere lJedragen nutg
TEilMIJNEN W AARIN EEN YOOHZIENING MOI£T
vonlcren. - Voorzieniny v66T cle eincllJeWORDEN INGESTELD OF BE'l'EKEND. BESLIHslissing. N·iet-ontvankelij Tcheid voo'l'
SINGEN WAARTEGEN ONMlDDELLIJK EEN CASSAhet geheel. - V66r de eindbeslissing is in
'l'IEVOORZIENING KAN WORDEN INGESTELD. llaar gelleel niet ontvankelijk de voorziening tegen een' arrest dat, zonder uitspraak te dqen over een betwisting inzake
bevoegdheid, eensdeels de beklaagde ertoe
veroordeelt aan het slaclltoffer een definitief vastgestelde vergoeding en een provisionele vergoecling te betalen, voor het
overige een onderzOE)ksmaatregel beveelt,
anderdeels de beklaagde ertoe veroordeelt
aan de werkgever van het slaclltoffer een
definitief vastgesteld bedrag te betalen,
aan de werkgever akte verleent van de
raming zijner rechtsvordering en zegt dat
hij ter verdere bellandeling van de zaak
andere bedragen mag vorderen. (Wetb.
van strafv., art. 416.) ·
22 juni 1970.
989

VOORZIENINGEN DIE NIET ONTVANKELI.JK ZIJN,
DAAR l'E VROEG INGESTELD.

HOOFDSTUK III.
VORU VAN DE VOORZIENING. VERMELDINfi
VAN DE GESCHONDEN WETTEN. 0PGAVE VAll
HEr MIDDEL. WANNEER IS ER VOGRZIENING? DRAAGWIJDTE VAN DE YOORZIENING.
BIJ TE VOEGEN STU'KKEN. NEERLEGGING VAN MEMORIES. GRONDEN VAN NIETONTVANKELIJKHEID. 0NSPLITSBARE ZAKEN. ERXENNING DOOR DE PAR'l'IJEN.

§ 1. -

Algemene regel.

§ 2. -

Belastingzaken.

:32. - Termijn. - StTafzalcen. - A1·resi van de Teamer van inlJeschulcligingstelling waarbij niet ontvan.Jcelijlc worclt
verlclaa.rcl het verzet van de beklaagcle
tegen cle lJ.esohilclcin,q van cle raacllcamer
die hem naar de co?TecUonele rechtbanlc
venvijst. Foorzienin,q v66r rle eindlJcslissin,q.
Niet-ontvan7celij7cheicl.
-

.34. - Di1·eote belastingen. · - F erzoelcschTift en emploot v•ctm betelcening af,qegeven ter griffie van het hof vnn lle1·oe1J,
clo'cl~ niet af,qe,qeven cloor de belastin,q1Jlichtiqe in persoon. --:-- Neerlegging van
de lJijzondere volmrteht. Vermelding
tJa1i cle nee,rleggin,q cl·ie clo01· cle ,qrijfie1· op
rle volmaoht niet werd getekenrl of geclaInclien de bevoegdlleid van de onderl'ioeksteercl. - Y olmaoht voorzien van cle stemrechter of de onderz.oeksgerechten nocll
pel van cle grijfie, clie in cle inventaris onvoor de raadkamer, noch voor de kamer
rlernan het ve1·zoekschrift tot cassatie
van inbeschuldigingstelling betwist werd,
voorlco1nt ·en behoort tot cle stttlcken.
dan is niet ontvan);:elijk de voorziening ' wellce rle g1·ijfie1· cutn rle g1·ijfie van het
die v66r de einclbeslissing wordt ingesteld
H of van cas sa. tie heeft .r1ezonden. - Retegen llet arrest van de kamer van inbe- _qelmaU,qheirl van cle nec,rleggin,q. - De
schuldigingstelling waarbij niet ontvankelijk wordt verklaard het verzet van de ,
beklaagde tegen de bescllikking van de
raadkamer, die, zoncler uitspraak te do~n ·
over clit geschil, hem naar de correctwnele rechtbank n~rwijst. (VVetb. van
strafv., art. 41.6.)
1028
30 juni 1970.

regelma tiglleicl van de neerlegging ter
grtffie van het hof van beroep van cle bijzondere volmacht, die door cle belastingplichtige werd gegeven voor de neerlegging van llet verzoekscllrift tot cassatie
en het exploot van betekening ervan.
blijkt inzake directe belastingen, bij gebreke van vermelcling van de neerlegging
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·:onder huncltekening of datum van de
,;rilffier op de volmacht vDldoencle hieruit
lat deze voorzien was van de stempel van
le grVffie, dat zij in de inventaris voorwmt onderaan het verzoekschrift waarl'illl de grilffier de neerlegging bevestigt
'll behoort tot de stukken welke de griftier van het hof van beroep aan de griflie
mn het Hof van cassatie heeft gezonden.
(Wetb. van de inkomstenb., art. 289.)
1
2 september 1969.

.as. -

Direote gemeentelijlce belastinucn. - Voor·ziening tegen een besluit van
rle bestendige deptttatie van een p·rovincieraad. - Eise·r die geen middel heejt
rl oen gelclen. -c- Geen miidde~ dat cle openbare orde aanbelangt, moet ambtshalve
worden opgewor11en. V erwer·ping van
de voorziening. - Indien de eiser geen

middel heeft doen gelden tot staving van
:'lljn voorziening tegen het besluit van de
ilestendige deputatie van een prDvincieraad beschikkende over een aanslag in
Pen difecte provinciale belasting, en geen
middel, dat de openbare orde aanbelangt,
ambtshalve client te worden opgeworpen,
verwerpt het Hof van cassatie de VDorzienlng.
2 se11tember 1969.
2
.36. - Directe· provinciale belasUnrJen.
- Voorziening tegen een besl!tit van de
twstendi_qe deputat1.e van een provinc-iemad. - Eiser die geen middel heejt doen
uelclen. - Geen middel dat cle openbare
orde raalct, ambtshalve op te wet·pen. l'erwer·ping van cle voorzieni.ng. - Indien

lle eiser geen middel heeft dDen gelden
tot staving van zijn voorziening tegen het
besluit van de bestendige deputatie van
een .provincieraad betreffende een aanslag in een directe provinciale belasting
Pn geen middel, dat de openbare orde
raakt, ambtshalve client te worden opgeworpen, verwerpt het Hof van cassatie
rle voorziening.
9 september 1969.
31

37. - Vorm. - .Memr:w·ies.
D'ireote
lwlastingen. .Memorie van a·ntwoonl.
Ont1Janlcelijlcheicl.
Voorwa,ar·cle.
De eiser is slechts ontvankelijk om inzake directe belastingen een · memorie
van antwoord nee1: te leggen, wanneer
t'll in zover de verweerder een grand
van niet-ontvankelijkheid tegen de voor.ziening opwerpt. (Wet van 6 ·september
1895, art. 14.)
329
2 december 1969.

as. -

Vorm. Directe lielastht{Jen.
- Voor·ziening ingestelcl door· een naamloze vennootsohap. Statuten van de
·nennootsc•hap waarin bepaalcl wo·rclt rlnt
rle reohtsvorrleringen nnmens de vennootscha,p ·ingesteld worden cloor de rancl vsm
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beheer, op vervolging en bennarstiging,
namelijlc, van een a,jgeva,nr·cligrl-beheerller. - Beslissing van cle raarl van beheer
dot een cassatieliemep zal worden ingestelrl. l'erzoelcsohr'ijt tot cnssntie .alleen onder·telcend cloor deze ajgevaardigclbeheercler. - Neer·legging ter grijfie va,n
het hof vnn beroep vnn bedoeld verzoelcschn.ft en vnn 1le ander·e processt1tlclwn
door de ajgevaar·digd-beheerder. Ontvnn/celijlce voorziening. - Indien de stu-

tuten van een naamlDze vennootschap
bepalen dat de rechtsvorderingen namens
de vennootschap door de raad van beheer
worden ingesteld, op vervolging en benaarstiging, namelijk, van de afgevaardigcl-beheercler, en dat bedoelde raad beslist heeft zich in cassatie te voorzien
tegen een arrest van een hof van beroe}j,
inzake directe belastingen rechtdoencle,
clan is ontvankelijk de voorziening die
namens bedoelde vennootschap tegen dit
arrest wordt ingesteld bij een verzoek~el!rift flat alleen-door cleze afgevaurdigdbeheerder ondertekencl wercl en binnen de
wettelijke termijn ter gr~ffie van het hof
van beroep met de andere proc.esstukken
wercl neergelegd door dezelfde beheerder
of door een derde die daartoe van hem
een bijzondere volmacht had gekregen.
(Wet van 6 ·september 1895, art. 14, wet
van 23 jnli 1953, art. 1, en Wetb. van
de inkDmstenbelastingen, art.· 289.)
9 december 1969.
343
.39. - Vorm. - Directe b'eza,stingen.
Betelcening vnn het cnssntieverzoelcsohr·ijt. - Geen vaststelling dat het ver-zoelcsolwift onder-telcend werd. Nietontvanlcelijlcheid. De voorziening in

cassatie is, inzake directe belastingen,
niet ontvankelijk indien noch het afschrift van het aan de verweerder afgegeven verzoekschrift ri.och het exploot van
betekening vaststellen dat het betekende
verzoekschrift door de eiser o.f zijn bijzonder gevolmachtigde ondertekend werd.
(Wetb. van de inkomstenbelast., art. 289.)
20 januari 1970.
453
40. - Vonn. - D·ir-ecte gemeentelijlce
belastingen. - Betelcenin,q van de vMlclari.nrJ vnn voor-ziening. - Bewijs van deze
beteTcening n·iet ove-rgelegd. - Niet ontvanlcelijlce voorziening. - Niet ontvanke-

lijk is de cassatievoorziening tegen een
besluit van de bestendige cleputatie van
een provincieraad die tieslist over een reclamatie tegen een aanslag in een directe
gemeentelijke belusting, wanneer nit de
regelmatig aan het Hcif overgelegde stukken niet blijkt dat de verklaring van
voorziening binnen de bij artikel 4 van de
wet van 22 jannari 1849 gestelcle termijn
betekend werd aan de partij tegen wie de
voorziening is gericht: (Wet van 22 juni
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1865, art. 2, en wet van 22 juni 187'7, artikel16.)
28 april 1970.
798
41. - Vm·m. - D'i1·ecte gemeentelijlce
belasUngen. - Ovet·Legg'ing doot· de eiser,
tot stav·ing van zijn voot·ziening, van een
·nitg·ifte van de bestt·eden besliss·ing en
van een ftfsclwift 'Dan df! verlclaring Vftn
voo1·ziening. - N-iet wettelijlc vere·is.te to·rmaliteit. - Stulclcen die door (le g1"i,jfier
van de provincberaad moeten overhandigd
worden. __:___ De wet maakt de ontvanke-

lijkheid van een voo1·ziening tegen een beslissing van {le bestenclige deputatie van
een provincieraad betrertende de directe
gemeentelijke belastingen, niet afhankelijk van de overlegging door de eiser van
een uitgifte van de ):Jestreden beslissing
en van een afschrift van de verklaring
van voorziening ; de processtukken moeten door de grHfier van cle provincieraad
aan het Hof worden overhandigd. (Wet
van 22 januari 1849, art. 4, gewijzigd bij
wet van 18 maart 1814, art. 2, wet van
22 j{\ni 1865, art. · 2, e:u wet van 22 juni
1877, art. 16.)
843
12 mei 1970.

42. - D·irecte belastingen.- Geen ~~Uc
{fifte van het best1·eden an·est afgegeven
ter _gt·iffie van het hof van bet·oep. - Nietontvanlcelijlcheid. - Niet ontvankelijk is
het cassatieberoep tegen een arrest dat
gewezen is op een beroep tegen een beslissing van de directeur der belastingen,
rechtdoencle op de reclamatie van de belastingplichtige, wanneer geen uitgifte
van Itet bestreden arrest ter griffie van
het hof van beroep is afgegeven. (Wetb.
van de inkomstenbelastingen, art. 2.S9.)
13 1p.ei 1970.
849
43. - Vo·rm. -_ Directe belasUngen. Geschonden wettel-ijlce bepalingen. - Bejla.l-inyen die nauwlcem·ig en j~tist voo1· ellc
middel moeten vermeld wot·den. - De cas-

satievoorziening moet, i:i:tzake directe belastingen, miuwkeurig en juist de aangevoerde wettelijke bepalingen. vermeltlen
waarop elk middel betrekking heeft.
(Wetb. van d~ inkomstenbelast.ingen, artikel 21\9.)
849
13 mei 1970.
44. · - Vm·m. - Gemeentelijlce en prov·inciale belastingen. - Voorz·iening tegen
een. besl·wit van fle bestenclige clep~ttatie
·ingesteld door een b·ijzondere gernacht·igfle. - Voorzien·ing ingestelcl na de wijziginy van artilcel 417 van het l•Vetboelc
van stmfvonlet··ing bij at't'ilcel 5 van de
wet van .16 febntat··i 1961. - Volmacht fl·ie
.niet meer bij de v'erlclnring vnn voorziening .moet worden gevoegd. - Volmncht
flie C£(£n het Hot mng wonlen voorgelegd
binnen fle te·I:IJLijn gesteld b-ij a·rt-i-

J,;el 420bis vnn hetzelfde wetboelc. - Wanneer de voorziening tegen een besluit van
de bestendige deputatie van een provincieraad, dat uitspraak doet over een bezwaarschrift inzake directe gemeentelijke
of provinciale belastingen, door een bijzondere gemachtigde ·wordt ingesteld,
moet sinds de wijziging van artikel 417
van het Wetboek van strafvordering bij
artikel 5 van de wet van 16 februari 1961,
de volmacllt niet meer aan de verklaring·
nm voorziening gehecht worden en mag
zij aan het Hof voorgelegd worden billJlen
de termijn gesteld bij artikel 420bis van
dit wetboek (Wetten van 22 januari 1849,
art. 4, 22 juni 1865, art. 2, 5 juli 1871,
art. 13, en 22 juni 1877, art. 16.)
851
13 mei 1970.

-45. - Vorm. - Dit·ecte gemeentelijlce
belastingen. - Betelceni1ig van de verlclnt·ing van voorz·iening. - Bew·ijs van dezc
betelcening niet overgelegd. - Niet ontvnnlcel-ijlce voorzien'ing. - Niet ontvanke-

lijk is de cassatievoorziening tegen een
besluit van de bestendige deputatie van
een provincieraad waarbij beslist wordt
over een reclamatie tegen een aanslag in
een directe gemeentelijke belasting, wanneer uit de regelmatig aan het Hof overgelegde stukken niet blijkt dat de verklaring valil voorziening biimen de bij artikel 4 v~n de wet van 22 januari 1849 gestelde termijn lletekend werd aan de partij tegen wie de voorziening is gericht.
(Wet van 22 juni 1865, art. 2; wet van
22 jimi 1877, art. 16.)
26 mei 1970.
900
-46. - Vonn. - D'it·ecte belastingen. Voorzien·ing ·ingesteld nnmens eeiJ handels·vennootscl~np. Voot·ziening onflertelcenfl floor person'en flie ve1·lcla1·en lid te
zijn vnn de rnnd van beheet· vnn een
nieuwe vennootschnp, opgeTicht na de fus·ie van fle eisende vennootschnp met e.en
andere vennootsclw1J. - Bevoegdhe·id van
de ·infl·ieners van fle voorzien·ing onventntwoonl. Niet-ontvan7cclijlcheicl. - Niet

ontvankelijk is de voorziening welke namens een handelsvennootschap ingesteld
wordt door personen die_ verklaren lid te
zijn van de rand van beheer van een
nieuwe vennootschap, opgericht na de fusie van de eisende vennootschap met een
andere vennootschap, wanneer uit geen
stuk waarop het Hof vermag aclit te slaan
blijkt dat de inclieners van de voorziening
bevoegd waren om zich namens de eisende
vennootschap in cassatie te voorzien.
26 mei 1970.
900
47. - Vp·r'ln. - Di1·ecte belnstingen.VeT1Jl-icht'ing voor de genutcht'igde in het
bezit te z·ijn vnn een bijzonclere volmncht.

- Elke gemachtigde die zich inzake directe belastingen in cassatie voorziet,
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moet daartoe in bet bezit ZIJn van een
bijzondere volmacbt. .(Impliciete oplossing.)
26 mei 1970,
900
§ 3. - Burgerlijke zaken
of zaken van koophandei.

48. - Vonn. - Bttrge!"l'ijke zalcen.
Inventaris van de erb·ij gevoegde stuklcen.
- Inventaris d·ie niet moet onrle1·telcend
worden door de aavocaat bij het Hot van
cassatie. - B.ijgevoegrle stttlcken. - Stukken clie door aeze ad·vocaat enlcel moeten
genttmmenl en gepal·ateenl woraen. - De

wet vereist niet dat de inventaris van de
bij het verzoekscbrift tot cassatie in burgerlijke zaken gevo'egde stukken door de
advocaat bij bet Hof van cassatie wordt
getekend; het volstaat dat de erbij gevoegde stukken door deze advocaat worden genummercl en geparafeerd, opdat zij
deel uitmaken van de rechtspleging. (Wet
van 25 februari 1925 betreffende de rechtspleging in cassatie, gewijzigd bij de wet
van 20 juni 1952, art. 18 en 20bis.)
'
2 oktober 1969.
122
49. - VO!'rll.. - B·urge·rl'ijlce zalcen. Grand van .n·iet-ontvrmlcelijlcheicl afgele·irl
uit de niet'iglw-ia van de betelcen·ing wegens het aebrelc aan overeenstemming omdat ae datmn op het m·igineel niet overeenstemt met !lie van het aan de venveel'der afaeaeven afsclwift van hct exploot.
- Belastinazegel die op het itfschrift ,van
het exploot is aeplakt ve1·meldt dezelfde
clatum als cUe van het origineel van het
exploot. - Vc1·wcrpin{J van de f11'0nd van
uict-ontvanlcclijlcheid. - Het eJ;:ploot van

betekening van de cassatievoorziening is
niet nietlg, hoewel het origineel van dit
afscbrift en bet aan de verweerder afgegeven afschrift verschillende data vermelden, wanneer het stempel op de belastingzegel, die op het afschrift is geplakt,
dezelfde datum vermeldt als clie van het
origineel van het exploot, aangezien de
juiste datum van het afschrift van het
exploot in dit geval kan. worden afgeleid
uit de vergelijking van de vermeldingen
van dit afscbrift met die van het origineel. (Gerecht. Wetb., art. 43, 860, 861 en
862.)
19 december 1969.
380

50. - Vonn. - Bttrgerlijlce zalcen. Ve1·melcling van de wettelijlce bepaling
waaFvan de schenaing wordt aangevoe1·d.
~ Middet hientU afgeleicl dat de bestreden beslissing ttitspraalc doet over niet gevorderde .zalcen. - Vermelding van a1·tilcel 1138 van het Gei·~chtelijlc Wetback. Vermelding die volstaat. Aan artikel1080 van het Gerechtelijk Wetboek, in
zover het de vermelding in de voorziening
voorschrijft van wettelijke bepalingen
CASSATIE 1970. -

39

wuurvan de schending wordt aangevoerd,
wordt voldaan door bet midclel, hieruit
afgeleid dat de bestreclen beslissing · uitspraak doet over niet gevorderde zaken,
dat artikel 1138 van het Gerecbtelijk Wetboek vermeldt.
15 januari 1970.
432

51. - Vo1·m. - Btwge1·Ujlce zalcen. Geen m.iddel voorgcclmgen. - Niet ontvanlcelijlce voo1·zien-ing. - Niet ontvankelijk, in burgerlijke zaken,. is de voorziening tot staving waarvan geen middel
wordt voorgeclragen.
545
13 februari 1970.

52. - Vorm. - Bttrgerlijlce zaken. Vermelding van de wettelijlce bepalingen
waaPvan de schending wo1:dt anngevoe1·d ..
- Betelcenis van cle termen << wetteUjlce
bepaUngen >>. De termen « wettelijke .
bepalingen >> in artikel 1030 van het Gerechtelijk Wetboek dat bepaalt dat het
cassatieverzoekschrift, op straffe van nietigheid, onder meer de vermelding bevat
v;m de wettelijke bepalingen waarvan de
.schending wordt aangevoerd, moeten in
hun ruimste betekenis worden verstaan
en strekken zich onder meer nit tot de
voorscbriften van algemene aard van de
organen der uitvoeremle macht.
18 juni 1970.
979

53. - Vorm. - B·lwgerUjlce zalcen. Ve1·melcUna van de tvettelijlce bepalingen
waarvnn de schend-ing wonU aangevoerd..
- Vermeld-ing van de schending van 7co7
ninl,;lijlce besluiten waarvan de wetteUjJi:
heid n·iet betwist wordt. Ve1·meldirw
d·ie voldoet aan de voo1·schri[ten van ar,
tilcel 1080 van het Ge1·echtelijlc Wetboe/c,
- De voorschriften van artikel JOSO va:n
het Gerechtelijk Wetboek zijn in .acht.genomen door bet cassatieverzoekscbl'ift' dat
de schending aanvoer~ van koninklijke besluiten waarvan de ·wettelijkheid niet
worclt betwist, zonder vermelcling van de
gronclwettelijke of, wettelijke bepalingen
kt·acbtens welke zij werden genomen.
979
18 juni 1970.
§ 4. -

Dienstplichtzaken.

54. - Vorm. - DienstpUchtzalcen.
Ve1·melding van de geschonclen wettelijlce
bepalingen. - Betelccnis van deze' woorclen. - De geschonden wettelijke bepalingen, die in de voorziening in dienstplichtzaken moeten vermeld worden, zijn niet
de bepalingen tot regeling van de cassatievoorziening, maar wel die waarop het
mid del is gegroncl en die, Yolgens de eiser,
door het militiegerecbt wenlen gescbonden. (Dienstplicbtwetten, geeoortlineerd
op 30 april 1962, art. 51, § 1.)
2 februari 1970.
508
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55. - Vo1·m . .,.___ Dienstplicht. -:- Ve1·zoelcschritt waMbij gev1·aagc~ wo·rdt relcening te houden met nie1twe te'iten, sinds
de besUssinr; van de Hoge Militiemad. Geen voorziening in cassatie is het verzoekschrift waarbij een dienstplichtige
enkel vraagt rekening te houden met
nieuwe feiten, die zijn toestand zouden
llebben gewijzigd sinds de beslissing van
de Hoge Militieraad.
16 maart 1970.
678

56. - Vorm.
Dienstpl'ichtzalcen. Voo·rziening clie de geschonclen wetsbepaUng n·iet ve1·meldt. - N·iet-ontvanlcelijlcheicl. - Niet ontvankelijk is de voorziening tegen een beslissing van de Hoge JVIilitieraad, die de wetsbepaling welke zou
geschonden. zijn, niet vermeldt. (Gecoordineerde dienstplichtwet~en, art .. 51, §§ 1
en 4.)
23 maart 1970.
699

57. - Vonn.
Dienstplichtzalcen. V.m·zoelcsch?"itt waarbij aan het Hot om
e·isers vrij~ating van d·ienst worcU geV1"aagc~. Verzoelcsclwitt dat geen voo1·ziening ·is. - Geen voorziening is het verzoekschrift waarbij de dienstplichtige aan
het Hof om vrijlating van clienst vraagt,
als de onmisbare kostwinner van zijn ouders.
23 maart 1970.
699

S8. - Vorm.
Dienstplichtzalcen. V erzoelcschritt waarbij om u-itste~ wordt
gevraagd.
Verzoelcschr'itt dat geen
voorziening is. - ·Geen voorziening in cassatie is het verzoekschrift waarbij een
dienstplichtige tegen wie cle Hoge Militieraad een beslissing heeft uitgesproken, om
uitstel verzoekt.
20 april 1970.
778
· 5!9. - Dienstplicht.
Ve1·zoelcscMitt
waarbij aan het Hot gevraagd wordt 1dtste~ te ver~enen aan een dienstpZichtige.

'--- Geen cassatieberoep is het verzoekschrift dat aan het Hof vraagt uitstel te
verlenen aan een <lienstj)lichtige als onmisbare kostwinner van zijn moeder-we<luwc.
19 mei 1970.
884
.60. - Vonn.
Dienstpl'ichtzalcen. _ Ve1·zoelcsch1·itt cloo1· de moede1· van de
rl,fenstplichtige aan het Hot gericht. Hot houcU e1· geen relcening mee. - Het

Hof slaat geen acht op het verzoekschrift
tot staving van het door een dienstplichtige ingesteld cassatieberoep dat de moeder van de dienstplichtige aan het Hof
hee~t gericht. (Dienstplichtwetten, gecoordmeerd op 30 april 1962, art. 51, §§ ·1
en 4.)
1 juni 1970.
912

61. - Vo1·m. - Dienstplichtzalcen. Ve1·zoe1csch1"'itt waarbij de he1·ziening van
cle beslissing van c~e herlce1wingsraad
wonzt cwnyev·raa[!ll. - Verzoelcsch·ritt clat
yeen voorzien·ing in cassat-ie is. - Geen

voorziening in cassatie is het verzoekschrift waarbij een dienstplichtige de herziening van de beslissing van de herkeuringsraad aanvraagt.
(Gecoordineerde
dienstplichtwetten, art. 51.)
1010
22 juli 19i0.
62. - DienstJJlichtzalcen.
Vemoelcsch'l'ij't van de dienstplichtige 1oaa1·bij hij
ve1·lclaart hager bemep in te stenen tegen
een beslissing va.n cle Hoge .Milit-ieraad en
vraagt van het •ve1·val de wonlen ontheven. ---._ Geen voor.dening. - Het verzoek-

schrift waarbij een dienstplichtige verklaart hager beroep in te stellen tegen een
beslissing van de Hoge Militieraad en
vrangt, wegens de matcrH~le toestand van
zijn gezin te worden ontheven van het
verval opgeworpen tegen zijn aanvraag
tot vrijlating van dienst op morele grand,
is geen voorziening in cassatie.
18 augustus 19i0.
1046
§ 5. -

Strafzaken (Geestrijke dranken,
Douanen en accijnzen inbegrepen).

63. - Vo1·m. - Stmtzalcen. - YoorZ'ien·in.q vctn de verzelceraa1·, tussenlcomenlle pa1·tij. - Niet betelcende vooTziening. Niet-ontvanlcel'ijkhe'icl. Niet

ontvankelijk wegens niet-betekening aan
de partijen tegen wie zij is gericht, is de
voorziening ingesteld door de verzekeraar
die voor het strafgerecht is tussengekomen. (Wetb. van strafv., art. 418.)
15 september 1969.
48
64. - . Stmtzalcen. - Nee1·legging van
een memo1"ie van antwoord cloor een pnTtij cUe cloo-r cle bestrellen besUssing buiten
cle zaalc wo1·dt gesteld. - Niet in het cassat'ieyeding betmlclcen pa'J"tij. - Eventuele
vern-ietiging clie moet ?.oo1·den 1!itqebi"eid
tot het besahilclcend gecleelte waarbij deze
partij bttiten cle zaalc wonlt gestelcl. OntvanlceUjlce memo1'ie. - De partij die

door de bestreden beslissing buiten de
zaak worclt gestekl en niet in het cassatiegecling werd betrokken, is ontvanl!:elijk
om een memorie van antwoord neer te
leggen, in zover de vernietiging die op de
voorziening kon worden uitgesproken
moest worden uitgebreid tot liet beschik~
kencl ge:deelte van cle beslissing waarbij
deze partij buiten de zaak wordt gesteld.
3 november 1969.
224

6'5. -

Vonn. -

St1·atzalcen. -

Voor-

z~~ning van cle administratie · vnn fif"an-

cum, ve1·volgencle partij. - Geen betelcening. N·iet ontvanlcelijlce voorz·iening.

- Niet ontvahkelijk is de voorziening van
de administratie van financH~n, vervol·
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gende partij, die niet is betekend aan de ' zaken, die ter gri'ffie van llet' Hof is n:eerpartij waartegeri · zij is gericht. (Wetb. g·elegd na het verstrijken van de termijn
van strafv., art. 418.) .
gesteld bij artikel 420bis, lid 2, van het
24 november 1969.
291 vVetboek van strafvordei·ing:
2 februari, 20 april en 30 juni 1970.
66. - VMm. - Skafzctlcen.
Near506, 777 en J 027

legging van memories. - Aanmtllencle memarie van de e·ise1· ter u·riffie neergelegcl
na lbet ve·rst1'ijlcen van (le te1'mijn gesteld
bij art-ilcel 420bis vctn het Wetboel.; ·van
stmfvorder·ing. Niet-ontvanlcel-ijlche·id.

- Niet ontvankelijk is. de memorie tot
staving van een voorziening in strafzaken, die ter grifl:ie van het Hof is neergelegd na het verstrijken van cle termijn gesteld bij artikel 420bis van het Wetboek
van strafvordering, ook al was dit een
aanvullende memorie.
24 november 1969.
296
67. - Vonn. - Strafzalcen. - Vom·ziening van de bm·gedijlce pa1·tij. - Ex·
ploot, van beteken·ing ter grijfie van het
Hoj' neergelegd na het veJ·skif7cen van de
termi.fn, gesteld bij a1·ti1cel 420bis, lid 2,
van het Wetboelc van strajvo1·de1·ing. Niet-ontvanlceli.ilcheid. - Niet ontvankelijk is de VGDrziening van de burgerlijkc
partij van wie het exploot van betekening
aan de verweerder ter gri'ffie van het H'of
is neergelegd na het verstrijken van de
termijn, gesteld bij artikel 420bis, lid 2,
van het Wetboek van strahordering.
22 december 1!J69 en 2 febi·uari 1970.
386 en 506
68. - Vonn. - St1'afza7;;en. -Memode van de eiser. - Mernorie 7,;an de voo'/'ziening n·iet 7t'itbre·iden tot een cloor clc
ver7claring tot voo1·zien·ing niet bestreclen
beslissing. - De eiser tot cnssatie kan in
strafzaken zijn voorziening met een tot
staving ervan neergelegd e memorie nie t
uitbreiden tot een door de verklaring tot
voorziening niet bestreden beslissing.
19 januari 1970.
450
69. - Vonn. - St1·afza7;;en. - Voorziening van de b·uJ'gedijlce pa1·t'ij. -. VoMziening n·iet beteke.ncl aan lle parf'ij tegen
wie zif is gericht. - Niet-ontvanlcelijlcheicl. -De voorziening van de burgerlijke
partij is niet ontvankelijk indien uit de
processtukken waarop het Hof vermag
acht te slaan niet blijkt, dat zij betekend
is aan de partij tegen wie zij is gericht.
(Wetb. van strafv., art. 418.)
506
2 februari 1970.

70. __:_ Vonn. -= Stmfzalcen.
NeeJ·legging van lle nwmories. - Memode van
cle eise·1· ter g'l"iffie vctn het Hof 1tee1·gelega
na het verst-rifJ,;en van cle ter·f!tijn gestelcl
bi.j ct1·tiJcel 420bis, z.icl 2, van het TVetboelc
van strafvorcleJ"'ing. - N·iet-ontvankeHfkheicl. - Niet ontvankelijk is de memorie
tot staving van een voorziening in straf-

71. - T1orm. - Strafzalcen. - Voorz·iening vo.n cle tot t7tssenlcomst opgeJ·oepen verzekemnr. - N'iet betelcenae voo·rzieninrJ. ~ Nief-ontv£m7cel-ij7cheicl. - Niet
ontvankelijk is de voorziening, ingesteld
door de voor llet strafgerecht tot tussenkomst opgero'epen verzekeraar, die niet .is
betekend aan de partij tegen wie zij is gericllt. (Wetb. van strafv., art. 418.)
16 fcbruari 1970.
/, o63

72. - llorln. - StTafz·aJuen. - lloor.z'ien·ing vun cle burgel'lifJ.;e pa·rtij of van
tle burgen·echtelijiJ aanspmkelijlue pu1·tij.
- Exploot vctn bete7cen·ing ter g1"ijfie van
het Hoj' neergelegcl na vedoop van cle te1·mijn uestelcl bij artikel 420bis vwn het
Wetboelc vctn strafvorde1"ing . .- Niet-ont-·
van7cel-ifkhe·id van cle voo·rzien·ing. - Niet
ontvankelijk is de voorziening van de burgerlijke' partij of de burg-errechtelijk
aansprakelijke partij, indien het exploot
van betekening aan de verweercler ter
griffie van het Hof is neergelegd na verloop van de termijn gestelcl bij artikel 420/Jis, zoals clit in llet vVetboek van
strafvonleriug is ingelast door artikel 15-1
vervat in artikel 3 van de wet van 10 · oktober 1967 lloudende het Gereclltelijk vVetboek.
·
2 maart 1970.
6io
'7,3. - llonn. ,-- Stntfzaken. - Brief
V<ln .cle ~eiser. B'l'iej' clie geen enl.;ele
u·rief tegen de bestreclen besl'issing actnvoert. - Geen nwnw1·ie tot stav·ing van cle
voorziening. - Geen memorie tot staving

van een voorziening in strafzaken is de
brief die geen enkele grief tegen de bestreden beslissing aanvoert.
16 maart 1970.
679

74. - Vonn. - Straj'.zaken. - lloorzien·ing van het openbacw min·iste1"ie. lloorz·ien·ing niet bete7cencl. - Niet-ontvctnlcelijkheicl. Niet ontvankelijk is de
voorzienig in strafzaken door !let openbaar ministerie ingesteld, die niet werd
betekend aan de partij tegen wie zij is
gericht. De mededeling die de g-rHfier aan
deze partij doet, geldt niet als betekening.
(Wetb. van strafv., art. 418.)
14 april1970.
746
',75. - Vonn. - Stntfzaken. - lloo1·ziening van cle btt1"UG1"i'Cchtelij1c aunspntlcez.ijke partij of vcut ae bm·gerliflce pu·rtif. - Memor·ie ?tee1·gele,qcl ter griffie van
het Hof van cassat'ie. Nooclzal.;el'ijlce
t7tssenkomst van cen atlt:ocaat bif ltct Flof
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van cassatie. - Niet ontvankelijk is de
memorie van de burgerre~htelijk aansprakelijke partij of van de burgerlijke
partij, eiseres tot cassatie, ter gri:ffie van
.het Bof van cassatie neergelegd zonder de
tussenkomst van een advocaat bij dit
Bof. (Wetb. van strafv., art. 425; wet van
20 juni 1953, art. 6, § 2.)
11 mei 1970.
836

7•6. - Vorm. - Stratzaken. ---'- Geschritt tot staving van de voorziening van
het openbaa1· ministeTie. - Niet getelcend
ge8chTitt. - Het Hof slaat m· geen acht
op. - Bet Bof slaat geen acht op een tot
staving van de voorziening van het openbaar ministerie neergelegd geschrift; wanneer dit geschrift niet ondertekend is.
19 mei 1970.
879

77. - Vo1·m. - Stmfzalcen. - Voorzieninqen V(tn de beklaa.gde en de btwge1·rechte'lijk aanspralcelijlce pa1·tij. - Voo·r. zieningen tegen vonnissen in laatste aanleg gewezen in onderscheiden zaken. Vom·zienin,qen ingesteld bij een enkele
akte. Geldigheidsvoorwaa1·den. - De
beklaagde en de burgerrechtelijk aansprakelijke piutij kunnen zich bij een enkele
akte in cassatie voorzien tegen vonnissen
die in verschillende zaken in laatste aanleg gewezen zijn, wanneer deze vonnissen
op dezelfde dag en door hetzelfde rechtscollege werden gewezen en ook in dezelfde
taal gesteld zijn. (Wetb. van strafv.,, artikel 417; wet van 15 juni 1935, art. 27.)
1 juni 1970.
903
7~. Vorm. - St·rafzctken. - Voorzieningen van de · bttrue·J-rechtelijlc a.ansprakelijke partij. Vom·zieningen regelmatiu bij een enkele alcte ingesteld teuen vonnissen in lantste actnleu gewezen
in onde·rscheiden zaken. Betelcening
van de nkte van voo·rzieninu:- Wanneer

de burgerrechtelijk aansin·akelijke partij
zich regelmatig, bij een enkele akte in
cassatie heeft voorzien tegen vonnissen in
laatste aanleg, wordt de akte van voorziening geldig bij · een enkel cleurwaardersexploot betekend aan het openbaar ministerie waartegen de voorzieningen gericllt
worden. (Wetb. van strafv., art. 418.)
903
1 juni 1970.
79. - Vorm. - Strnfza.ken. - Voo1·zien1nu u~,uestela bij b1·ief. Niet-ontvankeUjlcheia. - Niet ontvankelijk is de

voorziening die in strufzaken is ingestelcl
bij een brief gericht aan de gri'ffier van
het reclltscollege, dat de bestreclen beslissing heeft gewezen. {Wetb. van strafv.,
art. 417, gewijzigcl bij de wet van 10 februari 1961, art. 5.)
22 juni 1970.
995

80.- Vm·m.- Stratzaken.- Burgerlijke zaken. - Voorziening van de verzelceraar, tttssenlcomenae partij. - Voorziening niet betelcend. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvankelijk is de voorzie-

ning van de verzekeraar, die voor het
strafgerecht is tussengekomen, wanneer
zij niet is betekend aan de partijen tegen
wie zij is gericht:
29 juni 1960.
1023
81. - Vorm . . - Stratzalcen. - · Te1·
uriffie van het Hot nem·gelegd gescMift,
memorie genoemd. Niet ondertekena
·geschrift. - Het Jiof slaat er geen acht
op. - Ret Bof slaat geen acht op een

geschrift memorie genoemd, dat tot staving van een voorziening in strafzaken
ter griffie van het Bof is neergelegd,
wanneer clit niet werd ondertekend.
30 juni 1970.
1024
82- Vorm. - Bf1·afzaken. Verzoekschrift tot staving van de voorzienting nem·gelegd ter grijfie van het rechtscollege clat de bestreden besliss-ing heeft
ge1.vezen. Verzoelcsohrift dat een onZeesbare handtelcening araagt en de hoeclanigheid van de' ondertelcenaar n-iet vermeldt. - Het Hot slaat er geen acht op.

- Bet Bof slaat geen acht op een verzoekschrift dat tot ·staving van een voorziening in , strafzaken is neergelegd ter
griffie van het rechtscollege, dat de bestreden beslissing heeft gewezen, welk
verzoeksehrift een onleesbare handtekening draagt en noch de identiteit noch de
hoedanigheid van de ondertekenaar vermeldt.
30 juni 1970.
1024
83_ -

Vorn~.

1'ie van de
minder dan
zitting. zelfs indien
rechtzittinu
een andere

- St1·ajzaken. - Jlfenweiser: Memm·-ie ingeaiend
acht dauen v66r ae terechtMemorie niet ontvankeUjlc,
de negende dag voo1· de teeen zatm·dag, een zonaag of
wettelijke teestaag is. -

Niet ontvankelijk ill de memorie, die de
eiser tot staving van een voorziening in
strafzaken heeft neergelegd mincler dan
acht dagen v66r de terechtzitting, zelfs
zo de negende clag v66r de terechtzitting
een zaterdag, een zon¢lag of een andere
wettelijke feestdag is. (Wetb. van strafv.,
art., 420bis; wet van 10 oktober 1967, artikel 154 vervat in artikel 3; Wetb. van
strafv., ·art. 644, vervangen .bij het enig
artikel van de wet van 23 december 1963.)
30 juni 1970.
1027
·84.- __: Vonn. - Stratzalcen. - Foorzieninu van de bttrgerlijke partij. - Ver1Jlichting de akte zelf van de vom·z·ien1ng
te betelcenen. - Niet ontvankelijk is de

voorziening van de burgerlijke partij,
als deze. zich ertoe beperkt heeft aan de

VOORZIENING IN CASSATIE
verweerder ter kennis te brengen dat zij
een cassatieberoep heeft ingesteld zonder
de akte zelf van de voorziening te doen
betekenen. (Wetb. van strafv., art. 418.)
1049
18 augustus 1970.
§ 6. 7. -

Tuchtzaken.

Verkiezingszaken.

HOOFDSTUK IV.
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP
KAN OF W AARTEGEN ZULK BEROEP NIET KAN
WORDEN INGESTELD,
BESLISSINGEN IN
FEITE; BESLISSINGEN IN RECHTE. TOEPAS·
SING VAN DE REGEL : (( NA EEN EERSTE VOOR·
ZlENING WORDT GEEN ANDERE VOORZIENING
TOEGELATEN >>. VOORZIENINGEN DIE NIET
ON'l'VANKELIJK ZIJN GEWORDEN WEGENS GEMIS AAN BESTAANSREDEN OF BELANG.

§ 1. § 2. -

Allerlei.

Belastingzaken.

§ 3. - Burgerlijke zaken
of zaken van koophandel.

85. - Voo1·ziening na een ee1·ste voorziening is niet geldig. - B~trgerlijlee zaleen. - Uitzondering. - Ee1·ste voorziening verworpen wegens overt1'eding van
de wet van 15 juni 1935. - Geen ande1·e
nieti,qheiclsgTOnd. Tweecle voorz·ieninrt
van dezelfcle partij. - OntvanlceU.ileheid.
- Te1·mijn. - Indien een eerste voorzieziening, verworpen wegens overtreding
van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, door
geen andere nietigheidsgroml was aangetast, clan is in burgerlijke zaken ontvankelijk een tweecle voorziening ingesteld
binnen een maand na de uitspraak van
het .arrest waarbij de eerste voorziening
van dezelfde partij tegen dezelfde beslissing werd verwor11en. (Wetten van
15 juni 1935, art. 40, en 8 maart 19.48,
art. 1.)
22 januari 1970.
460
86. - Beslissingen waartcgen een cassntieberoep lean worden ingesteld.
B~wgerlijlee zaleen. Uitleggend vonnis
in hager beroep · gewezen do01· een rechtbanlc van ee1·ste aanleg. - Ontvanleelijlce
1;oorziening. - Oassatieberoep is toegela-

ten tegen het vonnis van de rechtbank
van eerste aanleg tot uitlegging. van een
in hoger beroep gewezen vonnis van dezelfde rechtbank.
2-! april 1970.
789
§ 4. -

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

87. - Beslissingen waartegen een oassatieberof?p lean worden ingesteld.
Strafzalcen. Oorrvmissie tot bescherming van de maatschappij. - Beslissing
·die de inriohting aanduidt waarin de internering zal plaatshebben. - Niet ontvanlcelijlce voorziening. De beslissing
waarbij de commissie tot bescherming
van de maatschappij, ter uitvwring van
eeD, rechterlijke beslissing tot. internering, de inrichting aanduidt waarin de
internering zal plaatshebben, staat niet
voor cassatieberoep open. (Wet van 4 augustus 1832, art. 15; wet van 25 maart
1876, art. 19; wet van 9 april 1930, artikel H vervangen bij artikel 1 van de wet
van 1 juli 1964.)
8 september 1969, 28 april en 22 december 1970.
27, 388 en 797
88.' - Beslissingen 1vaartegen en cassnt-ieberoep lean worden ingesteld.
Strafznleen. Commissie tot bescherming van de maatscha.zJpij. - Beslissing
waarbij de wede1·opneming wordt bevolen
van een op proef vrijgelaten ge!nternem·de.
. Ontvanleelijlee voorziening.

De beslissing waarbij de commissie tot
bescherming van de maatschappij de wederopneming beveelt in· een inrichting tot
bescherming van de maatschappij van
een op proef vrUgelaten geinterneerde,
staat voor cassatieberoep open. (Impliciete oplossing.)
8 september 1969.
27
.89. ~ Beslissingen waartegen een cassntieberoep lean worden ingestelcl.
F om·bereidend arrest of
St1·afzalcen. arrest van oncle1·zoele ve1·Zeend over cle
lnwgerlijlee vorcle·ring dat geen uitsjwaalc
cloet over de bevoegdl~eid. - Lnter vonnis in eerste aanleg dnt een eincle heeft
gemaalet aa.n het geschil O'Uer cle b~t1'ger
lijlce 1·echtsvo1·de1'ing.
BurgeTlijlce
z1a1·ti.i zonder belang om hager beroe]J in
te stellen en belelaagde die clit 1·echtsn~icl
del niet heett aangewend. - Voorziening
de1· 1JU.Tgerlijlee pa1·ti:i tegen cleze voorbl(reidende besUssing of beslissing va.n onde1'zoelc. - Ontvanlcelijlcheid. - Indien,

na een in laatste aanleg gewezen voorbereidende beslissing o·f beslissing van onderzoek o·ver de burgerlijke vordering,
die geen uitspraak doet over de bevoegdheid, de burgerlijke partij, die geen belang erbij · heeft, of de beklaagde, geen
hoger beroep hebben ingesteld tegen een
in eerste aanleg gewezen vonnis, dat
een einde maakt aan het geschil, is ontvankelijk de voorziening tegen deze voorbereidencle beslissing of beslissing van onderzoek welke de burgerlijke partij binnen zes vrije dagen na het verstrijken
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van de termijn van beroep tegen dit. vonnis heeft ingesteld. (Wetb. van strafv.,
art. 407 en 416.)
22 september 1969.
82

bevestiging van het bevel tot aanhouding,
verliest haar bestaansreclen in eli en later
aan de hechtenis een eincle gemaakt is.
12 januari 1970.
428

!90. - Stratzaken. - veroonlelencl wrrest. - Bevel tot onm·iclclelUjlce aanhottcl·ing. Voo1·ziening tegen het bescldlclcencl gecleelte tot veroonlel'ing VC1'W01'1Jen.
- Voorziening tegen het bevel tot onrnirlclell'ijke aanlW1tding zonfler belang.

'95. - Beslissingen wani·tegen een cassat-ieberoep ka-n wonlen ingestelcL
Strafzctlcen. Voorz·iening van cle beT"langcle beperlct tot cle stTaf vwn verval
van het Techt tot stu.ren. - Niet ontvctnkelijke, voo·rzieni.ng. - Niet ontvankelijk

Voorziet de veroonleelde zich in cassatie
tegen een veroorclelend arrest waarbij
zijn onmicldellijke aanhoucling wordt bevolen en verkrijgt het beschikkencl ge~leelte tot veroorcleling, wegens het verwerpen van de ertegen ingestelde voorziening, kracht van gewijscle, clan heeft de
voorziening tegen het bevel tot onmidclellijke aanhoucling geen belang meer.
7 oktober en 15 december 1969.
141 en 367

is de voorziening van de beklaagcle die
beperkt is tot cle straf van ·verval van het
recht tot het besturen van een voertuig of
een luchtschip of tot het geleliclen van een
rijclier.
13 januari 1970.
429

:91. - Besl-iss·ingen wcwrtegen een cassatieberoep kan wo1·clen ingestelcl.
Stmfzalcen. -:-- Besl-issing clctt het hogm·
be·roep van het openbawr rn·inisterie tegen
een vrijspreJcencl vonnis te laat is ingestelcl. Voo1·z·ien·ing vcm cle belclaagcle.
- Niet-ontvcmlcelijlche'icl. ~ Niet ontvan-

kelijk, wegens gemis aan belang, is de
voorziening van de beklaagcle tegen een
beslissing die verklaart dat het hager beroev van het openbaar ministerie tegen
een vrijsprekencl vonnis te laat is ingestelcl en die de kosten ten laste laat van
de Staat.
17 november 1969.
272
'92. - Stntf:taken.
Voo1·ziemng na
een eerste voomiening ·is niet gelclig,. UitzonfleTing. - Op de regel dat niet gel-

dig is de voorziening na een ·eerste vuorziening, wordt onder meer een uitzondering gemaakt wanneer de eiser van de
eerste voorziening afstancl heeft ge~laan.
24 november 19G9.
203
9.3. -

Beslissingen waartegen een cassntieberoep lcnn wonlen inrJestelcl.
St·mfznlcen. Vonnis in eerste aanleg
V(tn cle 1·echtbank vcm polit·ie. - Niet ontvcmlcel-ijke voo·rz·ien·ing. - Niet ontvanke-

!96. Stmtzaken.
Beslissinge11
waartegen een cnssnt-ieberoetJ lcnn wonlen
i-hgestelcl. - Beschilclcing va'fi' cle 01ulerzoeTcsrechte·r. - Besch-ilclcing cl-ie n-iet· voor
cnssatiebe-roetJ vntbna·1J is. - De beschik-

kingen betreffencle daden van onclerzoek
van de onclerzoeksrechter zijn niet vour
cassatieberoep vatbaar.
9 februari 1970.
528
'9'7. -- StmfzMcen. - Nn een eerste
voo·rz·iening wonlt geen wnde1·e V001'Zienin.q toegclaten. Uitzoncle1'in{fen. -

Duiten het geval vermelcl in artikel 40,
lid 4, van de wet van· 15 juni 1935, van
regellnatige afstancl of van een voorziening tegen een arrest van verwijzing naar
llet hof van assisen, kan in strafzaken een
partij zich geen twee{le maal in cassatie
voorzien tegen een en clezelfcle beslissing.
(Wetb. van strafv., art. 438.)
9 februari, 9 maart, 4 en 11 mei en
18 augustus 1970. 528, G40, SOH.
841 en 104.H
9S. StJ·atzcLT.:en.
Besl-issinffC/1
waarteuen een cassnt-iebe·roep lc(tn wonleu
ingestelcl. An·esten van het Hot. Rechtsmicldelen. - G·renzen. ~ Tenzij er

groncl bestaat voor een verzoek tot intrekking, kan tegen de arresten van het Hof
van cassatie geen reclltsmiclclel wonlen ingestelcl.
9 februari 1970.
52S

lijk ·is de voorziening tegen een vonnis in
eerste aanleg van de politierechtbank.
(Wetb. van strafv., art. 407 en 413; wet
van 4 augustus 1832, art. 15.)
-1 december 1969.
322

'9'9. - Beslissingen toanrtegen cen cassatiebe!·oep- kan worden in{festelrl.
Stratzalcen. Besliss-ing wnnrb-ij cle
1
strajvonleTi-ng verjna1·cl wonlt verlclctanl.
- Voo1·z·ien·ing van cle beTclaagde. - Nietontvnnkel-ijlcheicl, - - Niet ontvankelijk,

94. - Stmtzalcen. - A1·1·est vnn cle
lcarne1· van inbesclmlcl·iginrJstelling tot bevest-iging . vcm het bevel tot ncmhowling
vnn cle beklaagcle. Late-re ·inv?"ijhe·iclstell-ing. - Voo1·ziening clie !war bestaansrerlen veTliest. - De voorziening door de

bij gebreke van belang, is de voorziening
door de beklaagde ingestelcl tegen een beslissing die de strafvorclering wegens verjaring vervallen verklaart.
16 februari 1970.
55G

bek;laagde ingesteld tegen het arrest van
de kamer van inbeschulcligingstelling tot

100. Besl-iss-ingen wan1·tegen ecn
cnssat-iebe-roep lean wonlen ·ingesteld. -

-\
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St·rafzalcen. Vonnis in .em·ste aanleg
uewezen do01· de cot·rectionele t·echtbanlc.
- N'iet ontvanleelijlce voorziening. - Niet

ontvankelijk is de voorziening tegen een
Yonnis in eerste aanleg gewezen door de
correctionele rechtbank. (VVetb. van strafvordering, art. 407 en 413; wet van 4 augustus 1832, art. 15, 1°.)
9 maart 1970.
640
101. Beslissingen waartegen men
zich ·in cassatie lean voorzien. - Skafzalcen. - An·est van de Ieamer van inbeschuldigingstelling' waat·bij ontvanlcez.ijk
wordt vet·lelaat·d het veTzet van de belvlaagde tegen een beschilclcing van de
raa.dlcamer die hem naar de con·ectionele
rechtbanlc vet·wijst. Voorziening van
rle belclaagde tegen deze beslissing. Niet-ontvanleelijlcheid. __:_ Niet ontvanke-

lijk, wegens het ontbreken van belang, is
de voorziening door de beklaagde ingesteld tegen het beschikkende gedeelte van
het arrest van de kamer van inbeschul<;ligingstelling, waarbij ontvankelijk wordt
verklaard het verzet dat deze beklaagde
heeft gericht tegen eei:J. beschikking van
cle raadkamer die hem naar de correctionele rechtbank verwijst.
G april 1970.
718
102. - Beslissingen waartegen men
s·ich in cassatie lean voot·zien. - Skafza·
ken. - Besliss·ing van buitenvervolg·ingstelling. - Voot·ziening van de belclaagrle.
- Niet-ontvanleelijlcheid. - Niet ontvan-

kelijk, wegens het ontbreken van belang,
is de voorziening van de beklaagcle tegen
een beslissing van het onderzoeksgerecht,
in zover het zegt dat er geen reden is tot
vervolging.
6 april 1970.
718
103. - Pet·sonen'tegen wie een cassatiebet·oep lean worden ingesteld. - Skaf:mlcen. - B1wget·lijlce t·echtsvorde1·ing. Voo·rziening van de belclaagde tegen de
urijwillig t1tssen1comencle verzeleeraat· van
cety medebelclaagde. - Geen ged·ing voot·
de feitenrechter tussen de eiser en de verweenler. Geen veroordeling van de
eiset· ten voot·dele van de verweenler. ?{iet ontvanleeUjlee voorz·ienin,q. Niet

ontvankelijk is de voorziening door de
lJeklaagde ingesteld tegen de vrijwillig
tussenkomende verzekeraar van een mecleJoeklaagcle met wie hij geen geding heeft
nangegaan voor de feitenrechter en in
wiens voordeel de bestreden beslissing
ten laste van eiser geen veroordeling uitNpreekt.
21 april 1970.
781
1'04. - Beslissingen waartegen een
cassatieberoep lean worden ingesteld. Sh·atzaleen. Vrijspraalc. Voot·ziening van de belclaagde. Niet-ontvan-
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Wegens het ontbreken van
belang is niet ontvankelijk de vooc~_·zie
ning van de beklaagde-tegen een beslissing die hem vrijspreekt. ·
1 juni 1970.
912
7celij7che·id. -

105. - Beslissingen waat·tegen een
cassatieberoep lean worden ingesteld. Stratzalcen. Vonnis van de p·olitiet·echtbanlc of de correctionele rechtbanlc
waaTbij wordt verworpen een eis tot verwijzing naar een ander t·echtscollege
met als voertaaZ die wellce door de verdachte werd gevraagd. - In eeTste aanleg 'gewezen vonnis. Niet ontvanlceli.ilce voorziening. - ·wanneer het vDnnis

van de politierechtbank of de correctionele rechtbank, waarbij wordt verW{)l'Den de eis van een verdachte, die terechtstaat voor een reclltscollege met Nederlandse VDertaal, dat hij zou verwezen
worden naar een rechtscollege van dezelfde rang met Franse voertaal, in eerste aanleg is gewezen, is de voorziening
tegen dit vonnis niet ontvankelijk. (Wet
van 15 juni 1935, art. 23; Wetboek van
strafv., art. 407 en 413; wet van 4 au-!
gustus 1832, art. 15, 1°.)
8 juni 1970.
937
106. Beslissingen waat·te,qen een
cassatieberoep lean worden ingesteld. 8tmfzalcen . .Beslissing die alleen de
de onbevoe,qdheid van de eerste reohter
vaststelt om lcennis te nemen van de
strafvordet·ing wegens een gecontraventionaliseerd wanbedt·ijf en de . zaalc verwifst naar de Pt'OO'lfreur des Konings. Voorziening van de belclaagde. - OntbTelcen 1!an belang. - Voorziening nie( ontvanlceli.ilc. Niet Dntvankelijk' bij ge-

breke van belang is de voor~iening dDor
de beklaagde ingesteld tegen het vonnis
van de correctionele rechtbank dat zich
ertoe beperkt vast te stellen dat de politierechtbank onbev·oegd was om kennis te
nemen van de strafvordering wegens een
door de raadkamer gec<Jntraventionaliseerd wanbedrijf en de zaak nam' de Procureur des Konings verwijst Dpdat deze
VDrdere zoals het behoort.
1G juni 1970.
976
§ 6. -

Tuchtzaken.

107. - '1'1tohtzalcen. Voorziening
van de veroordeelde tegen een beslissing
gewezen door de raad van beroep van de
Orde van architecten. - Overlijden van
cle 1!eroordeelde. Voorziening zonder
bestaans1·eden. - Het overlijden van de

verci<Jrdeelde tijclens het cassatiegeding
maakt zijn voorziening tegen de beslissing Dver de tuchtrechtelijke vDrdering
gewezen door de raad van beroep van de

'
I
I

I
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Orde van arcbitecten, zonder bei;!taansreden.
9 maart 1970.
640
§ 7. -

Verkiezingszaken.

HOOFDSTUK V.
AFSTAND.

108. Afstand. Stratzaken.
Voorziening van de belclaagde en van de
btwge1·rechtelijlc aans1J1·alcelij Ice 1)(tf'tij. Advocaat, hottder van de stulcken. Geen bijzondere volmaoht vereist voor de
geldigh~icl van cle afstan,d. - De afstand

van de voorziening van de beklaagde en
van de burgerrecbtelijk aansprakelijke
partij wordt op geldige wijze gedaan
door een advocaat, honder der stukken,
zonder dat bij moet bewijzen dat hij te
dien einde een bijwndere volmacht heeft.
(Wet van 16 februari 1961, art. 6.)
3 november 1969.
229
109. A/stand. StratzaTcen. Burgerlijlce reohtsvoTdm·ing. 11ooTziening van de btwgeTUjTce partij tegen een
beslisshtg waa1·bij haa1· eis wordt afgewezen. Afstancl clom· een afl-uocaat,
honder van de stttlclcen, maa1· zonder bijzondere volmacht. - Atstand zonder ge-.
volg. - Het Hof slaat geen acht op de

·afstand door een advocaat, houder van de
stukken, maar zon{ler bijzondere volmacht, van een voorziening die de burgerlijke partij ingesteld heeft tegen een
beslissing waarbij haar eis wordt afgew'ezen, daar de afstand van de voorziening in dergelijk geval met een afstand
van de rechtsvordering gelijkstaat. (Wet
van 16 februari 1961, art. 6.)
3 en 17 november en 22 december 1969,
9 maart 1970.
229, 274, 387 en 643
110. Afstanfl. Stratzalcen. TToorziening van de burgerlijlce partij tegen · een beslissing 'Lvaa·rbi.i haar .haar eis
worilt ontzegfl. - Atstanfl onfler voorbehond een nieuwe -uoorziening te mogen instollen. Niettwe voo1·ziening. Afstancl floor een advocaat- bif het Hot van
cassat-ie. - Dec1·ete·ring. - Het Hof de-

creteert de afstand van de voorziening
vari de burgerlijke vartij · tegen een beslissing waarbij haar wordt ontzegd haar
eis, ingesteld .onder voorbehbl.J.d een nienwe voorziening te mogen instelh~n door
tussenkomst van een advocaat bij het
Hof van cassati~, ook al is hij geen houder van een bijwndere volmacht, welke
afstand gevolg{l is van een nieuwe voorziening. (Wet van 16 februari 1961, artikel 6.) (Impliciete oplossing.)
24 november 1969•.
293
111. A/stand.., StratzaT;,en.
Beslissing clie enlcel ttit81waalc doet op

de btwger.lij'Tce reohtsvorderingen. - Atstand beperlct tot cle beschil(lcingen betreffende cle rec.htsv01'de1'ingen van de
bttrgerlijlce partijen. - Beperlcing zonder
nitwe1'7cing. - Indien de beklaagde van

zijn voorziening afstand heeft gedaan,
onder voorbehoud dat hij ze opnieuw kan
instellen na de einduitspraak over de
burgerlijke belangen, met beperking van
zijn afstand tot de beschikkingen betreffende de rechtsvorderingen van de burg~rlijke partijen, is deze beperking zon:
{ler uitwerking wanneer de bestreden beslissing enkel en aileen uitspraak doet
op deze burgerlijke rechtsvorderingen.
1 december 1969.
323
112. - Bu1·gerlijTce zalcen. -A/stand
van de Belgische Staat. - Minister van
Nationale Opvoeding in de plcwts van de
M.·inister Staatsse01·etaris van N a.tionale
Opvoecling en (Jnltttttr. - Voo-rziening in~ gediend clam· fle 1·aadsman van de Belgisahe Stctat op bevel van cle Ministe1· van
Nationale Opvoecling. Afstanfl beteloencl aan de verweerste-r rnet <tanbod de
lcosten van het cassatiegecling te clragen.
- Dearete·ring van de afstand floor het
Hot. - Verklaart cle Minister van Natio-

nale Opvoecling dat het geschil tussen de
Belgische Staat, vroeger vertegenwoordigd door de Minister Staatssecretaris
van N ationale Opvoeding en Oultuur,
en de verweerster, waarover beslist werd
bij het arrest waartegen de Belgische
Staat zich in cassatie voorziet, tot zijn
administratieve bevoegdheid behoort en
llet cassatieberoep op zijn bevel door de
raadsman van de Belgische Staat werd
ingediend, en verklaren cleze Minister
van Nationale Opvoeding en de raadsman
van de Belgische Staat bij dezelfde akte
van bet cassatieberoep afst:ind te doen,
nadat deze afstand aan de verweerster
werd betekend, en bieden zij aan de
kosten van bet cassatiegecling te (lragen,
clan decreteert het Hof de afstand. (Gerechtelijk Wetb., art. 820, 822, 824, 827
en .1112.) ·
19 december 1969.
385
HOOFDSTUK VI.
REGISTRATIE VAN DE
VOORZIENINGEN. -

ZE~EL.

VREEMDELINGEN.
1. - Stntus vnn de vl·uchteUnge·n.
Reisdocnrnenten. Bepnlin gen. De

reisdocumenten die met toepassing van
artikel 28 yan llet Internationaal verdrag
betreffencle de status van {le vluchtelingen
en van § 13 van de bijlage bij dit verdrag,
ondertekend te .Geneve op 28 juli 1951 en

VRIJHEID VAN KOOPHANDEL EN NIJVERH. goedgekeurd bij de wet van 26 jimi 1953,
door de verdragsluitente Staten aan de
op hun grondgebiecl gevestigcle of verblijvende vluchtelingen worden verstrekt
voor het reizen buiten dat grondgebiecl
staan oak aan de houders van deze reisclocumenten toe om het even wanneer, geclurende de gelcligheidscluur van deze docmnenten, op .dit grondgebied terug te
keren; cleze vergunning mag door een verdragsluitende Staat noch ingetrokken
noch beperkt worden.
Hi februari 19'(0.
.569
2. -

V1·eemdeling op wie van toepasis de status vastgesteld dam· hct Internat'ionaal ve!"d!·ag betrejfenrle rle status
van rle vl1tchtel-ingen. - Vreemrlel'ing die
het voonverp is van een 1titw·ijzingsbesl1tit, maar hourle·r van een reisrlocnment
ve1·st·relct met toepassing van artilvel !38
van dit vm·drag ·en van paragmaf 13 van
de bijlage b·ij dit verdnt.g. - Verom·del-inrJ
1vegens een ove1·treding van a1·tikel12, 5°,
van de wet van 28 ma(trt 1952. - Onwettelijlcheid. - Niet wettelijk gerechtvaa:r~ing

dlgd is· de veroonleling wegens een overtrecling van artikel 12, 5°, van de wet van
28 maart 1952 op de vluchtelingenpolitie,
ten laste van een vreemcleling op wie van
toepassing is de status vastgesteld door
het internationaal verdrag betreffende de
status der · vluchtelingen, ondertekend te
Geneve op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij
de .wet van 26 juni 1953, die hierop is gegrond, dat het uitwijzingsbesluit :ilooit is
ingetrokken, hoewel hij houder was van
een reisdocument verstrekt met toepassing van artikel 28 van dit verdrag en van
13 van de bijlage bij dit verdrag, dat
hem toestond in Belgie terug te keren.
16 februari 1970.
569

*

VR.IJHEID VAN. KOOPHANDEL
EN NIJVER.HEID.
Decreet van 2-17 maa1·t 1791, a1·tilcel 7.
- Dmagwijdte van deze bepaUng. - De

vrijheid van handel en nijverheid, gehuldigd in artikel 7 van het decreet van
2-17 maart 1791, sluit niet uit dat eenieder
zicli, in de uitoefening van zijn handel of
nijverheid, moet gedragen naar, de politieverordeningen die regelmatig ter uitvoering van de wet zijn genomen.
17 november 1969.
264

VR.UCHTGEBR.UIK.
1. - Jaa1·lijlcse lasten. - B1trgerlijk
Wetboek, a1·tilcel 608:- BegTip.- De fei-

tenrechter beslist wettelijk dat cle uitgaven voor de herstelling van een ketel, een

VRUCHTGEBRUIK 1221

nieuwe bevloering van de ingang van het
onroerend goed en hermaken van een garage-afrit geen jaarlijkse lasten zijn van
het erf, die de vruchtgebruiker gehouden
is te dragen overeenkomstig artikel 60.'l
van het Burgerlijk Wetboek.
22 januari 1970.
460
2. - Rechten en verplichtingen van de
vntchtgebntilcer. - B1wgerl-ijk W·etboelc,
artilcel 578. - Beg1'ip. - Vruchtgebruik

is het recht om van een zaak waarvan een
ander de eigendom: heeft, het genot te
hebben, zoals de eigenaar zelf, maar onder verplicllting om de zaak zelf in stand
te houden. (Burg. Wetb., art. 578.)
460
22 januari 1970.
.3.· - Ond·erho·ttclsverpl-icht·ing die op de
vntchtgebntilver ntst. - Bm·gerl-ijlc Wetboelc, artilcel 605 en 606. Beg1·ip. -

De vruclltgebruiker moet, wat zijn onclerhoudsverplichting betreft, zich gedragen
net zoals een zorgzame eigenaar zou doen
om de zaak zelf in stand te houden, zoals
deze was bij de aanvang van het vruchtgebruik. (Burg. Wetb., art. 578, 605. en
606.)
22 januari 1970.
460
4. - Grove hm·stellingen ten laste van
de 1Jlote e·igenaaL - Herstellingen tot on.cleThoHd ten laste van rle vnwhtge1Jntilce1·.
B·n1·ge1·lijlc Wetboelc, a1·tilcel 605 en
606. - Begrip. - De grove herstellingen,

die beperkencl worden bepaald bij artikel 606 van het Burgerlijk Wetboek, blijven ten\ laste van cle blote eigehaar ; aUe
andere herstellingen zijn onderhoudsherstellingen en de vruchtgebruiker is daartoe verplicht alsmede tot . de grove herstellingen die konclen veroorzaakt zijn
door het gebrek aan onderhoud sincls de
aanvang van het vruchtgebruik. (Burg.
Wetb., art. 605 en 606.)
22 januari 1970.
460
S. - Verval van het erf, bij geb1·e1c aan
onde1·houd. - Burgerlijlc TVetboelc, aTtilcel 618. - Einde van het vTuchtgebntilc.

- Vruchtgebruik kan eindigen door het
misbruik dat de vruchtgebruiker maakt
van zijn genot, met name door het erf bij
gebrek aan onderhoud te laten vervallen.
(Burg. Wetb., art. 618.)
22 januari 1970.
460
6. - Herstell-ingen tot ondeThoud ten
laste van de vnwhtgebntilce1·. - B1w_qe·rlijk Wetboek, m·tilcelen 605 en 606. -Herstellingen waadoe de hunrder verplicht
is. B1w_qer!ijlc Wetboelc, · a1·t-ilcel 1754.
- Onderscheid. - De omvang van de ver-

plichting van de vruchtgebruiker met betrekking tot de onderhoudsherstellingen
yerschilt van clie van de huurder van een
huis; alle andere herstellingen dan de
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grove herstellingen, die op beperkende
wijze bij de artikelen 605 en 606 van het
Burgerlijk Wetboek zijn bepaald, zijn ten
laste van de vruchtgebruiker, terwijl de
huurder van een huis, beh.oudens anclersluidend becling, enkel gehouden is tot' de
herstellingen ten laste van de huurder of
geringe he1'stellingen tot onderhoud omschreven bij de artikelen 1754 en 1755 van
hetzelfde wetboek.
22 januari 1970.
460
7. - Lasten omsclweven bij c~e a·J·tilcelen 608 en 609 van het B'liT[JCrl'ijlc vVetboelv
en ve1·pl'ichtinyen betreffencle rle he1·stellinyen waarvcm SlJ1"alce in cle arUlcelen 605
en r;oa van hetzelflle wetbo·ek. Onllerscheill. De verplichting tot de lasten
voorgeschreven bij de artikelen 608 en 609
van het Burgerlijk W etboek en de verplichting betreffende de herstellingen tot
onderhoud waarvan sprake in de artikelen 605 en 606 van hetzelfde wetboek hebben een onderscheiden voorwerp en regeling.
22 januari 1970.
460
S. - Grove he1·stelUnyen t·en lctste van
cle blote eiycnaar. - Btw_qe1'lijlc W(ltboek,
a1·tHcelen 605 en 606. - Be_qrip. ~ De be-

perking van de verplichting van de blote
eigenaar tot de grove herstellingen omschreven bij artikcl 606 van het Burgerlijk Wetboek, heeft tot doel ten laste van
de eigenaar enkel te laten de grove verniemvings- en verbouwingswerken met het
O,Og op de algemene stevigheid en de insbmdhoucling van het gehele gebouw, die
werkelijk uitzonderlijk zijn in het bestaan zelf van het. eigenclom en waarvan
de kosten normaal van het capitaa] worden afgenomen. (Burg. Wetb., art. 603 en
606.)
22 januari HJ70.
460

!9. - Grove herstellinyen ten laste van
cle blote eigenaa1·. - HzwyerUjlc Wetboelc,
a1·tUcelen 605 en 606. - Grove Jw·rstellinfJCn aan lle [!·ebouwen. - Bu·ryerUjlc 1Vetboelc lwn enkel cle yebo·u.won voo1· het cla_qeUjlcs gebnr.ilv van het toenmali_qe leven
op het ooy hebben. - Al heeft het Btugerlijk Wetboek, in artikel 606, de grove her-

stellingen ten lnste van de blote eigenaar
op beperkende wijze opgesomd, toch heeft
het evenwel enkel de herstellingen nan gebouwen voor het dagelijks gebrnik van
llet toelllllalige leven kunnen beogen.
22 jam~ari 1970.
46D
10. - Dolen van een _qebottw, voorwe·rp vwn het vnrchtyebnt'ik, cl·ie niet ·ive1'clen beoogcl cloo·r het Bm·_qe·rlijlc Wetboelc.
- H erstell'iny of ve1·vangin_q ten lnste van
cle blote eiyenaar of van lle vntcht_qebnr:iRegel. - Om te beslissen of cle
lcer. -

I'Crvanging of de herstelling van delen
van een gebouw clie de wetgever van 1804
niet !weft kunnen· voorzien, ten laste zijn
van de blote eigenaar dan wel van de
vruchtgebruiker, staat het nan de feitenrechter, op grond van de artikelen 6D5 en
606 van het Burgerlijk Wetboek, na te
gaan of de vervanging of de herstelling
kunnen worden gelijkgesteld met de grove
herstellingen waarvan sprake is in de genoemde artikelen, zoclat zi.i bijgevolg ten
laste van de blote eigenanr moeten worden gelegc1, dan wel of zij in tegencleel de
tegenprestatie van het genot of cle rendabiliteit zi.in welke deze delcn verzekeren
aan het erf waarop het vruclltgebruik betrekking heeft, zodat zij derllalve ten
laste van de vruchtgebrniker moeten worden gelegd.
22 .januari 1970.
460

w
WAPENS.
1. - Drauen van een ,iachtwapen. Wet van 3 januari 1933, artilcel 13. Bestanclclelen van het misckijf. Arti-

kel 13 van de wet van 3 januari 1933
stl·aft degene die een jachtwapen draagt
met een ander ~loel dan de jacht of met
het oogmerk om met overtreding van de
wetten en reglementen te jng·en.
27 oktober 1969.
198
2. - D1·ayen van een jacht·wapen. Wettige reden ont clit wapen te llm.rJen.

- Misclri:if yeplee_qcl met behulp van cUt
wapen. - Miscl'l'i:if clat op .zichzelt _qeen
m·isclT'·ijf van onwettelijlc clra_qen van een
jachtwnpen opleve1·t. - Hij die het dra-

gen van een jaclltwapen kan verantwoorden op grond van een wettige reden, is
niet strafbaar wegens overtrecling van artikel 13 van de wet van 3 januari 1933,
door bet enkel feit dat hij met behulp
van zijn wapen een overtreding van de
wet op de jacht of een andere ongeoorloofde daad !leeft gepleegd.
·
27 oktober 11Hl9.

198

WAREN EN GOEDEREN.- WEGVERKEER
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zegels, coupons of penningtekens, die
WAREN EN GOEDEREN (MIS- 1/ van
aan de bij bedoeld artikel gestelde voor·
'
nnmK IN DE HANDEL VAN). . waarden_ voldoen.
29 september 1969.

111

1. -

Leurhanclel.- ][oninlclijk beslnU
nr 82 van 28 novembe1· 1939. - Van clettr
tot deu.r aan de verbntilcer verlcopen of
te lcoop a.anbieclen. - Bestancldelen va.n
het misck·ljf. - :Opdat de verkoop of de

tekoopaanbieding aan de verbruiker van
waren of goederen, van deur tot deur,
wordt aangemerkt als leuThandel in de
zin van het koninklijk besluit nr 82 van
28 november 1939, wordt onder meer vereist dat de koopman of zijn vertegenwoordiger zich op eigen initiatief naar· de
woning van de eventuele koper begeeft.
23 september 1969.
84
][oninlclijlc bes~uit
Vrtn deur
tot deu1· ann de verbntilcer ve1·1copen of
te lcoop nnnbieclen. ~ Telcoopcwnbieding.
-- Beg·rip. 1- Biedt niet te koop. aa~ •. in de

:2. - Lmwhanclel. -

nr 82 van 28 novembe1· 1939. -

zin van artikel 2 van het komnkhJk besluit nr 82 van 28 november 1939 houdende
reglementering van de leurhandel, de tussenpersoon van de verkoper die de verkoop enkel voorbereidt en die aan een
eventuele koper niet vraagt zich onmiddellijk te verbinden.
23 september 1969.
84

3. - Le~trhandel. - Aangestelde 'l:eroorcleelcl tot een gelclboete wegens een
miscZ1·iff bedoelcl bij n1·tilcel 10 vnn het
lconinlcl-ijlc besl~tU 111· 82 van 28 november
1939 houclencle 1·eglementering van cle
letwlwndel. - iln·est waa1·bij ve1·Tclaa1'd
wordt dnt de annsteller :bu1·gm·rechtelijTc
annspmlcelijlc . is voor de betnling van
deze gelrlboete. Omvettelijlcheicl. -

Onwettelijk is de beslissing die een aansteller burgerrechtelijk
aansprakelijk
verklaart voor zijn aangestelde uit
hoofde van de betaling van een geldboete ten laste van laatstgenoemde uitgesproken wegens een misdrijf bedoeld
bij artikel 10 van het 'koninklijk besluit
nr 82 van 28 nocvember 1939 houdende
reglementering van de leurhandel en
deze aansteller tot deze betaling veroordeelt. (Strafwetb., art. 39 en 50; Wetb.
van strafv., art. 162 en 19!.)
23 september 1969.
84
4. - Verlcoop met premies.
A.anbod
vnn 1Jrernies zonder vooi·afgaande nfgifte
van zegels, conpons of penningstelcens. Overtrecling van artilcel 1 van het koninlcl-ijlc besl~tit 111· 61, vnn 13 jnmtMi
1935. - De uitzondering op het verbod
van premieaanbiedingen, bepaald bij artikel 2 van het koninklijk besluit n 1' 61
van 13 januari 1935 tot beperking en reglementering van de verkoop met pr_emies, is strikt beperkt tot het gebrmk

WEGEN.
1. - Openbn1·c wcg vnn cle Stcwt. Beveilig-ingsplicht clie op de Stnnt ntst. Beg1·ip. - De Staat kan burgerrechtelijk

aansprakelijk gesteld worden onder meer
wanneer een tot zijn grondgebied behorende openbare weg, zoals hij is aangelegd, aan de verbruikers niet verstrekt
wat zij, overeenkomstig de bestemming
van de weg, ervan kunnen verwachten of
wanneer de Staat verzuimt dergelijke weg
in een normale toestand en zonder gebrek,
te onderhouclen of nog wanneer hij te kort
schiet in zijn algemene verplichting tot
voorll;iclitigheid door de gevaren niet te
signalm·en die zich op deze weg kunnen
YOQr-cloen. (Burg. Wetb., art. 1382 en
1383.)
5 september 1969.
10
2. - Gemeenteoverheden.
Ve1·plicht-lng om te zorgen voor de ve-il-lgheid van
lbet verkee1· in cle stmten._- Verplichtin.r1
toepnssclijk op de tot cle Stnat bchoTendc
wegen cl·ie ovc1· de gemcente lopen. - De
verplichting van de gemeenteoverheclen
om te zorgen voor de veiligheid van het
verkeer in de straten is zelfs toepasselijk
op de gedeelten van de tot de Staat behorende openbare wegen, clie over de gemeente lopen. (Artikel 50 van het decreet
van 14 december 1789, 3, 1°, van titel XI
van het decreet van 16-24 augustus 1790,
Hl82 van het Burgerlijk Wetboek en 90,
12°, van de gemeentewet van 30 maart
1836.)
5 september 1969.
10
3. - Ve1·plichting voo1· cle open1Ja1·e
ove1·he-ld fle voor het pnblielc opengestelrle.
wegen op voldoenae ve-ilige wijze te on- ·
rlerho·urlen. - Dmagwijdf,e ·van de.ze ve1·pl-lcht-ing. - De openbare overheid is ver-·

plicht de voor het openbaar verkeer opengestelde wegen op volcloende veilige wijze
te onderhouden : derhalve moet zij, buiten het geval waarin een vreemcle en haar
niet toerekenbare oorzaak haar verhinclert de op haar rustende veilig-heiclsverplichting te vervullen, elk abnormaal gevaar, zichtbaar of onzichtbaar, verhelpen
door passende maatregelen.
2 juni 1970.
91!-J

WEGVERKEER.
1. - Rijbewijs. - Ve1·oonlel!ing wegens
valse verklaring om het te belcomen. -

I
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Ve1·p/.ichte verbe·urrlverkla?'ing van het
bekomen djbewijs. - Ingeval van veroor-

deling wegens valse verklaring om flen
rljbewijs te bekomen, is de rechter verplicht de verbeurclverklaring van het. aldus bekomen rijbewijs uit te spreken.
(Wet betreffencle de politie over het wegverkeer, coordinatie van 16 maart 1968,
art. 30.)
(; april 1970.
713
2. - Kon·inlclijlc besl·uit van 5· Iuni
1966, a1·Ulcel 2, 5°. - Bestuunler van een
moto·rvoe1·t·uig. - Begrip. - Zelfs wan-

neer een motorrijtuig met een dnbbele
bedieningsapparntnur uitgerust is, moet
als bestuurder worden beschouwd hij <lie
het voertuig werkelijk en zelfstandig bestuurt. Het feit clat zijn reacties gebeurlijk door: een begeleider kunnen worden
gecontroleercl is zoncler gevolg op <leze
hoedanigheicl. (Kon. besl. van 5 juni 1966,
nrt'. 2, 5°.)
28 april 1970.
79i)
3. Koninlclijlc besl~tit van 5 juni
1966, a1·tilcel 2, 5°. - Rijbewijs. - Rijschool. - Niet e1·1cenrle school. - J,eer!ingen moeten ho~uler z·ijn van een rijbewijs of leervergunning. Wettelijlr ge,-

rechtvanrcligcl is het arrest .dat beslist dat
de beklaagcle, met overtrecling van de wet,
een mo'torrijtuig heeft toevertrouwrl aan
personen die geen houcler zijn van een
rijbewijs of leervergunning, op gronrl dat
deze personen geen leerlingen waren van
een erkencle rijschool van het type A en
dat zij, hoewel zij geen houder waren van
een rijbewijs of leervergunning, het voertuig werkelijk en zelfstandig hebben bestuurd. (Kon. besl. van 5 juni 1966, artikel 2, 5°.)
28 april 1970.
796
4. - Vl!whtmisclrijf.
Bestancldelen.
Begdp. Ret vluchtmisclrijf, zoals
het is omschreveri bij artikel 2-2 van de
wet van 1 aiigustus 1899, gewijzigcl bij de
wet van 15 april 1958, impliceert dat hij
die, wetend dat het voertuig dat hij bestuurcle een ongeval heeft veroorzaakt of
· hiertoe aanleiding hncl gegeven, de vlucht
neemt om zich aan de clienstige vaststellingen te onttrekken; derhalve geen
vluchtmisdrijf is het enkel feit dat de bestuurder, hoewel hij ter J}laatse is gebleven, het gerecht op een dwaalspoor heeft
willen brengen. (Impliciete beslissing.)
20 oktober 1969.
178
-

5. -

clan wei de aarileicling van een · ongeval is
geweest, en bovenclien aldus handelt om
zich aan de dienstige vaststellingen te
onttrekken.
2 februari 1970.
509
6. - Beshwen van een vom·t~tig in staat
van dronlcenschap op een openba1·e plaats.
Geldboete. - Maximum. - De geld-

boete die onclei· de werking van artikel 2-3
van de wet van 1 augustus 1899, gewijzigd
bij deze van 15 april 1958, v66r de wijziging ervan bij de wet van 11 juli 1967,
kon worden opgelegd aan degene die in
staat van dronkenschap een voertuig bestuurde op een openbare plaats, mocht
niet hoger zijn dan 100 frarik.
. 17 november 1969.
27.4

7. - Besturen in staat van d1·(mlcenschap van een voe1·tuig op een openom·e
plaats. - Gevangenisstraf. - Minimttm.
- De gevangenisstraf opgelopen door degene die, in. staat van dronkenschap, 'een
voertuig op een openbare plaats bestuurt,
mag niet mincler beclragen clan vijftien
clagen. (Wet betreffencle cle politie over
het
wegverkeer,
gecoorclineercl
op
16 maart 1968, art. 35.)
27. april en 19 mei 1970.
793 en 87.6
8. - Wet van 1 attgttSt'lts 1899, gewijzigd op 15 arwil .1958, artikel 2-1, lirl 3, 2°.
Verzwa·rencle omstandigheicl -&an cle
naoht. - 'J'oepassingssteer. - De verzwa-

rende omstandigheicl van de nacht, waarvan sprake in artikel 2-1, lid 2, 2°, van de
wet van 1 augustus 1899, gewijzigcl biJ
deze van 15 april 1958, is enkel van toepassing op de. overtreclingen van de regiementen genomen ter uitvoering van deze
wet, met uitsluiting van de overtredingen
·van bedoelde wet.
17 november 1969.
274
9. - Wet van 1 a~tgustus 1899, gewijzigd op 15 ap1·il 1958, artilcel 2-1, lid 3. Verzwa'l'ende omstanrligheden. - Venlubbeling van ·cle stmf. ' - Beg!"ip. - Waar

artikel 2-1, lid/3, van de wet van 1 augustus 1899, gewijzigd bij cleze van 15 april
1958, bepaalt dat <<de straffen verdubbelcl
worden JJ wil het zeggen dat de in lid 1
bepaalde maximum- en minimumbeclragen
verdubbeld· worden en niet clat de rechter
de straf die hij uitspreekt binnen de perken aangegeven in dit laatste lid moet
verdubbelen.
17 november 1969.
274
10. - Wet va1t 1 au.q~tstus 1899, ,qewij-

Vlttehtmisrlr'ijf. - Bestancldelen.
Begrip. - Ret vluchtmisdrijf becloeltl

zigd op 15 april1958, ctrtilcel 2-1, lid 3, 1°.
- He1·halin[!. - Toepassingssfee1". - De

bij artikel 33 van de wet betreffende de
politie over het wegverkeer (coordinatie
van 16 maart 19(;8) onclerstelt clat de bestum'cler van het voertuig die de vlucht
neemt, weet dat het voertuig de oorzaak

verzwarende omstancligheicl van. herhaling, waarvan sprake in artikel 2-1, lid 3,
1°, van de wet van 1 augustus 1899, gewijzigcl bij d~ze van 15 april 1958, is enkel
van toepassing op de overtreclingen van

-
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" reglementen genomen ter uitvoering
m deze wet, met uitsluiting van de overNlingen van bedoelde wet.
17 november 1969.
276
11. - Wet van 1 a~tgust1ts 189~, gewij!!fd op .15 ap!'il 1958, a1·tikel 2-1, lid 3. crzwarende omstancligheden. - Venl~tb
eling van de skat. - Beg1'ip. - Waar

rtikel 2-1, lid 3, van de wet van 1 augusJS 1899, gewijzigd bij deze van 15 april
J.18, bepaalt dat << straffen verdubbelcl
·or-clen ll wil het zeggen dat de in lid ·r
L'tmalcle maximum- en minimumbedragen
erdubbeld worden en niet dat de rechter
e straf die hi.i uitspreekt binnen de peren mingegeven in {lit laatste lid moet
L'l'Clubbelen.
17 november 1969.
271)
12. - Verval van het 1·echt tot st~wen.
- HeThaUng.- Be_lclaagde die lrinnen het
aw1· v66r cle ove·,:tTeding vijtmaal is ve1'ordeeld wegens enige ove1·tTed·ing ·van de
C[Jlementen betrejfende de politic over
et wegveTlcee1·. - Bij lwninkUjlc besluit
·an 16 maa·rt 1968 gecoonUneenle wetten.
,.t-ilcel 38, § 1, 2°. - B-egrip. - Naar luid
·an artikel 38, § 1, 2°, van de bij koninkijk besluit van 16 maart 1968, gecoorditeerde wetten betreffende de politie van
Let wegverkeer, kan bij veroorcleling we:ens overtreding .van de politie over het
1•egverkeer of wegens een verkeersong·e·al, de rechter het verval van het recht tot
wt besturen van een voertuig, een lucht;~bip en het geleiden van een rijdier uit;preken, voor zover het misdrijf of het
mgeval aan het persoonlijk toedoen van
lc dader te wijten is, indien de schuldige
Jinnen het jaar v66r het misdrijf vijfmaal
H veroordeeld wegens enige overtreding
mn de reglementen betreffende de politiP
Jver het wegverkeer; de omstimclighei<I
lat het misdrijf te wijten is aan het per;oonlijk toecloen van de dader is aldus
1·ereist voor het nieuw misdrijf en niet
1•oor de vorige.
13 oktober 1969.
152
13. - Verval van het recht tot sttwen.
- Verval uit[JeSpTolcen op gTond van vijf
rcroonlelingen we[!ens enige1·lei overt·rerlin[J van de 1·eglernenten bet1·ejfende de politic 01J het wegve1'lcee1·, cloo1· de beklaagdc
op[Jelopen Ujdens het jaar v66r de· ove1·treding. - Vm·schil-lende van deze ·veroo·rrlcl-ingen ttitgespro_lcen doo1· een enlwl
wnn·is. - Wettelijloe beslissing. - Wettelijk is de beslissing die de beklaagde
yeroordeelt tot verval van het recht tot
sturen van een voertnig op gTond van vijf
yeroordelingen wegens enigerlei overtreding van de reglementen betreffende de
politie ·op llet wegverkeer door de beklaagcle opgelopen tijdens het jaar v66r
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de overtreding, ook al werden verschillende van deze veroordelingen uitgesproken door een enkel vonnis. (Wet van 1 augustus 1899, 2°, van artikel 2-7 vervangen
door artikel 1, letter e, van de wet van
11 juli 1967.)
5 januari 1970.
401.
14. - VeTval van het 1'Ccht tot stm·en
als strut ~titgespmken. - Bestanddeel van
de stmt opgelegd ~tit hootde van het ge'pl-ee[Jde rnisdl'ijt en geen · atzondel'lijlcc
stmt. - Het verval van het recht tot het

besturen van een voertuig of 'een luchtscl!ip of het geleiclen van een rijdier, a1s
straf uigesproken met toepassing van artikel 38 van de wet betreffende 'de politie
over het wegverkeer (coordinatie van
16 maart 1968), is een bestanddeel van de
straf die nit lloofde van een der _in genoemd artikel 38 opgesomcle overtredingen
is opgelegd en geen afzonclerlijke straf.
22 juni 1970.
99.6

15. - Ove·rt~·eding van artilcd 2-17, § 1,
1°, van cle ~vet van 1 a~tgustu.s 1899, gew·ijzi[Jd op 1 augustus 1963. - Geldboete. -.Min·imtt-m. - De gel<lboete die krachtens
artikel 2-17, § 1, 1", van de wet van 1 augustus 1899, gewijzigd bij deze van 1 au,
gustus 1963, wordt opgelegd aan degene
die een voertuig· op de O))enbare weg bestuurt niettegenstaande de tegen hein uitgesproken vervallenverklaring, mag niet
lager zijn dan 500 frank.
·
17 november 1969.
276
16. - Bloedpmet. - Tekenen van intomicatie doo1· alcohol at van dTonlcenschap. - W eigeTing zonde1· wettige !'eden
de bloedproet te laten veTrichten. - .Maximum geldboete. ~ De geldboete opge-

legd aan degene die zonder wettige reden
geweigerd heeft de bloedproef te laten
verrichten, in de gevallen waarin dit
mocht worden vereist met toepassing van
artikel 4bis van de wet van 1 augustus
1899, aangevuld bij die van 15 april 1958,
kan, zo er geen herhaling is, niet meer
beclragen dan 100 frank. (Wet van 1 augustus 1899, gewijzigd bij die van 5 april
1958, art. 2, 3 en 4bis.)
·
1 december 1969.
320

1'7. -

Aclerntest. - Bestuu1·de1' van een
die geweigerd heeft zich te onderwerpen aan rle aae-mtest. - Bestuu1·cle·r die oncle·r lwt toezicht is gebleven van
_qezagcl1'a[Je1'S, zonde1· dat die bij hern opn'ienw hebben aan_qedrongen orn Z'ich te
onde1·-werpen aan de ademtest. - V·e1'001'delende beslissin[J. Wettelijlcheid. -

voe1·t~ti,q

Geen enkele wetsbepaling verplicht de gezagclragers bij de bestuurder van een
voertuig die geweigerd heeft zich te onderwerpen aan de ademtest, opnieuw aan
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te- ddugen,, indien deze onder hun toezicht blijft; j_s derhalve wettelijk d.e bc~
slissing ·die deze -bestuurder veroordeelt
om te hebben geweigerd _zich te onclerwerpen aan -de a-clemtest, zoncler dat bij hem
upnieuw was aangedrongen om zich hieraan te onderwerpen. (Wetv:in.1 augustus
1899, art. 4bis, vervangen bij artikel 1,
letter f, van de wet van 11 juli 1967.)
fi januari 1970.
399
1:8. -:wet op de poUtie van het wegverlceer. - i>ol·it-ie over het ~oegverlc,eer.
- Beg1·ip. - De politie over het wegver-

keer heeft tot voorwerp het instanclhoullen van de wegen en de verkeersveiliglleid. (Kon. besl. van 1G maart 19G8 houclencle coi:irclinatie van cle wetten betreffende cle politie van het wegverkeer, artikel 1.)
·
5 januari 1970.
395
lr9. -

1Veove1·Jceersn3rflement.
Een
enlcele of meenlere openbare ~oegen. Beoonleling, in teite, rZoo1· cle fe-itmwechter. - Soevereine beoo1·rZeling. - De fei-

tenrechter beoorcleelt soeverein of beide
geueelten van de openbare weg al dan
niet een enkele of meerclere wegen vormen:
16 jtmuari 1970.
43G

20. - Overt1·erZing van het wegverJceersre,qlernent. - Begrip. __.:. Bt?·atrechtelijlce en burgerrechteUjlce aanspralcelijkheirZ van cle o·vertred·er. -,--- Voo1·waanle·11.

I

, - Inzake overtreclingen van het verkeers' reglement maakt het materieel ovel'treclen
van een verorcleitingsbepaling op zichzelf
een font nit; clit overtreclen brengt niet
aileen de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de· clader mecle, cloch ook zijn
burgerrechtelijke aansprakelijkheid op
voorwaarde dat het hem ten laste kau
worden gelegd, dit wil zeggen dat de dacler het vrij en bewust heeft geclaan.
10 april 1970.
729
'21.
lcel 2, 4°. -

Wegverlceersregleme1it_.
Kru·isp·nnt. -Beg-rip. -

adi-

Ret
woord << kruispunt >> duiclt de plaats aan
waar twee of meer openbare wegen sameulopen, met inbegrip van de ruimte in
het verlengde van de breeclte der trottoirs
die deel uitmaken van deze weg. (Wegverkeersreglement, art. 1G-1.)
2 februari 1970.
504
22.
lcel 2-3. -

'Wegverlcee1·sre.qlernent,
Rijwielpacl. - Beg1·ip. -

arti-

Ret
rijwielpad dat de berijder van een fiets
of van een rijwiel met hulpmotor moet
volgen, indien het berijdbaar is, is llet gedeelte van cle openbare weg dat door speciale borden aangeduicl is als bestemd
voor het verkeer van fietsen, al clan niet

met h ulpmotor. (Wegverkeersr~glement
van 10 december 1958, art. 2-3 en 53-1.)
23 maart 1970.
691
- 23.
1Vegverkeers-reglement vnu
10 clecembe-r 1958, nrt-ilcel 8, Ucl 2. ~ VeJ'pUchting een voc·rt·wiu, flat ([oo·i· ee-n toevullige oorzanlc n·iet venler kan TijrZen,
opz(i te zetten. - Dmugw1jczte. - Arti-

kel 8, lid 2, van llet 'Wegverkeersreglemeut van 10 december 1938 bepaalt de
verpliclltingen van de bestuurder wiens
voertuig door een toevallige oorzaak niet
verder kan rijden en moet worden opzij
gezet of niet kan verplaatst worden, en
niet de verpliclltingen van een bestuurcler
die, na-clat zijn voertuig niet verder kon
rijden, het opnieuw on gang gebracht
lleeft, al was het door het met cle hancl
voort te duwen om zijn weg te hervatten.
22 september 19G9.
72
:24. - Wet op rle pol-itie vnn het weuverkcer ( gecoonl'ineenl op 16 manrt 1968),
artikel 9. - Ile1·huUng. - 'l'oepassingsgebie(l. De verzwarende omstancligheid

van llerhaling, waarvan sprake in artikel 29 van cle wet op de politie van het
wegverkeer (gecoorclineerd op 1G maart
1968) is slechts van toepassing op cle overtreclingen van cle ter uitvoering van deze
wet genomen reglementen, met uitsluiting
van de overtreclingen van deze wet.
19 mei 1970.
876

25.
:TVegve1·Tcee·rsreglenwnt, a1't-i7cel 12-1. - Plauts op rZe 1"ijbaan. - Ve1·plichting voor rle bestmwrle'l' zo (z.icht rnoyelij1c bij de rechte1Yanrl van cle 1'ijbuan
te blijven. - Dmagwij(lte van rZeze rerplichting. - De verplichting voor· de bestuurcler, clie op cle rijbaan rijclt, zo clicht
mogelijk bij de recllterrancl van deze rijbaan te blijven, impliceert niet de verplichting om uiterst rechts te rijclen. (Artikel 12-1 van het Wegverkeersreglement.)
29 september 1969.
108

2·6.
lVegverlceers-reglement, artilcel 17.
VeTpl-ichting opgeleurl aan de
7Jestmtnler (lie een mane1tver wil uitvoeren om cle nnrlere bestmwcle1·s te laten
vooronun. - Drnctgwijate van rleze verplichting. - De verplichting die artikel 17
van het Wegverkeersreglement oplegt aan
de bestuurcler die een maneuver wil uitvoeren om cle andere bestuurclers te laten
voorgaan, is niet beperkt tot het ogenblik
alleen waarop het maneuver begonnen is,
maar duurt voort tijclens dit maneuver.
22 oktober 19G9.
180

2'7.
Wegve1'1oee1-s1·eglement, a1·t-iTcel 17. - Voe1·tnig clat een maneuver beeincligt. -1- I-I-inclentis bestuancle 1tit rZit
voe1·tttig clat leon voorzien worden. - Best1ttwder nochtans gehourZen de an(lere be-
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'tu~wders te laten voorgaan. De om'tancligheid dat de hindernis opgeleverd
Lloor een voertuig., clat een maneuv:er voltooit, kait worden voorzien, sluit voor de
llestuurder van clit voertuig,, de' verplichting in omschreven bij artikel 17 van !let
'Vegverkeersreglement de andere bestuur<lers te laten voorgaan.
22 oktober 1969.
180

28. - Bestlwrcler die voo1Tangs1·echt
r1eniet. - Niet ervan ontshtuen a·rtilcel 12,
lid 1, van het Wegve1·1ceers1'eglernent na
te lcornen. - Ret voorrangsrecht ontslaat
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van een bijzondere regel uitzonderingen:
invoert.
2 februari 1970.
501
32• - Vo01Tang.
Wegt!el·lceers1·eglement, gewi.jzigcl op 30 april 1963, Mt'ilcel16. - Van 1·echts lconwncle bestuu1·der
rUe _lcomt flererlen tt'it een regelmatif! van
het telcen w· 1a voorziene weg. - Anrlere
bestttunler clie · 1"ijclt op cle opgegane weg.
- Voo·rrang van cleze best·uurcler, zelfs zo
cle cloo1· hem gevolgcle we.Q niet van het
telcen 1V 2 is tJoorzien. In afwijking

van artikel 16-1 yan het wegv:erkeersreglement, gewijzigcl bij het koninklijk besluit
cle bestuurder niet van cle verplichting om van 30 april 1963, is een bestuurder niet
n a te komen cle bepaling van artikel 12, verplicht de van rechts komencle bestuurlid 1, van het Wegverkeersreglement, die
cler te laten voorgaan, ·wanneer de weg
geldt voor elke bestuurder clie op de rij- · waarop {]eze rijclt, regelmatig van het telman rijdt, behoudens de bij dit reglement ken nr 1a is voorzien, zelfs zo de door de
gestelde uitzoncleringen.
eerste bestuurcler gevolgcle weg niet van
22 oktober 1969.
185 het teken ur 2 is voorzien. (Wegverkeersreglement, gewijzigcl op 30 april 1963, ar29. - Weuve·rkeersreglement, artike- tikel16-2, a.)
len 16 en 25, 3. - Knt:ispunt. - Toepas2 februari 1970.
501

en

sing van cle voo1Tangs·regels
n·iet van
rle regels inznke 1"ichUngsverancle1·inu. -

Op een kruispunt worclt het verkeer van
twee voertuigen geregelcl door cle bepalingen inzake voorrang en niet cloor de be·
palingen inzake richtingsveramlering.
(Wegverkeersreglement, art. 16 en 25, 3.)
341
8 december 1969.
30.

''Wegver1ceers1·eglement, arti-·
kel 16, gewijzigfl bij het koninlclijk be·
sluit van 30 nzwa 1963. - Voed~t'igen cl'ie
op een k1'1tisznc.nt in botsing lcomen en
waarvan het een van rechts komt en l-inks
rrfslaat out cle weg 01J te dfclen ·waaruit
het anaer voc·rt·wif! lcomt gercden orn
rcchts af te slrwn. - 'l'oepass·ing van cle
regels betreffr>ncle cle voor1·ang,en niet vctn
lie regels 'betreffencle het, lcrnisen. -·wan-

33.
·Wegverlwersreglement, arU7cel16-1. - Voo1Tang van •rechts. - Voor1"ang clie zich ~titstrekt tot f!Ctns cle breeclte
van cle 'tlleg gevolgcl clo01· cle voo1·1·an g hebBreeclte van cleze
bencle bestmwcle1·. weg op het opf!ereclen lcr·u·iszmnt. ' - Be.ffl"'ip. - De voorrang door artikell6-1 van

het wegl'erkeersreglement verleencl aan de
bestuurcler die op het opgere{]en kruis- ,
punt van rechts komt, strekt zich uit over
gans de breeclte van de door deze bestuur{]er gevolgcle openbare weg en clerhalve
tot de ruimte opgeleverd door het verlengde van beicle trottoirs van cleze weg.
(Wegverkeersreglement, art. 16-1.)
504
2 februari 1970.

34. - TT001Tang.
Wegverkeersregleneer twee nit verschillencle wegen ko- nwnt vcm 14 maa·rt 1968, a1'1ikelen 16 en
mencle voertuigen op een kruispunt in bot- 18. - PlotseUn[J owlagen van ae voo1·Ring komen, zijn van toepassing cle regels 1"Ctnghebbencle bestuurrler. - Ot)(lagen rlat
lletreffencle cle voorrang zouls dit is voor- onrle1· sontmige omstcmcl'igheclen voo·r cle
,c;eschreven bij artikel 16 van het wegver- an~lere bestuurcle·r. een niet te voorziene
keersreglement, gewijzigcl bij het konink- qebem·tenis lean zijn. - Gevol,q. - Ret
Jijk bef;lluit van 30 april 1963, met uitslui- . plotseling opdagen van .,een voorranghel:iting van de regels betreffende het krui,;en, ber kan, onder sommige omstanclighederi,
zelfs zo een van de voertuigen clat van v:oor een: andere weggebruiker een niet te
rechts komt, links afslaat om de weg op voorziene gebeurtenis zijn, zodat geen ente rijclen waaruit het under voertuig komt kele font kan worden uangerekencl aan
gereclen om rechts af te slaan.
cle weggebruiker cUe geen voorrang heeft
12 januari 1970.
424 gelaten voor clegene die deze wel heeft,
en van wie hij niet kon voorzien dat hij
ging opclagen. (W egverkeersreglement van
31. - Voo1·mnfl.
TVegverlceers·regle14 maart 1968, art. 16 en 18.).
ment, gewijzigcl op 30 april 1963, a1·ti7cel 16-1 en -2. - Dmarrwijclte van cleze
16 februuri 1970.
558
bepalingen. - Artikel 16-1 van het wegverkeersreglement, gewijzigd bij het ko35. - Voorrang. - Bestmu·ue1· clie cle
ninklijk besluit van 30 april 1963, stelt voo1·1·ang heejt kmchtcns cwtUcel 16 van
cen algemene regel van voorrang, de voor- het TVegveJ"lceel·sl-ef!lement. - Best!l.unler
rang van de van rechtskomencle bestuur- eli€{ stilstaat en zijn voeJ"tttig op~ir>uw in
cler, waarop artikel 16-2 onder de vorm beweging brengt. - Maneuver dat floor
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de ande1·e best~turcler kon worden waa1·genomen. - Verlies van de voorrang, well.;e
ook het vom·nemen zij van rleg'ene die het
manettver uitvoe·rt. - De bestuurder die

krachtens artikel 16 van bet wegverkeersreglement de voorrang· geniet, stilstaat en
zijn voertuig opnieuw in beweging brengt,
verliest deze voorrang, zelfs ·indien bij het
voornemen niet heeft gehad van deze
voorrang geen gebruik .te maken, van het
ogenblik dat zijn maneuver door de andere bestuurder kon worden waargenomen. (Wegverlreersreglement nm 14 maart
1968, art. 17.)
27 a11ril 1970.
794
3•6.
WegverkeersFeglem.ent
·zxm
10 decem1Je1· 1958 uewijzigd bij het lwninklijlc beslttit vwn 30 april 1963. - Best·u.1wder d·ie naft'/" linl.;S afslant Om de open1Jrt1'C
weg te ve1'laten en de dooi·uanu a.fsnijrzt
aan een bestmt.nler fl'ie ·in dezelfde 1'ichting rijdt op, het aeaeelte van rle 1'ij1Hwn
flat slechts voor bepaalde voe·rtuigen. toeaankelijlc is. - Best·zmnler d·ie wegens de
omstandiaheden de voorsch1·itten van a1·ti7cel 25-2, a en d, van flit wegverkee1·s1·erJlement .niet in a.cht neemt. - j]£ane·uve1·
dat onde1· de toepassing valt van ftrtilcel 17 van dit reglement. - De bestuurder

die op een openbare weg rijdt en links
afslaat om hem te verlaten, en de cToorgang afsnijdt aan de bestuur-cler die in
dezelfde richting rijclt op het gecleelte van
de rijbaan dat slechts voor bepaalde voertuigen toegankelijk is, zonder, omwille
van de omstancligheden, de voorschril'ten
van artikel 25-2, a en rl, van het wegverkeersreglement van 10 december 1958, gewijzigd bij bet koninklijk besluit van
30 april 1963, in acht te nemeu, voert een
maneuver uit dat onder de toepassing valt
van artikel 17 van dit wegverkeersreglement.
4 mei 1970.
820
37. - Vom··rana.
We,qverkeers1·eglement van 10 december 1958, a1·tiTcelen 1!1
en 18. - Plotselii'!g opdagen van de voorranghebbende weggebntilwr.
Onder
sommine omstandigheden een onvoorzienbaar feit voor de andere· weggebnlikers.

17. Rechter die beslist dat deze be
st-ztu1·aer op een lcntispnnt de voor·ranr,
n·iet heett verloTen, hoewel h"ij gestopl
heett en vervolgens zijn "Uoert·!l'ig opl!'ieuu·
in beweging heett yebracht, omrlnt rlii
maneuver op een zorlani{JC ajstaml vw1
het T.;ruistwnt werrl ·uitrwvoenl, dat hci
voert·wio van rlcze besfolt!/'J'dCr, bij het 1w
fle·ren vwn flit lcnvisp·nnt, opnimtw nor·
maal in beweging was. - Beoonleling va11
cleze atstand. - Soeve1·eine beooTdel!i·n!f.

- De feitenrechter beoordeelt soevereiu
of een bestuurder die gesto11t heeft en vervolgens zijn voertuig opnie~1w in bewL'ging heeft gebracht, cUt maneuver heef1
·uitgevoercl op een volcloendc afstancl Yan
eert ·kruispunt opclat hij Llt' voorrang van
clo01·gang op dit kruispnnt niet zou ver-liezen.
94::
9 juni 1970.
39. - Voornwg.
TVegve1·kee·rsregl<'ment van .14 maart 1968, artUcel 17. -Voo1Tanghebbende bestmwder die zijn
voertuig tot stUstanfl heett gebnwht eu
het rlaa.rnn opnieuw in beweoing brengt.
- j]ff~neuveT rlftt doQJ· rle ande-re best1t!t1'rler n'iet mag opgemeTlet zijn. VoorWctftrrle opdat het maneuve·r aan de voor1·anghe1J1Je1· deze voormng n·iet zo~t cloe·u
verliezen. - Opdat de voorranghebbende

bestuurcler deze voorrang kan behouden,
wanneer hij zijn voertuig tot stilstan!l
heeft ·gebracht en het .daarna opnieuw iu
beweging brengt, mag clit maneuver door
de andere bestuurder niet zijn opgemerkt,
aangezien de eenvoudige mogelijkheid
claartoe niet volstaat. (Wegverkeersreglement van 14 maart 1968, art. 17.)
22 juni 1970.
990
40. - V001Yanghebbende bestuurde1·.
N'iet vrijgesteld van rle verpUchtiny
vooTzichtigheidsmaakegelen
te
nemen
doo1· de omstanrligheden geboden om een
botsing te voorlcornen. - De voorrangheb-

bende bestuurder wordt niet vrijgestelrl
van de verplichting de door de omstandigheclen geboden voorzichtigheidsmaatregelen te nemen om een botsing te voorko·
men.
'
30 juni 1970.
1025

- Ret plotseling opdagen van een voorranghebbende weggebruiker kan, onder
sommige omstandigheden, een onvoorzienbaar feit opleveren voor de andere weggebruikers; geen enkele schuld kan derhalve worden verweten aan de weggebruiker die geen voorrang heeft gegeven omdat bij dit niet heeft kunnen voorzien.
(Wegverkeersreglement van 10 december
1958, art. 16 en 18, gewijzigd bij koninklijk besh~it van 30 april 1963, art. 5.)
4 mei 1970.
815

Een maneuver is slechts beeindigd wanneer de bestuurder die het uitvoert zijn
normale plaats in het verkeer opnieuw
heeft ingenomen. · (Wegverkeersreglement
,van 10 december 1958, gewijzigd bij koninklijk besl~1it van 30 april1963, art. 17.)
646
9 maart 1970.

38. - Voon·ang.
·Wegverkeers1·eyle.ment van 14 rnaa1·t 1968, a1·tilcelen 16 en

•42.
Wegve1·1ceersTeglernent, a1·ti7cel17 en 18. -Maneuver. - Ve·rpl!ichting

41.
Wegve1·keersreglement
van
.10 -rlecembe1· .1958, rtewijzigd b'ij lconinkz.ijk
besl~tit van 30 ap1'il 1963, arti_lcel 17. Mane·uve1·. - BeeinrliginrJ. - Begrip. -
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c ande1·e besttttwders te laten voorgaan.
- Begrip. - Hij die zijn voertuig op-

ieuw in beweging brengt Ol} het ogenblik
at een andere bestuurder er omheen gaat
ijden en -dat eeh ander voertuig in tegen·
.\Ytelde richting opdaagt, voert een rnat•nvet· uit clat hem verplicht cle andere
l':<tuurders te laten voorgaan. (Wegver<'<~rsreglement, gewijzigcl bij het koninkjk besluit van 30 april 1963, art. 17 en

·n

!i april 1970.

43.
r-l 18.

710

WerJveT7ceers1·eglen~ent,

artiVoon·anghebbenlle best·u.u,rlle1·
- Vonnis waarbij wo1·dt vastgesteld dat
e schttldige getl'l'aging van deze bestmwc r ertoe bij getlragen heett de schade tc
croonmlcen. - Geen schencl'ing van a1·ti-

cl18. - Artikel18 van het Wegverkeers·
pglement wordt niet geschonclen door het
onnis; waarbij een gedeelte van de aanprakelijkheid yoor de gevolgen van een
<Jtsing ten laste worclt gelegcl van cle be·
tnurder voor wie de doorgang moest woreu vrijgelaten krachteus een be1)aling
nude artikelen 16 en 17, op grond dat clP
uutieve gedraging van deze bestuurder
rtoe bijgeclragen heeft de schade te ver·orzaken.
8 september 1969 en 19 mei 1970.
22 en 880
44. - Kntisen. - Best·u·zwder clie om'cen een hindernis 1"ijdt voo1·dat een te'enliggend voe·rtttig z·ichtbqa1· is. - Bet nn1·der die bij het lcntisen de ?"echter;ant van cle ?"ijbaan wee1· heeft ingenonen. - Geen overt1·eding van a1·tilcel 20-2,
id 1, van het wegver1cee1·sregle~ent. -

)e veroordeling wegens overtrecling van
trtikel 20-2, lid 1, van het wegverkeers·eglement wordt niet wettelijk gerecht·aardigd door het vonnis dat vaststf'lt
lat de bestuurder begonnen is omlleen
~•·n hindernis te rijden, toen geen enkPl
:egenliggend voertuig zichbaar was, en
lat hij de rechterkant van de rijbaau
Neer had ingenomen voordat dergelijk
roert)lig te zijner hoogte was g·ekomen en
wm derhalve gekruist heeft.
8 september 1969.
24

45.
We,qve1·1ceersreglement
van
10 december 1958 gewijzigd bij het ko'1 inklijlc besltt'it van 30 april 1963.
-:Krttisen onmogelijlc wegens te smalle rij~aan. Bestmwder die ve1·plicht is te
vertl-agen df te stoppen. - Ingeval twee
1·oertuigen die in tegengestelde richting
l'ijclen, tegen elkaar gebotst zijn op een
i}laats waar het kruisen onmogelijk was
wegens een te smalle rijbaan, mag cle
rechter wettelijk beslissen dat de bestuur:ler van een dezer voertuigen, zelfs zo
Lleze zich uiterst rechts van de rijbaan be·
vond op het ogenblik van de botsing, ar-
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tikel 20-2 van het wegverkeersreglement
had overtreden, waarin hem de verplichting werd opgelegd te vertragen en te
stoppen om doorgang te verlenen aan het
andere voertuig dat zich het eerst in ile
versmalde doorgang van de rijbaan had
bevonden. (Wegverkeersreglement van
10 clecember 1958, art. 20-2 vervangen bij
artikel 7 van het koninklijk besluit van
30 april 1963.)
7 oktober 1969.
134
46.
vVegve1·1ceersreglernent
14 maa1·t 1968, art'ilcel 21-1, lid 2. haZen langs 1·echts. -

van

In-

Voo1·waa1·den. -

Het inhalen van een voertuig op de openbare weg moet en mag enkel rechts geschieden, wanneer ,de in te halen bestnurder heeft te kennen gegeven dat hij voornemens is links af te slaan en zicl1 naar
links heeft gewend om dat maneuver nit
te voeren. (Wegverkeersreglement van
14 maart 1968, art. 21-1, lid 2.)
19 januari en 19 mei 1970.
483 en 880
47. - Inhalen. - Linlcs inhalen van
een voertuig dat links afslaat. Restunrder die in z·ijn conclusie betoogt dat
de bestltm·der van clit voeTtuig het bewijs
niet leve1·t van het betwiste feit dat hij
voo1·at zijn voo1·nemen van l'ichting te
ve1·ande1·en 7cenbaar had gemaakt. - Geen
antwoorcl. - Niet gemotivee1·de beslissin,q.

- Niet regelmatig gemotiveerd is de lwslissing volgens welke een bestuurcler cl!clinks afslaat geen font heeft begactn
waarvoor hij aansprakelijk is bij cle aanrijding met het voertuig dat hem link~
inhaalde, zonder een antwoord te -,erstrekken op de conclusie van de beshmrder van dit voertuig ten betoge dat <l"
eerste bestuurder het bewijs niet levert
van het betwiste feit dat hij vooraf zijn
voornemen van richting te veranderen
kenbaar had gemaakt. (Gronclwet, art. 97;
Wegverkeersreglement van 10 decembpr
1958, gewijzigd bij het koninklijk besluit
van 30 april 1963, art. 21-1 en 25-2.)
25 j .mi um.
1013
48. - Technische schouwing van dc.
au.tomobielen. Overt1·edingen bedoell!
bij de a1·tilcelen 24 en 93 van het algemeen
reglement houdende vaststelling van de
techn·ische voo1·wain·den waaraan mort
worden voldaan door zekere voe1·tu.igPn,
goedgelce·nrd bij het besl1tit van de Regent
van 22 mei 1947. - Overt·1·edingen van riP
politic ove·r het wegve1·1ceer. - Overtre-

dingen van de politic op het wegverkPer
waren die welke worden bedoeld bij de
artikelen 24 (gewijzigd bij artikel 4 von
het koninklijk besluit van 25 februari
1959) en 93 (gewijzigd bij artikel1-20° van
het koninklijk besluit van 18 maart 1958)
van het algemeen reglement houdende
vaststelling van de technische voorwaarden waaraan moet voldaan worden do<Jr
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de voertuigen met ten minste 9 plaat'len
voor personenvervoer en de voertuigrm
voor bet goederenvervoer, goedgekeurd bij
het besluit van de Regent van 22 mei 1947,
zoals het is gewijzigd bij de koninklij:te
besluiten van 18 maart 1938 en 25 februari
1959.
5 januari 1970.
401

nemen, vermag zulks slechts ·te doen, 7.
als dit is bepaald bij lid 3 van hetzelf<
artikel, i"Qclien hij het .normaal ~;erke,
van de tegemoetkomende bestuutders
de rijbaan, die hij gaat verlaten, niet hi
clert. C"Vegverkeersreglement v:an. 8 HlH
1954, gewijzigd bij het koninklijk beslu
van 30 april1963, art. 23, lid 1 en 3.)
25 mei 1970.
.
~~\
1

4'9. -

Bestuunler d·ie voon·ang heeft
op een lcndspunt. Ve?·ancle?·ing V(U!
1·ichting .. - Niet e-rvan ontheven. het voo?·schritt verrnelcl in. art'ilcel 25 ·van het wP.'Jve?·kee?·sreglernent, gewijzigcl bij het lcon·inlcl-ijk besl'lt-it van 30 april 1963, in acht
te nernen. De bestuurder die op er~n

kruispunt voorrang heeft, wordt, indif'n
bij van ricbting verandert, niet onthevt>n
van de voorschriften vermeld in artikel 25
van het wegverkeersregleinent, gewi.izigcl
bij het koninklijk besluit nm 30 aprll
1963.
12 januari -1970.
424

53.
TVegverkee·rs?·eglement
·u,
10 clecember 1958, gew·ijzigcl b·ij het 1:·
n·inlcl-ijlc besvuit van 30 ap?"il 1963, a'il
/eel ,'?,"1-1. - Niet voorzienbare Mnclen: l
BegT'izJ. -- De voor · een bestuunlt
voorzienbare hindernis kan een hindern
zijn die hij niet ·bemerkt. (Wegverkeer:
reglement van 10 december 1958, art. 27vervangen bij artikel 14. van het konild
lijk besluit van 30 april 1963.)
7 oktober 1969.
t:

54.
Weuverkec·rs·reglemen t
'/'(/
10 rlecem.ber 1958, gewijziycl bij het 1.:1
ninlcUjk besluU van 30 april 1963, art
J;;el 21-1. - Voomienbare of n·iet voo1·zie1
1Jcwe hhulentis. - Soevereine 1Jcoo·rclel'in
doo·r cle feitenrechter. - De feitenrech1c

50.
Wegve?·keers?·eglernent, art!- r
lee! 25, 2, d. - Bestn·unler rz.ie- Hnlcs afslaat. - BesK~sing waarbij d.eze best·u·IW.· cler veroonleelrl wonlt om rUt 11wnewver
te ko?·t en te sclwrp te hebben uitgevou(/..
beoorcleelt soeverein, volgens de gegevE<u
- rvettel'ijlce besliiss·in.Q. - De verootYlP- , van de zaak, of een llindernis al clan nil
ling van de bestuurder vervolgcl wegens
overtrecling van urtikel 25, 2, cl, van II et
vVegverkeersreglement, wordt wette1ijk
gerecht,~aanligd door het vonnis waarhij
worclt vastgestclcl clat de bestnurcler diP
links ufsloeg het maneuver te' kort en te
scherp heeft uitgevoerd. (WegverkeersrPglement, art. 25, 2, cl.)
8 december 1969.
341
51. - Wegve?·kee?·s·reulement, artikelen 16 en 25, 2, cl. - Voo·rranghebbellrlc
1Jestuunler. Vonnis waarbij beslist
worclt cla.t cle.zc bestuunlcr niettentin u rt'ilcel 25, 2, d, hecft ovc1·treclen. - WetteUjlcheicl. - Zelfs indien\het verkeer nm

twee voertuigen · geregeld worclt door de
b(lpalingen van artikel16 van het Wegverkeersreglement, · kan de rechter niettemin
beslissen dat een van de twee bestnurders, die links afslaat, artikel 25, 2, rl,
van dit reglement overtreden heeit.
8 december 1969.
nn
52. - ll' egverlcee1·sreulmnent, ye~rij
zigcl op 30 april1963, (Wt'ikcl 25, licl .l en 8.
- Entistnmt. - Bestmwde1· cl'ie hct lcntispunt wa nfrijclen. _:_ Best!t'llnler cUe alrlus cle tegemoetlcomencle 1Jestuwrclcrs niet
mag hincle?·en. - De bestuurder die, OVE'r··

eenkomstig artikel 25, lid 1, van hct we,e:verkeersreglement, - en behalve wannec>r
een roocl verkeerslicht; recllts geplaat~t
op de rijbaan clie hij wil inrijclen, hem C'.it
verbiedt - het kruispunt mag afrijden
zoncler te wachten totclat het verkeer is
opengestelcl in de richting die hij guat

voorzienbaar was voor een bestuunl\'1
('Vegverkeersreglement van '10 decem1J,.
1958, art. 27-1, gewij:~.igd bij het koniu};
lijk besluit van 30 april 1963.)
i4
7 oktober 1969.

,w

5'5.
euverlceers?·eglement
va.
10 clecembe?· 1958, ctrtilcel 2'r-1 (gewijzitt<
bij het lcon·inMijlc 1Jeshdt van 30 a.pri
1963). - Voo?·zoienbare hinclenlis. ·- Hi11
dernis wegens het Jc?·achUg ·remrnen of Tie
onverwa.chtc stoppen van de voorl'if!f!C!
Besliss·ing cl'ie als beuinscl stelt du
rlc?·geUjlce hincleTnis noo-it onvoo·rz·ienbaa
is. - Onwettelijke 1JesUssinf!. - Onw<'i
telijk is de beslissing die als Iwgiu~<>l lml
cligt, dat het krachtig remmen Pll lid 011
verwachte stoppen van cle voorlig~e~
steeds moeten worden voorzien en nooi
eeu onvoorzienbarc hinclernis voor cle aell
terligger, vormen. (Wegverkeersreglemen
van 10 december 1958, art. 27-1, gewi.izig<
bij artikel 14 van het koninklijk beslni
van 30 april 1963.)
22 december 1969.
381
'5'6. - Wegverkeersreglement qew'ijzi!fr
bij hat lcon·inlcl'ijlc besl~tit van 30 apri
.l963, aTtilcel 2"1-1 en 3. - Plotsel'ing ?"Cm
men. - Al clan niet bestaan van een h'in
rlern·is voor cle normale g(tng van clc 1111
cle1·e 1Jestmt?'cle?·s. - Voo?·zienba.?·e of nie
voorzienbrwe hinclernis. Beoonlel'i'/li
door d·e j'eitem·echter. - De feitenre,chteJ

beoordeelt soeverein naar de omstandig
heden van de zaak of het plotseling rem
men van een voertuig de normale gan~
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de andere bestuurders kan hinderen
, •f het een voorzienbare of niet voornbn:re hinclernis was voor de bestuur. eli~ clit voertuig volgde. (Wegver'l'sreg'lement, gewijzigcl op 30 april
:l. art. 27-1 en 3.)
januari 1970.
398
1

)7. -

Niet-inachtneming doo1· een wegii"Uilcer van een bepaling van het weg·];eersreglement. .Kan een 1det te
Jrziene hinae·r·nis voor een bestmwfler
'e ve1·en. De niet-inachtneming door
1

weggebruiker van een bepaling vnn

c wegverkeersreglement kan, wegens Lie

,,tandigheden, een niet te voorziene
Hlernis voor een bestuurder oplcveren.
·l·gverkeersreglement, art. 27-1.)
A april 1970.
791

58. - Overtrecli·ny van het wcgvercJ·sreglement. lloofdgevangenisstraf
11 rneer aan· een rnaancl. Geen vast•! ling van een omstancliyheicl cl·ie de ver'11 ring van cle stn~f mogelijk maalct. lwettelijlcheicl. - Onwettelijk is de wem; overtrecling van llet wegverkeer~re
•ment uitgesproken hoofdgevangenis·
·af van meer dan een maand, indien_dc
e<lissing het bestaan niet vaststelt van
n omstandigheicl clie de strafverzwaring
>gelijk maakt. (Wet op de politie van
t
wegverkeer,
gecoordineerrl
op
maart 1968, art. 29.)
1\l mei 1970.
879
59. -

Overtl'eding van a1·tikel S4-l 0
de wet betrejJencle de politic oveT l1et
0
flver7ceer. - Alcoholgehalte. - Ge1'an·nisstraf. - Minim~trn. De gevange'II·

s:,;traf opgelopen door degene die r,en
>ertuig bestuurt op een openbare plants
t alcoholische dranken in zodanige hoe·elheden te hebben · gebruikt dat het :ll·lwlgehalte in zijn bloed ten minstP
3 gram per liter bedraagt, mag niet min"r bPd-ragen dan vijftien dagen. (Wet bedt'encle de politie over llet wegverkeer,
•t_ 34-1°.)
:22 seritember 1969.
75
60.
l-Vegve1·1cee1·s1·eglement' van
I maart 1968. - Verlcee1·stelcen n•· 85 rlat
;en anue1·e aanwtJZtn_q cl-raagt clan
schijf verplicht >>. Draaywijclte. --

'anneer overeenkomstig de bepaling van
l'tikel 34Ms, 4, van het wegverkeersreement van 14 maart 1968, het in bij;.;e 2 van cUt wegverkeersreglement ver-·
,p]cle teken n" 35 geen andere aanwijzing
magt dan << schij~ verplicht >>, vc•rbierlt
et te stationeren aan de zijde van het
jfer I op oneven· dagen en aan de zijde
an het cijfer II op even dagen. en aan
e zijrle door het teken toegelaten, gec1u!ncle een langere tijd dan de statione- 1
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ringsclunr cloor de· controleschijf aangegeven.
\)38
8 juni 1970.
'61. - Wet betreffencle de politic over
het we_qve·rlcee1·, a1·t'i1cel 35. - Stant •Jctn
d1·on7censcha.p. - Begdp. - In artlkel '{i

van de wet betreft'ende de politie over het
wegverkeer (coordinatie van 16 maart
1968), doelen de woorclen << staat van dronkenschap >> op de staat van een persoon
me niet meer de aanhondende beheersing
van zijn daden bezit,. zon{ler noodzakelijk
cle bewustheiU ervan te hebben verloren.
2 febrnari 19!0.
G09
62. - A.rtilcel 35 vnn cle wet betJ·etfencle cle politic op het we,qverlceer ( ge('oonlineenl op 16 mnaTi 1968). - Staat van
cl1·on1censchap. · - Beg1'ijJ. - In artikel 35

van de wet betreft'ende de politie op het
wegverkeer beogen {le woorden << staat
van dronkenschap >> de staat van een ver-- ·
soon clie niet meer de aanhoudenrle bPheersing van zijn daden bezit, zoncler
nooclzakelijk de bewustheid ervmi te hebben verloren. (Wet betreft'ende de politie
op het wegverkeer, gecoorcliueercl op
l{i maart 1968, art. 35.)
13 april 1970.
738
63.
l-Vegverlcee·Jwreolement, artikel !,8. 3, 5°. - Voetganger die cle 1·-ijbaan
oversteekt op een plaats waar het verlwcr
noah cloo·r een be·voegd pe1·soon noah clnor
verlceerstekens ge·regelcl wonlt en waar
geen oveTsteelc1Jlaats voor voetgamge1·s !Jestcwt. - Verpl-iaht-ingen. -De voetganger

die de rijbaan oversteekt op een plants
waar het verkeer noch door een bevoeg·d
persoon noch door verkeerslichten gere- ·
geld wordt. en waar geen oversteekplaats
voor voetgangers bestaat, mag de rijbaan
slechts opgaan na er zich van vergewiHt
te hebben dat hij het _kan doen zon([er
gevaar en zonder het verkeer te hinderen,
zelfs al rijden deze niet normaal en overeenkomstig het wegverkeersreglement; ]Jij
voldoet aan deze verplichting, indien hi:i
reclelijkerwijze niet heeft kunnen vourzien dat hij cle weggebruikers, die hij zag
aankomen, zou hinderen. (W egverkeersreglement, art. 48, 3, G0 .)
29 september 1969.
107
64. - Vervolgino van clegene die, wa.nnee·r het vroeyer ~~-itgesp·1·o lcen ven;a l 'Jan
het 1·echt tot st~t1·en geeindigcl is, op 1te
openbare weo een rnotorvoe1·tuig bcstu~l1't
van een cle1· categorieen waarop de besli.ssing van vervctllenverlcln1"iny slaat, zonrlc1' met goecl gevolg het onderzoelc waarvnn sprnlce in a1·til"el 47 van ae wet op
de politic van- het wegve1·1cee1· te hebben
onclergaan. Ve1·oo1·clel-ing gegmnd 011
cle constat a tie dat de << besl-issing van -we!-·
slagen >> op cle clatt~rn van het feU. aan ile
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betroklcene nog niet werd- betelcend-. Onwettelijlcheid-. - Onwettelijk is de !Je-

slissing die ter veroordeling van de beklaagde die, wanneer het vroeger uitgesproken verval van het recht tot, :>turen
geeindigd is, op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt van een der categorleen waarop de beslissing van vervallenverklaring slaat, zonder dat hij met goed
gevolg het onderzoek waarvan sprake in
artikel 47 van de wet op de politie van
het wegverkeer heeft ondergaan, enkel
constateert dat de << beslissing van wel-·
slagen » van het onderzoek op de datum
van het feit aan de beklaagde nog niet
was betekend. (Wet betreffende de politie
over het wegverkeer, coordinath~ van
16 maart 1968, art. 45 tot 48; kon. besl.
van 4 mei 1965, art. 11 en 23.)
484
27 januari 1970.
65. - Weiger·ing de ademtest tc laten
ven"'ichten ·in een der gevallen omschTeven
bij artilcel 59, § 1, van de wet op, de poHt'ie
van het wegverlceer. Hei·haling. Strat. - De geldboete wegens weigering

de aclemtest te Iaten verrichten in een der
gevallen omschreven bij artikel 59, § 1,
van de. wet op de politie van het wegverkeer mag, indien het misdrijf is gepleegd
in staat van herhaling waarvan Rprake
in artikel 36, lid 1, van deze wet, niet
m,inder bedragen dan 200 frank.
22 deceiUber 1969.
389
66.

Wegverlceersr·eglement
van
14 maart 1968, artilcel 86bis. - W etteli:ilchel d. - Wettelijk is de be]}aling/ v:m :lrtikel 86bis van het wegverkeersreg!ement

van 14 lllaart 1968 die het dragen v:m r~en
valhelm verplicht stelt voor de bestuurders en passagiers van lllotorriJwie!en
met of zonder sidecar, wanneer cleze llonders zijn hetzij van een iclentiteitskal)rt,
hetzij van een als zodanig geldencl bcwij3,
afgelevercl in Belgie.
5 januari 1970.
i\9'i
•6'7.
Wegver·Jceersreglement
1!fln
14 maar·t 1968, artilcel 86bis. - Besturen
van een motor?"ijwiel op de openbare we11
zonder een valhelm te cl!"agen. - Ve·ronrGeen vast,dellht!l
,delende besliss·ing. dat de lJestmtrder· ho1td-e1" is hetzij van
een identiteitslcaart hetz·ij van een als wdanig, gelclig bewijs, atu'elevenl in Belrtii!.
- .Niet r·egelmatig gemoNveer·de beslissing. - Niet regelmatig gemotiveerd is ·.<e

beslisslng die de bestuurder van een motorrijwiel op de openbare weg verooi·def)lt
Olll geen valhelm te hebben gedntgen, zonder vast te stellen clat deze bestnurder
houcler is hetzij van een identiteitskaart,
hetzij van een als zodanig geldencl bewijs,
. afgeleverd in Belgie. (Wegverkeersreg!ement van 14 maart 1968, art. 86bis.)
5 januari 1970.
395

68.
Wegverlceersreglement
vo,J
10 decembet· 1958, ar·tiTGelen 7-1 en 93. -Verlceers'telcen w 12. - VeTpUchting ~'a'
de weggebruilcer·. - De rechter, die vast
stelt clat een gecleelte van cle rijbrran h
zodanig glibberige staat was clat clit n!PI
kon worden voorzien, mag wettelijk erui 1
afleiclen dat, hoewel een bestuurder dit
de weg was opgereden met een snelheh
van 50 km. per uur, terwijl een verkeers
teken- deze beperkte tot 40 kill. per uur.
wegens genoemde oiUstandigheden niet de
fout had begaan, het verkeersteken ne 1:
bedoeld bij het wegverkeersreglement nie1
te hebben in acht genoiUen. (Burg. Wetb.
artikel 1382 en wegverkeersreglement vnn
10 decelllber 1958, art. 7-1 en 93.)
13 februari l970.
54~
69.
1Vegver7.;eersr·eglement ·iHlll
10 december· 1958 gewijzi{fd bij het 1m·
ninlclijlc besluit van 30 april1963; - VeJ'7ceer·ste7cens. _:_ VeT7ceerste7cen nr .lb. -Draagwijdte. - Het verkeersteken nr 1/i

is slechtl:j een gevaarsteken dat erop wijst
dat op de afstand die het aanduidt, e·~n
verkeersteken nr 1a of een verkeerstekeu
nr 26 geplaatst is; het legt geen verpliehting op met betrekking tot de voorrar,g.
(Wegverkeersreglement van 10 deePJllber
1958, art. 95-1 en 2, gewijzigcl bij het koninklijk besluit van 30 april 1963.)
1Sii
7 oktober 1969.
'70.
Wegve1'7ceersreglement
van
10 december 1958 gewijzigd bij het lconinlclijlc besluit van 30 aJJ1'il1963. - Vm·-keerstelcens. Ve1'7ceer:ste7cer~ nr 2. Draagwijdte. - Het verkeersteken nr 2

verleent op zichzelf aan de openbare weg:
waarop het is geplaatst ntet het karakt<'e
van voorrangsweg en IUaakt geen uitzorjdering op de algelllene regel vervat in >ll'tikel 16-1 van het wegverkeersreglelllent.
(Wegverkeersreglement van 10 decelllbPr
1958, art.' 95-3, gewijzigd bij het l;:oninklijk qesluit van 30 april 1963.)
7 oktober 1969.
13t1

71.-- Wegvet·lceeTsTeglement.
Verkeer·stelcens. VcTlceer·steken nr 2. -Plaatsingsvoor·waaTclen. - Het verkeerbteken nr 2 wordt op een weg slechts aangebi;acht indien alle andere Ol} het desbrtreffend kruispunt uitlopencle · wegen vrrn
het tekeli nr 1a of 26 voorzien zijn. (Wegverkeersreglement van 10 deceiUber 195l'l,
art. 95-3.)
16 januari 1970.
4~G
72.
Wegver·keer·sTeglement, ar·tilcel 110, lid 1. - Doo1'lopende streep rl'ie
twee r·ijstrolcen van- een rijbnan scheictt.
- Over·gaan van een rijstroo7c naar een
anclet·e. - Begrip. - Wanneer een Tij-

baan in twee rijstroken wordt vprdeeld
door een doorlopende streep, . die ZP

WERKRECHTERSRAAD
ileidt, gaat de bestuurder van een strook
Lar de andere over niet alleen wanneer
, wielen van zijn voertuig de witte
rcep overschrijden, maar ook wanneer
Lig gedeelte van het voertuig over de:w
reep uitsteekt. (Wegverkeersreglemem,
.t. 2, 2o, en 110, lid 1.)
:3 oktober 1969.
130
73.

Wegve1·1ceers1·eglement van
decembe1· 1958. - Signalisatie van de
de openbaTe weg uitgevoe1·de we1·1cen.
- A.Ttilcelen 111r1 en 114-2 en -3.·- Dmaui.i dte. - De op de openbare weg uitge1
1

wrde werken alsmede de eruit voort.oeiende verkeersbelemmeringen moeten,.
unneer zij weinig uitgestrekt zijn, aanc>cluid worden overeenkomstig artiel 114-1 van het wegverkeersreglement;
ulien de uitvoering van werken het verccr op {le openbare weg geheel of geilepl'li.ik verhindert, moet het « werkterrein >>.
L'Signaleer·d worden zoals dit is voorge:·hreven bij artikel 114-2 en -3 van clit
~glement.

23 maart 1970.
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74.
WegveTlcem·sTeglement
van
0 decembe1· 1958. Artilcelen 111-1 en
14-2 en -3. - We1'7cen die het verlceer 011
e openbare weg geheel of gedee.lteliJ lc
'ltnnen ve1·hinderen. Signalisatie. lnderscheid. Wanneer de uitvoering

an de werken het v.erkeer op de openbare
1•eg geheel verhindert en het teken op af,tand nr 11 en het hek dat aan beide uit'inden is geplaatst, regelmatig verplicht
nssen het vallen van de avond ;~n het
tanbreken van de dag, erop wijzeu dat de
;eilele rijbaan aan het verkeer onttrokken
;;, moeten de verkeersbelemmeringen binwn het werkterrein zelve, niet worden
t>mgednid overeenkomstig artikel 114-1
:an het wegverkeersreglement; zij moeen integendeel zo aangednid worden wanleer bedoelde werken slechts gedeelte1ijk
1ct verkeer belemmeren en het plantselijk
!"erkeer mogelijk maken.
23 maart 1970.
()91

WEJ.lKQECHTEJ.lSJ.lAAD.
1. - Ve1·plichting voo1· de wer7weehfe.1·sraad van bemep om in zijn sententie
ce.n belcnopte samenvatting te gev'3n van
rle grieven van de eiseT in hoge1· be1·oep.
-- Sententie die alle grieven van de eiser
-in hogeT beroep passend beantwoorilt. -Cassatiemiddel hie1·uit afgeleid dat rle ~a
menvatting van de g1'ieven in de sententie
niet voldoende is. - Middel van belano
ontbloot. - Niet ontvankelijk, bij gebrelw

van belang, is het middel hieruit afgeleid
dat de sententie van de werkrechtersraad

1.,
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van beroep geen voldoende samenvatting
geeft van de grieven van de eiser in hogcr
beroep, wanneer de sententie alle door
deze partij voorgedragen grieven passend
heeft ·beantwoorcl.
18 september 1969.
· '6::~
2. ___: Verstekbeslissiny.
BeteJvenin.a
aan de werlcgever. - Betelcening aan rte
plaats waar het bed1'ijf wo1·dt ge,~xploi
teerd. Onderscheiden van de woonplaats en de httidige ve1·bUjfplaats. - AJ'-wezigheid van een pe1·soon die het ewploot
van betelcening geldig lean i.n ontvang.st
nemen. - AfschTift van het ewploot oelaten in handen van de btwgemeeste1· of 'Pan
een schepen van de gemeente 1>an rte
plaats waar het bedJ·ijf 1.vo1·dt geewploi.tem·d. - Nietigheid van cle betelcening. --

Wanneer ·de door de werkrechtersraad gewezen verstekbeslissing aan de werkgever, oorspronkelijke verweerder., betekencl
is aan de plaats, waar hij zijn bedrijf
exploiteert en die onderscheiden is van
zijn woonplaats en « hnidige verblijfplaats ll en op deze plaats niemand wordt
aangetroffen die het exploot v:an betekening geldig in ontvangst kan nemen, is de
betekening nietig zo het a;fschrift van het
exploot vervolgens door de deurwaarcler
in handen gelaten wordt van de bnrgemeester of van een schepen van de gemeen'te van deze plaats en niet van de
gemeente van de woonplaats of van de
hnidige verblijfplaats. (Wet van 9 juli
1926, art. 59.)
30 oktober 1969.
210
3. Getuigenve·rhoren door een of
mee1· commissarissen. - Wettel-ijlche·id. -

Geen enkele bepaling van de wet van
9 juli 1926 op de werkrechtersraden verzet
zich ertegen dat er een of meer getnigenverhoren worden afgenomen door een of
meer door de raad aangewezen commissarissen.
6 november 1969.
238
4. Ondernemingsmad.
Comite
voor ·veiligheid, gezondheid en verfraaiin!l
der we1·1cplaatsen. Beslissing op een
beroep inzalce een bezwaar tegen de voordracht van
lcanrz.irlaten-afl]evaard·ig(!en
vq,n het pe1·soneel. - B~pslissing in laatste
aanle.IJ. - De beslissing waarbij de ge-

mengde kamer van cle werkrechtersraad
beslist over een beroep inzake een klacht
tegen de voordracht van kanclidaten-afgevaardigden van het personeel bi.i de ondernemingsraad of het comite voor veiliirheid, gezonclileid en verfraaiing van {le
werkplaatsen, wordt in laatste aanleg gewezen., (Beslnit van de Regent van 13 juli
1949; art. 7, gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 31 januari 1963, ('n koninklijk
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WETTEN EN BESLUITEN

besluit van 22 april 1958, gewijzigd bij
dat van 31 januari 1963.)
·13 februari, 1970.
539

WETTEN EN BESLUITEN.
1. - Toepassing in cle tijcl. - Wet/wei;
van cle inlcomstenbelastingen. - Vennootscha,psbelasting. - TYet va-n 20 novembe1·
1962 artikel 88, §§ 1 en --1. - Inlcomsten
ave/ het cli-enstjncw 1963 aan d.e belctst'in!f
onclenvoTpen. '--- Inl.;omsten oveT cle vmegere cUenstja,ren behee1·st clam· cle rJecoonl'ineenle wetten beti'ejJencle de -inkomstenbelastingen. -De wet van 20 novem-

5. -

Geen belcnopte samenvattht[l ·uan
fle eis en van cle venlecl'irting. - Onwettelijlcheicl. Onwettelijk is de sententie

van de werkrechtersraad die geen beknopte samenvatting inhoudt van. de eis
en van de verdecliging. (Wet van 9 juli
1926, art. 77.) 1
13 februari 1970.
539

ber 1962 houclende hervorming van de
inkomstenbelastingen is van toepassing
vanaf het clienstjaar 1963 op de door deze
wet ingevoerde vennootschapsbelastiug;
de bepalingen van de gecoorclineercle wetten betreffende de inkomstenbelastingen
en de nationale crisisbelasting blijven
evenwel van toepassing inzake de gevestigde of te vestigen aanslagen ten Iaste
van de belastingplichtigen, die onclerworpen zijn aan de veimootsch:wsbelasting
over vroegere dienstjaren dan het clienstjaar 1963 met inbegrip van de navorcleringen van rechten over cleze dienstjaren.
(Wet van 20 november 1962, art. 88, §~ 1
en 4.)
23 september 1969.
8U

6. ,-- Belcnopte samenvatUng van cle
eis en van cle verclecl'iging. TVet van
9 jltli 1926, arWcel 77. - Begrip. - De

sententie van cle gemengde kamer van een
werkrechtersraacl clie, uitspraak doencle
over een beroep inzake een klacht tegen
'le voordracht van kandidaten-afgevaardigclen van het personeel bij de o:llclernemingsraad of het comite voor veiligheicl,
gezoncliwicl en verfraaiing der werkplaatsen; enkel vermeldt clat de eiseressen, representatieve organisaties, een cc verzoekschrift ll betreffende de cc sociale verkiezingen ll in een bepaalde onclerneming
hebben ingediend, en dat zij vragen de
werkgever te verplichten tot de aanvaarding van de op een bepaalde datum voorgedragen kancliclatenlijst, bevat geen lleknopte smnenvatting van de eis en nm
de verclecliging., zoals flit is vereist bij
artikel 77 van cle wet van 9 juli 1926. (Wet
van 9 juli 1926, art. 77; besluit van de
Regent van 13 juli 1949, art. 7, gewijzigd
bij het koninklijk besluit van 31 januari
1963, en koninklijk besluit van 22 april
1958 gewijzigcl bij flat- van 31 januari
1963.)
13 febrnari 1970.
u39

2. Gerneentel·ijke vem1·clcn'ing clic
een bela-st-ing vestigt; Ophejfing. Geen tent.rtwm·Jcencle lcracht, belwuclens
anclersltdrlencle bepal-ing. Behoudens
anclersluidende bepaling heeft de opheffing
van een gemeentelijke verordening tot
vestiging van een belasting geen terug·werkende kracht; cle toestanden van v66r
de opheffing blijven beheerst door de opgeheven verordening.
30 september 1969.
119
3. - Wet tot wijz-ig-ing of invoe/ing
van een 1·egel inzMce a,cmsJ)ralceHj lchehl.
- lVet die, oolc al ntalct z-ij cle openbam
onze, niet lean 1·egelen cle ve1'fJOecling van
cle schacle wa,a,rva,n de oorza,a,Jc clctgtelcent
van v661· hna1· ·inwerlcingstell'ing. - Uitzoncle1·ing OZJ cleze 1·egel. - De wet die,

7. - Sententie in hager beroep. - Belcnopte samem,atthzg van cle e·is. ~ Be[tr'ip. - De beknopte samenvatting van de
eis, becloelcl in cle artikelen 77 en 123 van
de wet van 9 juli 1926, is, wanneer het
geschil voor de werkrechtersraacl van beroep wordt gebracht, de belmopte samenvatting van de grieven van de eiser in
hoger beroep tegen de beslissing van cle
eerste rechter; de tot staving van deze
grieven aangevoercle argumenten moeten
niet worden uiteengezet.
19 februari 1970.
581

ook al raakt zij de openbare onle, een regel inzake aansprakelijkheicl wijzigt of
een nieuwe aansprakelijkheid invoert,
kan de vergoecling van de schade die dagtekent van v66r haar inwerkingtrecling
niet regelen, tenzij de wetgever heeft wiflen afwijken van het in artikel 2 van het
Burgerlijk W etboek gestelcle beginsel.
G februari 1970.
522

<8. - Rententie tot ve1·oonleling van een
pa·rtij cUe geen belcnopte samenvatting
van cle e·is en cle verclecliging inhotult. Onwettelijlce sententie. - Onwettelijk is

tle sententie van de werkrechtersraacl tot
veroorcleling van een partij, die geen en, kele, ook geen beknopte samenvatting inhoudt van de eis of de verdediging waarover zij beslist. (Wet van 9 juli 1926, arti1;:el 77.)
9 april 1970.
729

4. - ATtilcel 32 va,n cle wet va,n 8 ap1"il
1965 tot -insteU-ing en o1·ga,nisa,Ue van een
1·egel-ing voor verpl-ichte zielcte- en inva,lifl·iteUsverzelcering. Bepa,ling clie niet
afwijlct va,n het beginsel cla,t cle wet geen
tentgwerkencle lcmcht heejt. - Artikel 32

1

van de wet van 8 april 1965, tot wijziging
van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor

WISSELBRIEF.
·erplichte ziekte- en invaliditeitsverzeke·ing, wijkt niet af :van het in !j_rtikel 2
run het Burgerlijk Wetboek gestelde be\'insel dat de wet geen terugwerkende
n-acht heeft.
5 februari 1970.
522

5. -

Terugwe1·1cende lcracht. Ko'1 inkl'ij](;
beslttit
met
tentgwerlcencle
r.-mcht. ~ Toepassingsvoo1·waa1·aen., -

De hoven en rechtbanken mogen de toep;tssing· van een koninklijk besluit niet
IYCigeren op grond dat de bepalingen ermn terugwerkende kracht hebben, van
ltet ogenblik dat dit besluit de draag1\'ijdte van de wet, ter uitvoering waarnm het is genomen, niet uitbreidt en deze
tPrugwerkende kracht strookt met het be?;insel en de algemene economie van deze
wet.
5 mei 1970.
823
6. - Koninkl'ijlc beslwit van 3:1 juli :1964
lot w·ijziging vnn het lwninlcl'ijlc besl!u:it
cnn 27 aecemue1· 1962 dat, inzalce inlcom.d.enbelastingmi, het 1Jelast1Jaa1· tijdperlc
vevnnlt en de inlcomsten cUe e1·meae in
rerbana staan. - Besl·wit ant het dienstjrcar 1964 in aanmer(cing neemt voor ae
i nlwmsten in 1963 behanlcl Of verk1·egen
door fle belast-ingvlichtigen die tijflens
rlfttzelffle jactr opgehouflen he1Jben fle
voo1·waanlen te vervullen om actn de personenbelasting te worflen omlenv01'1JCn.wettelijlcheirl. - I-let koninklijk besluit

Yan 31 juli 196±, genomen ter uitvoering
<·n binnen de grenzen van artikel 265 van
ltet vVetboek van de inkomstenbelastingen, heeft wettelijk het aanslagjaar Hl64
in aamnerking genomen voor de inkom:>ten in 1963 behaald of verkregen door de
llelastingplichtigen die tijdens clit jaar 011gehouden hebben de voorwanrden te verYnllen om aan de personenbelasting te
worden onderworpen, ook al heeft clit lleRluit op dat stuk een wijziging gebracht
in het koninklijk beslnit van 27 december
J 962, dat vanaf hetzelfde clienstjaar op
<lat stuk eveneens van toepassing is.
5 mei 1970.
823
7. -

TVet 1lie in werking is get?-eden
I i:iflens het cnssnt-iegecUng. U'itdml,,kelijlce bepaling van de wet clnt Z'ij va.n toepnssing is op cle hnngencle 1·echtsgedingen.
- Wet die doo·r het Hot lean wo1·den ingeroepen om het belang van een miclflel
te beoordelen. - Het I-lof kan, om bij ge-

hreke van belang niet ontvankelijk te verklaren een miclclel dat een nietigheid van
!le procedure inroept, steunen op een wet
{lie in werldng is getreclen tijc1ens llet
eassatiegeding, inclien de rechter op verwijzing, kraclltens een uitclrukkelijke beDaling van deze wet dat zij van toepassing is op de hangende rechtsgeclingen, de
procedure als regelmatig zou moeten lle-

~
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schouwen, niettegenstaande . de vernietiging die voortvloeit uit cle inwilliging van
het midclel.
22 juni 1970.
097

WISSELBIUEF;
1. - 0TdeTb1"iefje. - BerJ1'i1J. - I-let in
de vereiste wettelijke vormen opgesielcl
orclerbriefje is een zelfstandige schuldvorderingstitel, die op zichzelf aaR de
houder een onvoorwaarclelijk recht op betaling, op cle vervaldag, van het beloofde
beclrag toekent. (Gecoordineerde wetten
op de wisselllrieven en orclerbriefjes, artikelen 75 en 7R.)
22 januari 1970.
454
2. - Orfle1'1Jriefje.
Rechtsvonlering
tot uetaUnrJ van een gefleelte vnn het in
(lit onlerbr·iefje veTmelfle bedra.g.
Rechtsvordedng tot betnUng van een 01'der1J1·iefje. - Een rechtsvorclering tot be-

taling van een orderbriefje is de rechtsyorclering clie op c1ergelijk briefje gegrond
is, zelfs indien zij enkel strekt tot de betaling van een gedeelte van het erin vermelde beclrag. (Gecoorclineerde wetten op
cle wisselbrieven en orderbriefjes, art. 75
en 78.)
22 januari 1970.
454

WOONPLAATS.
1. - Eenheia. - Koopmrm of inll·us.trieez.· - Zalcenadres onderscheiclen 'van
fle zetel va.n de p?"ivate uelnngen. - Omstnncligheill zonr1e1· ·invloell op de 1'egel
vnn de eenheid vnn woonplaats. -De om-

stancligl!eid dat het zakenadres van ecen
koopman of inclustrieel onderscheiclen is
van de plants waar zich de zetel van zijn
private belangen bevindt, veroorlooft cle
rechter niet aan te nemen clat llij twee
woonplaatsen heeft.
-30 oktober 1969.
210
2. - Geweld of uecl1·eigin{f.
Voomfgaanll of gel'ijlctijdig. - Geweld of bedreiging, bestanddelen van het misdrijf van
huisvredebreuk, moeten niet nooclzakelijk
het binnentreclen in een andermans huis
voorafgaan; ze mogen gelijktijdig zijn.
(Strafwetb., art. 439.)
19 mei 1970.
87[)

WR.AKING.
1. - TVmlc'ing van mngistntten vnn het
Hof van enssatie. - TV1·nking van mngistrnten die geen aeel ttitmnken van (le lenmer £lie lcennis moet nemen vnn de zaalc
van fle wralcende partij. - TVnOcing zan-

IT'
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cler voo1·we1·p. - Zonder voorwerp is de
eis tot wraking van magistraten van het
Hof van cassatie, wanneer deze geen deel
uitmaken van de kamer die kennis moet
nemen van de zaak van de wrakende partij.

7 november 1969.
2. -

247

Alcte van wmlcing. -

MoUveT'inu.

- De akte van wraking moet wo·rden gee
motiveerd door een der wrakingsgronden
welke op beperkte wijze opgesornd zijn in
de wet. (Gerechtelijk Wetb., art. 828 en
835.)
7 november 1969.
247
3. - W·mkingsgmnclen.
Bewijs. Geb1·e7c aan bewijs cloo·r gesehYitt at aan
beuin van bew·ijs floor geschdtt. - Gevolu. - Indien de wrakende partij geen

bewijs door geschrift of geen begin van
bewijs door geschrift levert van de wrakingsgronden, moet haar eis worden afgewezen op de eenvoudige verklaring van
de magistraat tegen wie de wraking is
gericht. (Gerechtelijk Wetb., art. 839.)
7 november 1969.
247
4. - -w~·alcinu van een mauistraat van
het Hot van cassatie. -

Magistmat die

zich ertoe beperlct heett oncleraan op fl
alcte van wralcing zijn ve1·kl(wing te stel
len. - JJI[agistmat die claa1·floo1· geen p(t·J
tij worclt in het t~tssenueschil. - De rna

gistraat van bet Hof van cassatie die ee1
partij beweert te wraken en die zich er
toe beperkt onderaan op de wrakingsal;:t,
overeenkomstig artikel 836 van het Ge
rechtelijk Wetboek iijn verklaring t1
stellen, waarin hij weigert zich van dt
zaak . te onthouden, en antwoordt op d1
middelen van wraking, wordt daardoo1
geen partij in het tussengeschil.
7 november 1969.
2-1~

5. - Beslissinu ovlw de alcte van wra
king. - Beslissinu (lie, op verzoelc. vcu•
cle g·rijjier, aan cle tJa1·tijen in het tussenoescldl moet betelcend wonlen floor de
claartoe bij deze beslissin(J aanuestelde [/C·
1·echts(le~wwaa.nle1·. De beslissing ove1
de wrakingsakte rnoet, op verzoek van lle
grilffier, aan de partijen in het tussengeschil worden betekend door de bij deze
beslissing daartoe aangestelde gerechtsdeurwaarder. (Gerechtelijk Wetb., artikel 838, lid 3.)
7 novernbei' 1969.
247

NAAMLIJST VAN DE PARTlJEN

Bladz.

Bladz.

A
338
Accinauto (N.V.).
673
Acquisto.
441
Adam.
673
Adamo.
480
Adriaensen.
Agrippina (Riickversicherung Ak745
tiengesellschaft).
A. I. E. G. (Oooperatieve vennootschap Association intercommunale
d'l~tude et d'exploitation d'electri208
cite et de gaz).
989
Alaerts.
1040
Albert.
Algemene ondernemingen Batteauw
851
(P.V.B.A.).
6111
~ Pevalco (N.V.).
Alpina (Vennootschap naar Zwitsers
i30
recht).
2, 1100
Alsemberg (Gemeente).
1114
Alvinalco (N.V.).
667
Ameye.
679
Amezziane.
322
Amitie.
Anciens Etablissements d'Ieteren
378
freres (N.V.).
--Robert Belpomme (N,V.) ..
84
719
Anderlecht (Gemeente).
630
Andre.
155
Anquetil.
Antwerpen (Gouverneur der provin541
cie).
- (Provincie) .
541
Anfwerpse Automobiehnaatschappij
(N.V.). .
773
Se- verzekeringsmaatschappij
curitas (N.V.).
64,243,392
A. P. A. (N.V.).
509
Archipretre.
990
Armement L. Hermans (N.V.).
1131
Arnould.
136, 233, 8~0
Arroyo Soria.
103
Artl1nr Vandergeeten (P.V.B.A. Usines).
,
719
Asselberghs.
857
Associatie van gemeenten voor studie en exploitatie van intercommunale electriciteit- en gasbedeJing.
432

Association intercommunale d'etude
et d'exploitation d'electricite et
de gaz (A. I. E. G.) (Oooper'atieve
vennootschap).
Au Bon Marche (Etablissements Vaxelaire-Olaes) (N.V. Grands magasins) .
Aucquier.
Autopark Diesel (P.V.B.A.).
Autoverzekeraars (Belgisch bureau
van de).
Avob (N.V.).
Avon cosmetics (N. V.) .

208
417

767
1Hl

189
470
84

B
202
Baggen.
Bank Lambert (Vennootschap bij
wijze _van eenvoudige geldschieting).
956
-van Roeselaere en West-Vlaanderen (N.'V.).
827
Banqne industrielle et commercial€:
956
de Charleroi (N.V. in vereffening).
398
Barbier.
809
Bartolini.
122
Basler.
Bassine.
358
646
Bassle.
Bastenie.
1140
Batteauw (P.V.B.A. Algemene ondernemingen).
851
36
Baude.
Bandewijns.
1029
Banffe.
1103
Baugniet.
532
Bauwens.
21, 936
Bayens.
884
Beauty-kleding (P.V.B.A.).
344
Bechelen.
506
Beckers.
160
Beels.
50
Beerten.
213
Beghyn.
743
Behagel de Bueren (E. en A.).
439
Belfort (Mardens [Mr.], curator van
het faillissement van de N.V~).
224
Belgisch bureau van de autoverzekeraars.
189
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Bladz.

Bladz.

Belgische Maatschappij voor Algemene Verzekeringen op het
Ieven en tegen ongevallen
(N.V.).
436,703
~ spoorwegen
(Nationale maatschappij der).
443, 481
- Staat (Minister Staatssecretaris van nationale opvoe385
ding en cultuur).
- - (Minister van economische
zaken).
636,827
(Minister van financH\n).
' 1, 3,
28, 32, 91, 113, 216, 232, 233, 278,
280, 281, 291, 300, 302, 327, 329,
343, 344, 352, 373, 375, 406, 408,
410, 430, 433, 453, 477, 480, 481,
512, 523, 534, 536, 571, 577, 596,
613, 620, 623, 624, 636, 649, 651,
652, 654, 681, 683, 700, 702, 721,
799, 805, 822, 824, 845, 847, 849,
854,. 899, 900,. 914, 918, 947, 948,
949.
'
(Minister van financH!n [Bestuur van Douanen en Ac44
cijnzen]).
(Minister van landsverdediging).
288, 325, 523, 582, 1033
- - (Minister van nationale op979
voeding).
- - (Minister van openbare werken).
10, 169, 436, 441, 866
- - (Minister van verkeerswezen en posterijen, telegrafie en telefonie).
523, 989
- verzekeringsmaatschappij
De
Verenigcle Meesters (N.V.). 495
--van de Middenstand (N.V.). 962
Belgisch-Luxemburgse federatie van
.tabakverwerkende
industrieen,
145
Fedetab (V.Z.W.).
428
Bell en.
160
Bel Lloyd (N.V.).
Compagnie
Benoit,
Ernest
et
306
(P.V.B.A. Scierie).
882,1044
Bernard.
Beroepsmutualiteiten van Belgie
815
(Landsbond der).
Beroepsvereniging van
drogisterijen.
84
973
Bertrand.
48
Beschuyt.
283
Bettens.

100(]
Boerjan.
921
Hoets.
81G
Bogaert.
89ii
Bogaerts (B. en A.).
586
Bogaerts (G.,, J. en B.).
1030
Bohijn.
104
Bollen.
189
Bonclsrepubliek Duitsland.
Bonet.
'
358
367
Bonnast (W. en F.).
1037
Bontlnck.
738
Boo gmans.
16B
Boonen.
561
Boquel.
95G
Bottriaux.
747
Bouckaert.
787
Boucguey.
522
Boulanger (J.).
Boulangerie Leon Pauwen (N.V.).
309
Boulangerie, Patisserie, Biscuiterie
Sorgeloos (N. V.) .
309
Boulangerie Pauwen et Sorgeloos
(N.V.).
309
Bouleng·er.
371
Boullemier.
558
Bourgeois (Echtgenoten).
875
Bourseaux.
272
Boussery.
433
Boutarcl.
680
30~
Bouve.
Bovy.
970
Bracke.
428
Brackeva.
21B
Brackx.
735
Bree (Gemeente).
174
Breemans.
870
Broeren (A. en P.).
229
Broers.
387
Brogniez .
320
Broncleel.
292
Brouwerij Campina (N.V.).
380
Brouwerijen Artois (N.V.).
f:'l8
Brnll.
729
Brussel (Stad).
958
Bruyenclonck.
601
Brnyneel. I
640, 943
Buchet.
1044
Bulon (wednwe Depauw).
875
Burms.
110
Bury.
370
Burzi.
703

~eyens.

420

Bila.
Biname.
Biree.
Bischops.
Bisschop.
Blairon.
Blanc.
Blauwblomme.
Blommaert.
Blomme en Coorens (Vennootschap
onder gemeenschappe!ijke naam).
Bodart (P.V.B.A.).
Boden.

746
176
48
532
134
272
439
835
290

1

c

Cado Radio (N.V.).
526
Cais::;e co=une {]'assurances de
l'industrie charbonniere des
bassins de Charleroi et de Ia
Basse-Sambre.
70
- nationale patronale pour les
conges payes dans l'industrie
clu batiment et des travaux
publics (V.Z.W.). ·
487
330 Ca]evol.
354
140 Callaerts.
12
209 , Callens.
1007
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"anulS.
'annaerts (Fl. en J.) .
'anavis.
';tpelle.
'arbosilice-gres Guerin (N.V.).
1

<trez.

'asteau.
~asteels.

Bladz.

Bladz.

341
44
354
208
684
441
1010
669
736

Commissie van openbare understand
• te Nokere.
361
Communaute des scem·s noires gardes-malacles a Ypres (V.Z.W.).
382
Compagnie beige d'assurance erecUt (N.Y.).
434
- ~ d'assurances sur la vie, les
fonds dotaux et ies survivances (N.Y.).
935
- - pour !'exploitation ch1 gaz
et {le l'electricite (N.V.). 935
- cl'assurances
generales
de
E'rance (N.V.).
286
- inclependante des tabacs CINTA (N.V.).
145
Confort et Chaleur (N.Y.).
307
Constructions et Entreprises industrielles (N.V.).
866
Cooperatieve lanclbouwvennootschap
Centrale laitiere cl' Amiens et
des reg10ns cl' Airaines et
d' Albert - C. L. A. R. A.'
1024
- vennootschap Association intercommunale
cl'etude
et
d'exploitation d'electricite
et de gaz (A. I. E. G.).
208
- - Cooperation industrielle beige.
538
- - De Gentbrugse Haard.
431
- - Eenheid.
10J
- - Structo.
364
Cooperation. industrielle beige (Oooperatieve vennootscllap).
538
Copette.
875
Corbeels.
712
, Corman.
787
.Cornelis.
55&
Cornelus.
18
Cornet.
606
Courtois.
210, 606
Cousaert.
841
Uouvreur-Capelle.
667
Craeynest.
636
Cremer.
501
Creutz.
817
Crols.
477
Crucifix.
286
Cutler Hammer (N.Y.).
356
Cuypers.
509

. 'atrysse.
.:entrala importowo eksportowa chemi.calii.
354
-·entrale Kredietverzekering (N.V.). 113
~·entrale laitiere d' Amiens et des
regions d' Airaines et cl' Albert ~
C. L. A. R. A. (Cooperatieve land1024
bon wvennootschap) .
Centre europeen de recherches the354
rapeutiques appliquees (N.V.).
406
Century Pictures (N·.V.).
531
C'erstelotte. ·
. 173
Cilamebel (N.V.).
963
0hampion.
l '1mm 1er naval r,ouis Mory (N. V.) .
683
Clmrbonnages de Monceau-Fontaine
(N.V.).
.
70
Chardon.
63
Charleroi (Societe des transports
49R
intercommunaux de).
Charlier (M.).
523
Cilas. Pfizer and Co, Inc. (Vennootschap naar Amerikaans recht).
35J
Cllaussures V ansiliette (N. V.) .
28
Chisogne.
611
Christelijk vakverboncl.
539
lanclelijke beclienclencentrale en christelijke centrale der metaalbewerkers.
539
C'llristeli.ike Centrale cler Metaalbewerkers.
539
- mutualiteiten (Landsboml der).

107, 178, 180, 422, 563, 565, 809, 989,
1042.
Cid y cid.
1042
Ciments d'Obourg (N.V.).
495
UINTA (N.V. Compagnie indepenclante des tabacs).
145
Claerman.
230
Claeys.
941
C. L. A. R. A. (Cooperatieve landbouwvennootschap Centrale luitiere cl' Amiens et des regions
tl'Airaines et d'Albert).
1024
Claus.
·
593
Clement.
1033
Clerckx.
749
(Jliquet.
410
lJlohse.
501
(Jlybouw.
931
Clygnet.
107
()ocriamont.
1023
Colet.
536
Collard.
223
Collignon.
fi87
Colmant.
558
Comet (N.Y.).
35

D
Dachsbeck.
Daenens.
Danze.
Dar~ois ..
Dav1dts.
Davister.
Dawans.
De Backer.
De Baere.
Debatty.
De Bayser.
De Belgische bijstancl (N.Y.).
De Dij (N.Y.).

94
931
1023
174
454
76
180
843
836, 1015
512
439
110,

140, 185, 414, 422
1008
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Bladz.

Blac

8'
274 Depauw (Bulan, weduwe).
'Debliquy.
4i
14 De Passon.
De Boever.
1(
439 Depre.
De Briey (D. en H.).
7(
704 Depuydt.
Debroux.
293, 81
110 De Ridder.
De Bruycker. ·
~
589 Derijcker.
Debusschere.
Derome.
Delmsschere · gebroeders en zusters
589 Derumeaux (A. en E.).
(N.V.).
845 De Schelde (N.V. VerzekeringsmaatDe Buyl.
schappij).
658, 1m
101
De Ceuninck.
1006 De Schrijver.
2~
D'eclerck.
15
592 De Simpenlaere.
Declercq (A. en F.).
lC
837 Desiron.
DeClercq.
74
843 DeSmet.
De Clippel.
Desmet.
92
899
De Clippel-Plaisant.
17
3 De Snijder.
Decoopman.
.
23
708 De Sociale Vootzorg.
Decrolier (D. en V.).
433 De Sociale Voorzorg (SamenwerDecruyenaere.
kende
verzekeringsmaatschappij).
439
Defau.
4
108 De Spoelbergh.
Defechereux.
91
171 Dessoy.
De federale verzekeringen.
25
Destexhe.
- - - (Gemeensclwppelijke ver48
Destotdeur.
zekering~:;kas tegen ar"
8
307 Detaille.
beiclsongevallen).
~
1._,,
27 Dethier.
Detlem.
·
Deutsche
Dampfschiffahrtsgesell623
Defourny.
74
schaft Hansa.
679
Defoux (M .. en L.).
De Vaderlandsche (N. V.) .
De .Gentbrugse Haard (cooperatie\'e
431 De Vaderlanclsche (N.V. Verzekevennootschap).
ringsmaatschappij).
634
De Grot.lf.
18
942 Devaux.
Degrooclt.
9'
1 ._,,
484 Devisscher.
De Groot.
l!l!
987 De Visscher. Dehairs.
71
1043 Devrienclt.
Dehaut.
29(
Dehaye.
370 Dewilde.
-,
9 ~.
994 De Wind.
De Herde.
79:
De
Wit.
238
Dehoux.
395, so:
Dejaiffe (E. en C.).
358 Dewitte.
5\J:
643 De Wolf (A. en D.).
De Jonghe.
75'
364 D'Hondt.
Dekesel.
339, !J(]l
230 D'Hooghe.
Deketelaere.
3i)(
394 Dieetcentrum (N.V.).
Delacharlerie.
161, 60:
De Lancltsheer.
534 Dierckx.
De Langhe.
206 d'Ieteren freres (N.V. Anciens Etablissements) ..
Delbarre.
354
Delcourt.
937 Dlrcken.
Del croix.
700 Dizier.
Delhougne.
498 Dondelet.
Delier.
216 Dooms.
Delmay.
678 Dorignaux.
4"'
De Lovinfosse.
280 D'Oultremont.
"'
20:
Delobbe.
876 Douma.
50(
Delvaux.
565, 820, 912 Doumont.
5(if
Delvoye.
439 Doyen.
De Marbaix.
44 Dragnet.
88(
De Meester.
941 Drion.
81~
Demeulemeester.
382 Dubois.
2G£
De Mevius.
59 Dubuiss~n.
De Meyer.
952 Duchene.
601
De Munck.
91::
138 Duchesne.
Duez.
104~
De Neve.
439
Duitsland (Bondsrepubliek).
1St
De Nieuwe Eerste Nederlandse
(N.V.).
268, 43~
857 ·Dumont.
Denis.
48, 185, 271 Dumoulin.
1041
Denoulet.
4GE
789 Dupon.
De Ni1tte ,(J. en L.).
71E
628 Durant.
0
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urez.
uriaux.
Ursel.
nterme.
uyck.

I

Bladz.

Bladz.

880
276
82
810
854.

Fivez.
952
Florence.
176
!folie.
354
Fondaire.
820
Fonds voor beroepsziekten.
144
- voor bestaanszekerheid van de
werklieden nit het bouwbedrijf (Y.Z.W.D.).
1012
- voor de Rijn- en binnenscheepvaart.
1017
Fontaine.
417
Ford Tractor (Vennootschap).
1033
Fourier.
1049
France.
70
Franck (G.).
931
Fran(;ois.
89i
Fran(;ois-Lavet.
771l
Francq (weduwe Lustre).
36
F-ranken.
990
Frankigi:wul.
485
Freisen.
817
Frisque.
268
Frisson.
383
Fr. Van Engelen (N.Y.).
995
l!,unken.
. 498, 620

E

douard Bayet (N.V.).
enheid
(Cooperatieve
vennootschap).
gimo (N.V.).
ksaarde (Gemeente).
lchardus.
lectrolux (N.Y.).
l Gammal.
loy.
nglebert (M.).
ntreprises Herphelin (P.V.B.A.).
rtl.
tablissementen Peeters, Van Haute
en Duyver (N.V.).
lablissements Emile Aerts (N.V.).
- Hunter et 0° (P.V.B.A.).
- L. Lacroix et fils (N.V.).
-Maurice De WiWe (N.V.).
- Yaxelaire-Claes (N.Y. Grands
magasins, Au Bon Marche).
:tna (P.Y.B.A.).
:tterbeek (Gemeente).
:L1laerts.
:nrobel (N.Y.).
:m·opa Express A. ,Camerman
(N.Y.) . .
:.tropa Express (N.Y. [gefusioneerd
met N.Y. Transports generaux
A. Camerman]).

745
103
460
14
201
928
564
571
523
278
569
799
281

870
145
981
417
652
582
413
492
900
900

F
\1 ber (weduwe Huyghe).
'abricom (N.Y.).
'nck.
\1ingaert.
':dkenberg.
'nlque.
'nssion.
'. Counasse en H. Thone (P.Y.
B.A.).
't>l1erale verzekeringen.
•,:;aeration des societes de secours
mutuels socialistes.
'pcletab (Y.Z.W. Belgisch-Luxemlmrgse fecleratie van tabakverwerkencle inclustrieen).
'L•lix.
\•nnia Faneriosakeyhtio (Yennoot:;chap naar Fins recht).
'{•ront.
\•vry.

'iclelitas (N.Y.).
'ieremans.
'ievez.
'inet.
cjrma Hallarcl.
- Wisman en zoon.
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70
169
970
156
817
901
165
165
103
359
145
329
235
272
317
312
601
36
230
610
742.

G
Gebroeders Bogaerts (P.Y.BA.).
R!J?i
Geenens.
475
Geheniau.
RIO
Gelade-Yos.
241
Gellee.
371
Gellens.
263
Gemeenschap der Zusters van Liefde
te Reule (Y.Z.W.).
889
Gemeenschappelijk motorwaarborgfonds.
563, 643 .
Gemeenschappelijke
verzekeringskas La Belgique Industrielle.
919
- - tegen arbeidsongevallen De
federale verzekeringen. 307
- - - La Belgique industrielle.
33, 751
Gemeenschappelijk waarborgfonds.
522
Gemeente Alsemberg.
'
2, 900
- Anderlecht.
719
- Bree.
174
- Eksaarde.
14
- Etterbeek.
582
- Gentbrugge.
431
- Herstal.
970
- Micldelkerke.
298
- Nederbrakel.
436
- Seraing.
919
- !Sint-Andries.
798
- Wilrijk.
119, 121
"'-- Zonhoven.
10
Gemeentekrediet van Belgie (N(Y.).
901
General accident, fire and life assnranee corporation, limited (N.Y.).
12
Generale Bankmaatschappij (N.V.). 44.:J
Gengou (Paul).
751
Gent (Stad).
640
Gentbrugge (Gemeent<:!).
431
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Bladz.

545

Gentsche Bouwwerken (N.Y.).
Georges Cortlier en zoon (N.Y.
84
Huis).
97(), 1040
Gerard.
1021
Geusens.
7gg
Gevaert.
475
Gheselle.
950
Gheysen.
BOO
Gheysen (Jacques en Jean).
942
Ghoos.
710
Gilboux.
43
Gil cas.
558
Gille.
81B
Gilles.
390
Gillet.
508
Gillis.
439
Gillois.
712
Gillot.
577
Gilon.
272, 841
Gilson.
679
Glaceries de l a Sambre (N. V.) .
3S6
Gmurkowska.
498
Goclarcl.
612
Goclefroid.
324
Goclfraind.
471
Gocliez.
654
Goeminne (Echtgenoten).
1033
Goes.
959
Goessens.
474
Goethals.
884
Gom·is.
Gouverneur cler vrovincie Antwer541
pen.
394
Graindorge.
Grands Magasins Au Bon Marcile,
(Etablissements Vaxelaire- 1
417
Claes) (N.Y.).
- - de la Bourse (N.Y.).
958
Grauwels.
536
134, 675
Gregoire.
316
Groep Josi (N.Y.).
Groep J osi verzekeringsmaatschappij 1909 (N.Y.).
661
Grootwarenlluizen Innovation
(N.Y.).
725
Grote Brouwerij Atlas (N.Y.).
93H
167
Grutering.
Guegen.
141
Guiliano.
45B
Guillaume.
356, 392, 1049
Guns.
74i'i
Gunther.
867
Gutierrez-Bernardo.
171
Guyot.
200

BJ,
Hansa (Deutsche Dampfschiffahrtsgesellschaft) . '
Hansoulle.
Hanze.
610, \
Hanly (P.V.B.A.).
Harmegnies.
Hartog's levensmiddelen (N.Y.).
Havelange.
399,'
Hecq.
1(
Helleboogh.
Hellemans.
Helsmoortel (P.V.B.A.).
Helvetia (N.Y.).
- (N.Y. van -verzekeringen op het
leven en tegen ongevallen).
He111elaer.
~
Henclrickx.
Henclryckx.
Hennaux.
Hennuy.
Henrard.
Henry (Wecluwe).
Her111ans.
•1
Herphelin (P.V.B.A. Entreprises).
\)
Herstal (Gemeente).
4
Hesbeen.
Hespel.
·•
D
Hessenatie-Neptunus (N.Y.).
1
Heuvelmans.
2
Heymans.
H. Heylengeerts (P.V.B.A.).
Hilgers.
u
Hoebanckx.
(j
Hofmans.
·•
Hol.
386, ;)'
Honeywell (N.V.).
!I
Horemans.
g
Borin.
'j';
Hosson.
Haste.
2, ()1
Hasten.
~I
Houbotte.
.),
Houyaux.
!)'
Hoyot'tx.
1
Hublin.
Hubrecht.
Huidinga.
Huis Georges Cordier en zoon
(N.V.).
Hunter (Wecluwe).
8
11
Hnybrechts.
Huygaerts (A.).
:_!I
Huygens.
(,
Huyghe.
Huyghe (Faber, wecluwe).
•)

H
Habrant.
Haegendorens.
Haelterman.
Hagrofina (N.Y.).
Ballard (Wirma).
Hanclelsmaatschappij
verding (N.Y.).
Hanotiau.

I

134

354
836
949
610
J. N. J.

Sie-

Iclda.
Ide.
Imbeck.
InunobilH~re

111
72

feclerale
struction (N.Y.).
Immomar (P.V.B.A.).

I

11
(.

cle la Con-

I'; I

.,
,_,.

.

=-~~~~-

'
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Bladz.

Bladz.

periali.
·llausti-Conincx.
1"vation (N.V. , Grootwarenhui-

43()
187

,en).

725

Lamaille,
779
Lamaire (Erfgenamen).
849
La Manila (N.V. in vereffening).
847
Lambrecht.
524
Lamb ricks.
323
La Minerve (N.V.).
367
Lamiroy.
647
La Nationale de Paris (N.V. van
, verzekeringen).
224
- - (Naamloze
verzekeringsmaatschappij).
677
Landelijke bedienclencentrale.
5il9
L·andsbond der beroepsmutualiteiten
van Belgi1l.
815
- - christelijke mutualiteiten.
107,

;!elling van openbaar nut Nedernnds toneel te Gent.
;titut Notre-Dame de Dinant
(V.Z.W.).
- - d e la Compassion (V.Z.W.).
t<'rcom (N.V.).
24,
c-rcommunale de voirie (Societe
~',operative).

365
687
809

556

1012
341
401
221

tc>rvracht (P.V.B.A.).
vi no.
nee.

J
cobs.
l'queniin.
nsen (Echtgenoten).
n~sens.

103
67, 72()
607
174
1015
893
841

,,,;em.
llbin.
nnen.
iges (Mr, curator van het faillisS{'lllen t Renne son).
rnbert. .
Vrints· et fils (N.V.).
Vrints en zoon (N(V.).

458
787
133
283

K
a as.

224, 677
207

~·nnis.
~ssler

(J. en A.).
611
r•uppens (J. en K.).
346
r•r1ppens-Leysen (P.V.B.A.).
344
c•utgen.
1038
nae)Jen.
782
onieczko.
487
redietbank (N.V.).
584
reper.
1028
nlme & Nagel (P.V.B.A.).
130
ulme & Nagel A.G. (Vennootschap
naar Zwitsers recht).
130

L
a Belgique Industrielle (Gemeenschappelijke verzekeringskas).
919
- - (- - tegen arbeidsongevallen.
33, 751
uboratoires Belgana (N.V.).
415
- Fromont (P.V.B.A.).
63
- Perfecta (N.V.).
721
a Concorde (N.V.).
441, 549
acroix.
373
acroix et fils (N.V. Etablissements L.).
145
acrosse.
498
,ndang.
731
,afosse.
187
rahaque.
919
,a Uemand.
209

178, 180, 422, 563, 565,, SOD, 989,
1042.
Langie.
1007
La Preservatrice (N.V.).
781

La Prevoyance (N.V. naar Frans
, recht).
986
La Royale Beige (N.V.).
317
' - - - (N.V. van verzekeringen).
456
---brand,
herverzekering
(N.V.).
687
Latteur (R.).
522
Laurent. ,
713
r~a Zurichl (Verzekeringsmaatschappij).
' 921
Lebeau.
69
Lebel.
5113
Leclercq.
24, 685
Lecourt.
1041
Leclocq.
178
Ledoux.
658
Leduc.
976
Lecluc-Thonon (illchtgenoten).
549
Lefebvre.
767
Le fou;r industriel belge (N.V.).
35
Le Foyer (N.V.).
1015
- (N.V. Luxemburgse verzekeringsmaatschappij).
1019
Lefranc (Ch. en A.).
773
Le Globe (N. V. Verzekeringsmaatschappij).
36
Lejeune.
132, 1038
Lemaire.
986, 1027
L'Emeraude (P.V.B.A.).
660
Lemoine.
456
Lengel e.
901
Lenglois.
886
Leonard (L. en H.).
565
Leon Pauwen (N.V. Boulangerie).
309
Leopold Lieckens (Vim Orshagen,
curator van het faillissement).
19()
Lequet ..
67
Les assurances du credit (N.V.)292
956, 10313
Lesenne.
1041
Les Patrons Reunis (N.V.).
970
Les Provinces reunies (N. V.) ;
601
Le Super (~.V.).
539
Lete.
506
Lete.
536
Lettens.
1023
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Bl1

Bladz.

Levensverzekerlngsmaatschap!')ij
918
Utrecht (N.Y.).
138
Leuridant.
439
Leyniers.
604
Leyfl.
344, 64\)
Leysen.
10~3
L'Hermite.
Liberale mutualitE:!itsfederatHln van
268
BelgHl (Nationaal verbond van).
186
Libert.
Lieclrens (Van Orshagen, curator
van het faillissement Leopold) .
196
Limbourg.
443, 590, 775
Lion.
196
Lisamba.
506
Lisein.
140
Liukku.
201
Liefsoens.
893
Lobet.
884
Lombard.
684
Lommens.
•. 475
Loosveldt.
899
Losseau.
59
Louis Mory (N.Y. Chantier naval).
683
Lummerzheim en Compagnie (Yennootschap onder gemeenschappelijke naarn).
725
L'Union de Paris (N.V.).
660
18
L'Union et Phenix espagnol (N.Y.).
L'Urbaine (N.V.).
390, 775
Lurquin (Olga).
731
Lurquin (Victor).
731
Lustre.
36
3(;
Lustre (Francq, weduwe).
Luxernburgse
verzekeringsmaatschappij Le Foyer (N.V.).
1019
1006
Luyten.

M
Maatschappelijke zekerheid (Rijksdienst voor) .
333, 663
Machines Wimar (P.V.B ..A.).
'188
971
Maci.
186
Maerten.
488
Maertens.
507, 889
Maes.
:100'6
Maeseele.
Magnan:
30G
Mahaux.
269
Mairesse.
1010
Maison Severin freres (N.V.).
94
Maljers.
470
Malt.
48
Manfroid.
1027
Mangold.
609
Mannes.
354
Marchand.
771
Mardens (J\11'), curator van het faillis~ement van cle N.Y. Belfort.
224, 667

Maree.
Mariman.
Marin.
.Marinelli.

581
429
803
777

Marquillier.
241 . ~
Martens.
Markey.
Markiewicz-Saur (Echtgenoten).
iviartin.
1{
Massau.
Mastbooms.
Matagne.
Mathieu.
Mattheyses.
Matthijnssens.
Matthys.
48,
Mercator (N.V.).
:1
Meerschman.
Meesen.
:1
Meganck.
1C
Megens.
4
Melisse.
Melotte.
Mens.
1\'):enstra (N.V.).
2
Mera (P.V.B.A.).
8.,
Merclren.
,,
Merckx.
9
Merkier.
167, 8
Mertens.
Meulemans.
Michaux (H. en l\1.).
Michiels.
Middelkerke (Gemeente).
2'
Miguet.
8~
Minerve (N.V.).
11
Misplon (C.).
Mitropa Cars Cannaerts & co (P.V.
B ..A.).
10
Mobil Oil (N.V.).
Moens.
272, G:
Moeris (L. en W.).
41
2(
Moerenhout.
Molens Rijpens (N.V.).
lOJ
Monel- en tandartsen van Belgie
(Vereniging der).
Monsen.
Monteyne.
Moons.
Mortier en co (P.V.B.A.).
Mosbeux.
It
Uosselmans (A. en E.).
Motorwaarborgfonds (Gemeenschappelijk).
563, G~
Moulin.
· 4\
Mourant.
4~
Moureau.
5E
Mouton.
9~
Moutteau.
:J2
1\'Iullie.
9J
Mutualites socialistes (Union des). 97
Muyters.
97
Mytilinaios (M. en L.).
:JfJ
~·

i)

N
Naamloze vennootschap A<'cinauto.
- - Algemene onclernemingen Pevalco.

(j(l
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Bladz.

Bladz,

Naamloze vennootschap Alvinalco. 914
- - Anciens Etablissements d'Ie378
teren freres.
84
""7"" Robert Belpomme.
- - Antwerpse Automobielmaat773
schappij.
- - verzekeringsmaatschappij Secm·itas.
243, 392
- - A. P. A.
509
- - Armement L. Hermans.
931
- - Avob.
470
- - Avon Cosmetics.
84
- - Bank van Roeselaere ~n
West-Vlaanderen.
827
- - Belfort (Mardens [Mr.], curator van het faillissement
van de).,
224, 677
- - Belgische maatschappij van
algemene · verzekeringen
op het leven en tegen
de ongevallen.
436, 703
- ·_ - verzekeringsmaatschappij
De Vereuigde Mees495
ters.
- - - - van de Middenstand.
IH52
160
- - Bel Lloyd.
309
- - Boulangerie Leon Pauwim.
- - Boulaugerie, Patisserie et
309
Biscuiterie Sorgeloos.
- - Boulaugerie Pauwen et Sor- ·
309
geloos.
380
- - Brouwerij Oampina.
578
- - Brouwerijen Artois.
526
- - Oado Radio. ·
684
- - Oarbosilice-Gres Guerin.
--Centrale kredietverzekering. 113
- - Centre europeen de recherches therapeutiques appliquees.
354
- 406
- - Century Pictures.
- - Ohamebel.
. 173
- - Ohantier naval Louis Mory. 683
- - Oharbonnages de MouceauFontaine.
70
- - Ohaussures Vansiliette.
28
- - Oiments {l'.Obourg.
495
---Comet.
35
- - Compagnie belge d'assurance credit.
454
- - - - d'assurances generales
sur la vie, les fonds
dotaux et les survivances.
935
- - - --'- pour !'exploitation du
gaz et de l'electricite.
935
- - - d'assurances generales de
France.
286
- - - independante des tabacs
(OINTA).
145
- - Qonfort et chal~ur.
307
- - Constructions et :jllntreprises
industrielles.
866
- - Outler Halllll1er.
356
- - De Belgische bijstand.
110, 140,
'
185, 414, 422

Naamloze vennootschap De Bij.
1008
- - Debusschere gebroeders en
zusters.
·
589
- - D e Nieuwe Eerste Nederlandse.
857
- - D e Vaderlandsche.
386
- - Dieetcentrum.
386
- - Edouard Bayet.
745
- - Egi;mo.
460
- - Electrolux.
928
Peeters,
- - Etablissementen ·
Van Haute en Duyver.
799
- - Etablissements Emile Aerts. 281
- - - L. Lacroix et fils.145
- - - Maurice De Wilde.
981
- - Eurobel.
492
- - Europa
Express
(N.V.
Transports generaux A.
Oamerman
gefusioneerd
met).
900
- ~ Europa ExpresS; A. Gamerman.
900
- - Fabricom.
169
- - Fidelitas.
312
- - Fr. Van Engelen.
995
- - Gemeentekrecliet van BelgHl. 901
·- - General Accident, Fire and
Life Assurance corpora.tion, Limited.
13
- - Generale
Bankmaatschappij.
445
- - Gentsche Bouwwerken,
545
- - Glaceries de la Sambre.
679
- - Grands Magasins Au Bon
MarcM (Etablissements
VaxelaireOlaes).
417
- - - - de 1a Bourse.
958
- - Groep-Josi.
316
- - Groep Josi verzekeringsmaatschappij 1909.
·
661
- - Grootwareuhuizen Innova. · tion.'
725
- -- Grote Brouwerij Atlas.
959
- - Hagrofina.
949
- - Handelsmaatschappij J.N.J.
Sieverding.
111
·- - Hartog's levensmiddelen.
1!12
- - Helvetia.
501
- - Hessenatie-Neptunus.
341
- - Honeywell.
386, 599
-"-- - Huis Georges Cordier en
zoon.
84
- - Immobiliere federale de la
.
cons6:·uction.
80:)
.:__ - Intercom.
24, 556
- - i n vereffenlng Banque industrielle e1;_ ·commerciale de Charleroi.'
956
- ~ ~ La Manila.
847
- - - Prochisa. ·
89
-=-- - J. Vrints & fils.
133
- - J. Vrints en zoon.
283
- - Kredietbank.
584
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Bladz•.

Na:!mloze velLnootschap . Lnboratoi\
res Belgana.
415
- - - Perfecta;
721
- - La Concorde.
441,549
- - La Minerve.
367
781
·- - La Preservatrice.
·_-La Royale Belge,
317
- -- La Royale Belge, Brand,
Herverzekering.
687
'--- - Le Four industriel belge.
35
• - - Le Foyer.
1015
' - ~ Les assurances du credit.
292,
956, 1038
- - IJes Patrons Reunis.
970
~ Les Provinces :l'eunies.
601
- - Le Super.
_
539
-\-- Levensverzekeringsmaat. ·schappij Utrecht.
918
;__ -· L'Union de Paris ..
660
- - L'Union et Phenix espagnol.
18
- -- L'Urbaine.
390, 775
Lnxemlmrgse verzekeringsmaatschappij Le Foyer.
1019
- - :\iaison Severin freres.
94
- - Mcnstra.
·1
- - Mercator.
48,50
Minerve.
88:-<
- i\lobil OiL
1043
-- :Holen>: Hijpens,
1017
- naar li'rnns recht La Prel'o~·ance.
986
-- :'>;\>"tiE'
298
- ~ Noordstar en BoerhaaYe.
483
OgnE> Sprimont.
238
- ()mnica
869
l'apPterie nnglai>:e.
504
Partiei[lll tie- en tinancieringsmnnhwhnppij
Sodefina.
6
Pfizer.
354
Pil;-Neon.
92~
Hank-Xerox.
950
Royale Belge.
3Su, 93u
- - Royale Belge leven - ongevayen.
596
Huys en 0".
72H
Sablieres de. RoC'onrt.
fi12
Securitas.
_
891
Societe beige de calcul.
704
- - Societe immobiliere des Augu&tins.
613
- ·.- Sodetra.
545
- - Soget;ra..
903
- - Steenimex.
361.
- ~ Stocatra.
891
- ~ Ti:inmermans & 01•,. in . ver. .
effening.
.
.
235
- - Transports generaux A.' Ca:inerman gefusioneerd met
N.V. Europa~ Express.
900
_- - Union et Phenix_ eSJ}ugnol.
1023
--Universal Rubber 'Manufacturing.
869
· - - Utrecht.
1033
--Uranus.
130,359,

111adz.

Naamloze

vennootschap Vanck•n
Avenne-Ooigem.
.
- -Van Thuyne's bouwmateria52-!
len en betonwerken.
- - van verzekeringen La natio'224
nale de Paris.
-'-- - - - La Royale Belge.
45G
- - - -- op het leven en tegen
ongevallen Helvetia. 12!l
- -- Verzekeringsmaatschappij
De Schelde.
· - 658, 1021
c - ---De Vader.landsche.
30
- - - Le Globe.
36
- - - Union et Phenix espa24()
gnol.
The
- ~ voor verzekeringen
(j{\)
OePan.
- - Werkhuizen Rubbens .
105
- - Westerling Insurance Company.
563
- - Zettler-Belgique.
749
- - Zurich.
298, 549, 643, 92()
- --'-- Zwitserse maatscha:ppij van
verzekering tegen ongevallen te Winterthur.
62S
- verzekeringsmaatschappij
La
N:Jtionale de Paris.
677
Nachtegaele.
835
Naessens (A. en N.).
1038
Namen (Provincie).
31
Namen (Stad).
274
Nationaal verbond van lioerale mutualiteitsfederatH~n van
Belgie.
268
- - - - socialistische ,mutualitei, ten.
110, 394, 1019, 1049
Nationale Belgische Verzekeringskas tegen arbeidsongevallen. 509
- maatschappij der Belgische
·
spoorwegen.
443, 481
·- - der waterleidingen.
31
- vereniging der socialistische
mutualiteiten.
767
- zuiveldienst.
733
Nan bert.
888
Nederbrakel (Gemeente).
43!1
Nederlands toneel te Gent (Instel3()j
ling van openbaar nut).
Negro.
392
Nestle (N.V.).
298
Nicolini.
504
Nieuwpoort (Stad).
339
Ninove (Stad).
737,843
-Noeninckx.
695
Noens.
29B
Noirhomme.
778
'Nokere (Commissie vim Openbare
onderstand te).
361
Noordstar en Boerhaave (N. v-.).
483
Nowack.
185

0
Ogne-Sprimont (N.V.).
Olieslager.
01ympia (P.V.B.A.).

238
152
467

~~ [ ·-
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Bladz.

Bladz.
t,)(i\)
Omnica (N:V.).
Onderlinge muatsclwppij cler O]Wtl·.
bul'e bestnren. ·
1H:3, :!1~
- --'- - '-- van publiek recht.
298
Oost-Vlaanderen (Provincie).
851
591
Op {le Beeck.
Openbare
besturen
(Onderlinge
maatschappij der).
133, .2111
- - van publiek recht (Onder2!l8
linge maatscbappij der).
- onderstarid te Nokere (Com361
missie van).
507
Ophalfcns.
6
Opitom.
94
Opsomer.
991
Orde van apothekers.
- van architecten. R10, 1000, 1006, 1007
156, 695, 739
- van geneesheren.
786
Orclibel (P.V.B.A.).
610
Ory.
258
Ouwerx.
186
Ovaert.

p
Pacot.
Paduart.
Painblane.
Papeterie anglaise (N.V.).
Paquay.
Paque.
Paredaens.
Parrin.
Participatie- en financieringsmnatschappij Sodefina (N.V.).
Pasmans.
Pasquali.
Pat.
Patris.
Paulus.
Pauqnet.
Pauwen (N.Y. Bonlangeric Leon).
Pauwen et Sorgeloos (N.V. Boulangerie).
Peene, curator van bet faillissement
Vancayseele.
Peers de Nienwburgh.
Peerts.
Peeters.
41, lUi l'iO,
Perfecta (N.Y. Lnboratoires).
Perpete.
Petre.
Pevalco (N.Y. Algemene ondernemingen).
Pey.
Pfizer (N.V.).
Pichault.
Pierard.
Pieteraerens.
Piette.
·
Pille.
Pil-Neon (N.V.).
Piron.
Pissens.
Planckaert.
Plas.

538
446
293
50!
402

986
506
(i44
!i
71J5

S13.
640

781
t:91

.221

309
309
827
498
691
JIIUi
7:!1

316
817
691

742
354
577

608
563
735
133
928

553
630

783
421

l~!l

389
Plattenbos.
Pletinckx.
500
725
.Plumier.
Polfa (Union de l'industt·ie pharma354
ceutique, alias).
706
Pollet.
Poncin (B. en M.-A.).
503
Poppe.
365, 414
Pot.
5!5
Potelberg (.i)1. en F.).
B25
roth.
554
132
Pottier.
P.reu-ss.
263
Prignon.
813
Procbisa (N.V .. in vereffening}.·
89
I'rocureur des Konings te Bn~ssel. 10V:l
- - te Charleroi.
819
200, 25!,
- - - te Dendermonde.
389, 83!
- - te Dinant.
608, 876
- · - te Doornik.
186
- -- te Hoei.
81
- - te Kortrijk.
15!
- - te Luik.
76
· - - te Meche len.
746
- - te Namen
713, 879
· _ - te Neufci::t'ateau.
75,911
. 816
- - te Nijvel.
- - te Oudenaan1e.
793
~ te Yeurne.
:339
Procureur-generaal bij het hof van
beroep te Brussel. 675, .775
- - - - te Gent.
290
- - - - te Luik.
531
- bij het Hof van cassatie.
, 4B, 188,
198, 202, 203, 274, 276, 472, .473, 47J,
612, 9±2, 973, 99!.

· - te Brussel.
, 155
'- te Gent.
io32
- te Luik.
324 812, 965
I P~·okopski.
'
715
Protin.
812
Provincie Antwerpen.
5!1
- Namen.
31
- Oost-Vlaanderen.
851
·Pruniel'.
3;)1
P.V.B.A. Algemene ondernemingen
B.atteauw.
851
- Autopark Diesel.
119
- Beauty kleding.
3!!
-- Bodart.
140
0 •
-·
Etablissements
Hunter
et
C
·S70
i
- :mntrrprises Herphelin.
27R
i - Etna.
6::i2
]():)
-·- 1!'. Conna~:>se en H. Thore.
- Gebroeders Bogaerts.
895
-- Hardy.
610, !170
31(i
- Helsmoortel.
- H. Heylengeerts.
i<ll
- Immomar.
352
' il41
- Intervracht.
- Keuppens-Leysen.
.il44
- Kuhne.&. Nagel.
130
- Laboratoires Fromont.
63
-'- L'Emeraude.
660
-- iliacbines VVilllar.
.488
I
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P.V.B.A. Mera.
- Mitropa Curs Cannaerts & Co.
- Mortier en C 0 •
-Olympia.
- Ordibel.
- Ramackers Laurent en Compagnie.
- Redan Cars.
- Scierie Benoit, Erm~st et Compagnie.
- Sergeant en Van Laer.
_: Sint-Franciscus Xaverius gesticht.
- Societe d'etndes et de constructions d'appartemel).ts.
- Top Bronnen.
.
- Usines Arthur Vandergeeten.
- Wys Muller en Cie.

Bladz.

Bladz.

253
44
477
467
780

Robert Belpomme (N.V. Ancien~
etablissements)
84
Robilliart (Weduwe).
ll23
Roclts.
797
Roelandt.
640
Roelandts.
592
Rohaert.
83~
Roiseux.
561
Rondia.
446
Rooms.
791
Roo sen.
160
Rosschaert.
964
Rosseels (A. en Th.).
669
Rosset.
571
Rossey.
1007
Rothkranz.
970
Rotstein.
298
Ronan.
545
Rouet.
7I4
Roumans.
426
Royale Belge (N.V.).
385, 93li
- - leven- ongeva]len (N.V.).
596
Royale federation des societes de
secours mutnels et de retraite de
!'arrondissement Tonrnai-Atll et
cles regions de Lessines-Enghien. 522
Royneau.
48
Rubbens (N.V. Werkhuizen).
105
Rubin.
2, !JOO
Rtickversicherung Aktiengesellschaft Agrippina.
745
Ruys en co (N.Y.).
729

725
298
306
420
338
783
436
719

702

Q
Quesada-Trupillo.
Questier.
Quinet (E. enL.).
Quintens.

472

474
509
879

R
607
.Rader.
192
'Raduciner.
454
Raes. "
492
Rahoens.
Ramackers Laurent en Compagnie
(P.V.B.A.).
.
725
''Rank-Xerox (N.V.).
950
Ransy.
509
Ravez.
81
Raviart.
610
Redan Cars (P.Y.B.A.).
298
Redoute.
372
Regie van Telegraaf en Telefoon.
64G
Regie van telegrafie en telefonie.
895
Remy.
1048
Renard.
354, 919
Renault.
819
Renaux.
661
'Renneson.
457
Renneson (Jetges [Mr.], curator van
het faillissement).
458
Renson.
210
Renuart.
215
Reynaerts.
160
Ribeiro Da Silva.
460
Richelot.
498
Rig aux.
180
Rivers.
976
Rivart.
1049
Rijksdienst voor maatschappelijke
zekerheid.
333, 663
·
Rijn- en binnenscheep.vaart (Fonds
voor de).
1017
Robbe.
1030
Robbens.
253 '

0

s
Sablieres de Rocourt (N. Y;).
512
Sablon.
781
Saey.
312
Saeys.
834
Salle.
408
Samenwerkentle verzekeringsmaatschappij De Sociale Yoorzorg.
36
Sana.
178
Saudemoht.
883
Sayag.
549
Schaeps.
249
Schaekels (G. en C.).
53(),
Schampaert.
880
Schanwers.
408
Schevenels.
584
Schiffmann.
1025
Schipper.
943
Schmitz.
498
Schoof (G.).
249
Schouleur.
970
Schreurs.
199
Scierie Benoit, Ernest et Compagnie
(P.V.B.A.).
306
Secours mntuels socialistes (Federation des societes de) .
359
Securitas (N.Y.). ·
891
Securitas (N.V. Antwerpse verzekeringsmaatschappij).
64, 243, 392
Segers.
243
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Bladz.

Bladz.

i"eine.

397
~eraing (Gemeente).
919
Nergeant e_n Van La:er (P.V.B.A.).
420
Sermon.
230
i"errano-Guij a.
309
Servaes.
386
Servais.
232, 903
Severin freres (N.Y. Maison).
94
Sevik.
206
Sieverding
(N.Y.
Handelsmaatschappij J. N. J.).
111
Silkens.
473
Simon.
6
1'\imon Gonzalez.
964
Simplisse.
448
Sinnaeve.
388
::lint-.Andries (Gemeente).
79S
Sint-Franciscus Xaverius gesticht
(P.V.B.A.).
338
Sint
Jan
Berchmans
college
(V.Z.W.).
333
Smeets.
699
Smet.
206
Smets (J. en L.).
997
Smilde.
296
Smits.
207
Smoes.
599
Smolders.
9Sl)
Snoeck.
981
Socialistische mutualiteiten (Nationaal verbond van).
110, 394,
1019,1049
- -- (Nationale vereniging der).
761
Societe beige de calcul (N.Y.).
704
- cooperative intercommunale cle
voirie.
1012
- des transports intercommunaux
de Charleroi.
498
- ~ - de la region liegeoil;e.
820
- d'etudes et de constructions
d'appartements (P.V.B ..A..).
783
· -- I=obiliere
des
.A.ugustins
(N.Y.).
613
Societes de secours mutuels et de
retraite de !'arrondissement Tournai-Ath et des regions de LessiuesEnghien (Royale fecleration des) . 522
Soclefina (N.Y. Participatie- en financieringsmaatschappij).
6
Socletra (N.Y.).
54;')
Sogetra (N.Y.).
903
Solheid.
72
So=e.
268
Sorgeloos (N.Y. Boulangetie, Pi'l.tisserie, Biscuiterie).
30!)
Speybrouck.
739
Spileers.
545
Sporvil.
420
Stad Brussel.
958
-Gent.
640
- Namen.
274
- Nieuwpoort ..
339
- Ninove.
737, 8'-iB
- Virton.
503
Steenimex (N.Y.).
361
Stenier.
4<!9

I

Stenuit.
Steurs.
Stevens.
Stieners.
Stienlet.
Stocatra (N.Y.).
Stockbroeckx.
Stoutemas.
Stroe.
Structo
(Coop~ratieve
schap).
Stunz.
Suttels.
Swennen.
Swusten (G. en L~).
Szek.

1027
330
1024
441
775
891
947 en 94'\
1024
794
1
vennoot364
974
943
685
944

564

T
Tack.
186
'l'ajchman.
192
Tanghe.
736
Taverne.
445
Taymans.
413
Tcliernin.
959
Telegrafle en Telefonie (Regie van). 895
Telegraaf en TE)lefoon (Regie van).
646
Temmerman.
1033
Ternpels.
307
'J'ermonia.
439
Terrasi.
710 '
'J'he Ocean (N.Y. voor verzekeringen).
679
Thibaut.
810
Thiery (J. en L.).
704
Thimister.
59
Thirifays.
·565
Thiry.
787
Thijs.
291
'J'hompson.
424
Thys.
378, 891
Thyssen.
633
Timmermans en Qi•, in vereffening
(N.Y.).
235
'J'op Bronnen (P.V.B ..A..).
43!1
Toussaint.
220, 439
Transports generaux A. Camerman
(N.Y. [gefusioneerd met N.Y.
:lli'uropa Express]).
'
900
- intercommunaux cle Charleroi
(Societe des).
498
- - de la region li~geoise (Societe des).
820
Truyens.
164
Tsouklas.
367
'J'uts.
1000
'J'uyls.
630

u
Union de l'inclustrie pharmaceutique, alias Polfa.
354
976
- des mutualites socialistes.
'--- et Phenix espagnol (N.Y.).
1023
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l)nion et Phenix espagnol (N.Y.
Yerz.ekeripgsmaatschappij).
249
Universal Rubber l\fanufacturing
(N.Y.).
869
Uranus (N.y.).
190, 359
Urlus.
230
Use (EJ. en M.).
874
Usines Arthur Yandergeeten (P.Y.
B.A.).
719
Utrecht ,(N.Y.).
1033
Utrecht (N.Y. Levensverzekeringsmaatschappij).
918

v
375
Yalkenberg.
439
Van Assche.
201
Van Beirs.
928
Van Bemst.
896
Van Briel.
815
Van Caeneghem.
798
Van Calloen de Basseghem.
12
Y:in Camp.
261
Van Caster (F. en A.).
415
Van Cauwenberghe.
Yancayseele (Peene, curator van het
827
faillissement).
736
Yancoillie.
200
Van Colen.
936
Van Coppenolle.
198
VanDaele.
1006
Van Damme.
710
Yancleborne.
256
Yandecandelaere.
630
Yanclecasteele.
343
Vanden Ave~me-Ooigem (N.V.).
421
Yandenbergen.
832
Yandenbogaerde.
Yandenbonne.
203
604
Yan den Borre.
15j)
Van den Bosch.
Van den Branden.
247, 528
835
Y andenbranden.
Van den Brouck.
336
944
Yancleubruaene.
Van den Bulck.
253
Van den Clooclt.
150
Van den Heede.
361
Vandenheede.
897
Vanclenhoudt.
314
Yandenplas.
727
Van den Steene.
928
Van den Wijngaert.
795
Vandepaer.
532
Van de Putte.
100G
Van cler Auwera.
44
Van cler JJJecken.
643
Vanderheyden.
1033
Vanderlinde.
733
Van der Meulen.
1046
Vande~·plasken.
1024
Vanderveken.
460
Vande Veire.
563
Van de V.elde.
1033

Blarlz

Vandewalle.
63C
Van Diest.
1 ""
""'
Van Dooren.
938
Van Duuren.
338
Van Eletvelde.
632
Van Elx.
55i'i
Van Elxtergcm.
388
Van Geert.
164
Van Goethem.
38G
Van Haeringen.
470
Van Hassel.
79G
Vanllee.
1033
Van Hemelryck.
4G8
Van Heuwerswijn-Desmet (Elchtgenoten).
727
Vanhoeck.
424
Van Hoof.
991
Vanhout.
55S
.Van Hoydonck.
430
Van Hulle.
12i'i
Vanhuyse.
185
Van Impe.
43!)
Y an Laeken.
62~
Vanlaetllem.
48C:
Van Leeuwen (H. en l\L).
689
Van Limbergen.
64
Van Malcleren.
646, 70(i
Van Neu~s.
60i:
Van Omn~eslaghe (Mr.).
439
Van Orshaegen, curator van het
faillissement Leopold Lieckens.
19G
Van Praet.
1041
Van Reempst.
89C:
Vanrutten.
874
Van Scllaik.
441
Van Schravenclijk.
229
Van Steenkiste.
650
Van Stuyn.
445
Van 'J'huyne's bouwmaterialen en
betonwerken (N.Y.).
524
Van Tichel~n.
298
Vantil borgh.
952
Van Tuyn.
891
Van Vynckt.
125
Van Wilderoue (.T. en H.).
421
Vanwonterghem.
433
Van vVymeersclL
962
Van Zuylen.
439
Van Znylen (P.f.
43!)
Varras.
717
V axelaire-Claes (N. V. Grands mag asins Au Bon Marche, Etablissements).
417
Vega-Fernandez ..
1042
Vennootschap bij WIJze van eenvoudige gelclschieting Bank Lambert.
95G
- Ford Tractor.
1033
- naar Amerikaans recht Chas.
Pfizer and Co., Inc.
354
- naar ]'ins recht Fennia Faneriosakeyhtii:i.
23.)
- naar Zwitsers recllt Alpina.
130
- - - - Kuhne & Nagel A. G. 1:10
- onder gemeenscllappelijke naam
Blomme en Coorens.
330

-_

~~-~~~----
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Vennootscbap onder gemeenschappelijke naam Lilmmerzheim en Compagnie.
725
- - - - Victor Lurquin & Co. 731
Verbeek.
424
Yerbogen.
541.
Verbraekel.
372
Verbrugge.
789
Verbruggen.
31.9
Vercauteren.
729
Vercruysse.
993
Verdickt.
526
Verdin.
821.
Yereniging der mond- en tandartsen
van Belgie.
446
- zonder winstgevend doel Fonds_
voor bestaanszekerheid van
de werklieden nit het bouwbedrijf.
1.01.2
- zonder winstgevend doel Institut Notre-Dame de la Compassion.
809
- zonder winstoogmerk BelgischLuxemburgse federatie van
tabakverwerkende
industrieen, Fedetab.
1415
- zonder winstoogmerk Caisse
nationale patron:...le pour les
conges payes dans l'industrie
du biltiment et des travaux
publics..
487
- zonder winstoogmerk Communaute des sreurs noires garcles-malades a Ypres.
382
- zonder winstoogmerk Gemeenschap der Zusters van Liefde
te Henle.
889
- zonder winstoogmerk Institut
Notre-Dame de Dinant.
687
- zonder winstoogmerk Sint-Jan
Berchmans college.
333
Vergauts.
22
Verhaegen.
504
Verhaeghe.
467, 835
Verhey en.
1.07
Verhoeven.
857
Verhulst.
130
Verlinden.
46
Vermeer.
1.1.1.
Vermeessen.
603
Vermeren.
274
Verplancke.
578
Verschaeve.
743
Verschaffel.
1029
Verstichelen.
582
Verstreken.
354
Verzekeringsmaatschappij De Schelde (N.Y.).
658, 1.021
-De Vaderlandsche (N.Y.).
35
- La Zurich.
921.
- Le Globe (N.Y.).
36
- Union et Phenix espagnol
(N.Y.).
249
Vlamynck.
837
Vlayen (lVI.- I. en M.-C.).
465

Bladz.

Victor Lurquin & co (Yennootschap
onder ge:meenschappelijke naam). _· 731
V:illareale.
·
269
Vincent.
837
Yinken.
1.033
Virton (Stad).
503
Vissers.
699
Vivier.
1.40
Yizsy.
91.2
Voisin.
1.32
Yoitout (Willy en Oscar).
495
Voorkens.
988
Youe.
1.84
Yyvey.
1.007

w
Waerzeggers (A.).
Waerzeggers (Weduwe).
Wastyn.
Wauthier (Mr.).
Weemaels-Cailliau (Echtgenoten).
Werkhuizen Rubbens (N.Y.).
Wernert.
Wery.
Westerling
Insurance
Company

483
483

809
581
783
1.05
354
24

CN.V.).
563
Weynants.
460
Whyte.
1.88
Wierinck.
737
Willeme.
1.027
Willems.
793
Wilrijk (Gemeente).
1.1.9, 1.21.
Winckel.
321.
Winderickx.
302
Winterthur (N.Y. Zwitserse .maat.
schappij van verzekering tegen ongevallen te).
628
~ (Zwitserse naamloze vennootschap voor ongevallenverzekeringen).
224
- (Zwitserse naamloze verzekeringsmaatschappij tegen ongevallen te).
677
Wisman en zoon (Firma). ,
742
Witters.
896
Wijnants.
995
Wolowicz.
959
Wouter.
996
Wuilkin.
776
Wynants.
997
Wyndaele.
176
Wys Muller en Cie (P,V.B.A.).
702

y
Yernaux.
Yraly.

971.
781

z
Zabalo.
Zaldukowski.
Zettler-Belgique (N.Y.).

694
326
749

"
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10
Zonhoven (Gemeente).
733
Zuiveldienst (Nationale).
298, 549, 643, 926
Zurich (N.Y.).
1025
Zvenigsrodski.
Zwitserse maatschappij van verzekering tegen ongevallen te
628
Winterthur (N.Y.).

Bladz.

Zwitse),'se -naamloze vennootschap
voor ongevallenverzekeringen Winterthur.
- - verzekeringsmaatschappij
tegen ongevallen te Winterthur.
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BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE
VAN DE

NOTEN EN CONCLUSIES
VAN HET OPENBAAH MINISTERIE
VERSCHENEN VAN 1961 TOT 1970

in de Arresten van het Hof van cassatie
en in u Bulletin des arrets de la Cour de ca~sation ».
AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST).

(BUITEN

Aansprakelijlilleid van de werkgever.
- Door de aangestelde in de uitoefening van zijn ambt gepleegde fmit. Toepassing van de regel op de aaiigestelde
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 geteke.nd W. G., onder cass.,
10 maart 1961, Bull. en PASIC., 1961,
biz. 748.

lid 1, van het Burgerlijk Wetboek.
Rechtsvordering beheerst door de lex
looi delioti.
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
23 november 1962, Bull. en PAsiC.,
1963, biz. 375.
Recht van vrije beoordeling door de
administratis. - Grenzen.
Conclusie van Advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
7 maart· 1963, Bull. en PASIC., 1963,
biz. 744.

Medeplichtigheid van een derde in de
niet-uitvoering van een contractuele verbintenis. - Begrip.
Conclusie van .1\-dvocaat-generaal Dumon, v66r cass.,. 3 november 1961,
Bull. en PASIC., 1962, blz. 252.

Handelingen van de openbare macht.
- Beslissingshandeling die als dusdanig
in beginsel niet de aansprakelijkheid van
de openbare macht medebrt;Jngen.
Conclusie van Advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
7 maart 1963, Bull. en PASIC., 1963,
blz. 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
~961, Bull. en PASIC., 1962, biz. 480.

Algemene voorzichtigheidsverplichting. Openbare macht. Veiligheidsverplichting die op de openbare
macht rust. - V erplichting die, buiten
het geval dat een vreemde oorzaak die
hun niet ten laste kan worden gelegd,
hen dit belet, inhoudt dat zij elk abnormaal gevaar zouden voorkomen in het
aanleggen van voor het verkeer openstaande wegen.
Conclusie
van
Advocaat-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
7 maart 1963, Bull. en PAsiC., 1963,
biz. 744.

Rechtsvordering tot vergoeding van
de schade veroorzaakt door een in de
vreemde gepleegd ongeoorloofd feit. Internationaal privaat recht.-:- Artikel 3,

Buurschapsstoornissen. - · Stoornissen
aan een eigendo111 veroorzaakt door de
werken op een naburig erf. Onbe,rispelijk uitgevoerde werken. Aan-
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•

sprakelijkheid van de eigenaar strekt zich
niet uit tot de aanneiner van de werken.
Conciusie van Advocaat:generaai Paul
Mahaux, v66r cass., 28 januari1965,
Bull. en PASIC., 1965, biz. 5.22.
Verhaalsvordering van degene die de
door hem veroorzaakte schade vergoed
heeft, tegen de derde die tot deze schade
heeft bijgedragen. - Grondslag en wijze
van uitoefening van- dit rechtsmiddel.
Noot 2, getekend, P; M., onder cass.,
21 oktober 1965, Bull. Em PAsro.,
1966, biz. 240.
Europese Economische Gemeenschap.
- Beroep voor het Hof van J ustitie
tegen de Commissie van de Europese
Economische Gemeenschap tot vergoeding van het. nadeel gesproten uit een
handeling van de Gemeenschap. -Toepassing door het Hof van Justitie van de
gemeenschappelijke algemene beginselen
op de rechten van de Lid-Staten. Geen recht op vergoeding van het nadeei
dat gesproten is uit de niet nietigverklaarde handeling.
Conclusie van Eerste Advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 16 december 1965, Bull. en
PAsrc., 1966, biz. 513.
Decreet van 14 december I 789, art. 50;
decreet van 16/24 augustus 1790, art. 3-1°.
- Verpiichting voor de gemeenteoverheid de veiligheid en het geinak van het
verkeer te verzekeren. - Verzuim van
de gemeenteoverheid een passende maatregel te treffen. Aansprakelijkheid
die zijn. oorsprong niet aJleen neemt in
dit verzuim, maar ook in de miskenning
van de a.Igemene verplichting vari voorzichtigheid aan de gemeenteoverheid
opgeiegd door de artikelen I382 en 1383,
B.W.
I
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
II april I969, Ar1·. cass., I969,
biz. 745.

•

•

••

•

1

Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 27 november I969, .Bull. en
PA.siC., 1970, biz. 277.
Doding. - Schtj.de die voor de rechtverkrijgenden vi1n het slachtoffer voortvioeit nit het verlies van de bedr:ljfsinkomsten van dit laatste. - Berekening
van die schade. - Basis. - Bruto- of
netto-inkomsten.
I
Conclusie van Eerste advocaat-generaai Paul Mahaux v66r cass., I3 mei
1970, Arr. cass., I970, biz. 857.
Doding. - Weduwe van het slachtoffer die recht heeft op een overlevingspensioen. - Schade die voortvloeit uit
het vroegtijdig bekomen van het recht
op dit pensioen. - Mate waarin deze
schade aanleiding geeft tot vergoeding.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Paul Mahaux v66r cass., I3 mei
I970, Arr. cass., I970, biz. 857.

ADOPTIE.
Adoptant die een huwelijk aangaat na
de adoptie.- Geadopteerd kind dat, als
een kind uit een huwelijk, zich -· kan
beroepen op artikei 1098 van het Burgerlijk W etboek ten aanzien van de
overievende echtgenoot van de adoptant.
Conclusie van Procureur-generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
27 oktober I961, Bull. en PAsi:c.,
I962, biz . .222.

AFSTAMMING.
Rechtsvordering tot miskenning van
vaderschap. - Verberging van de geboorte. - Begrip.
Conciusie van Procureur-generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
7 november 1963, Bull. en PAsrc.,
I964, biz. 256.

Artikel I384, § I, van het Burgerlijk
Wetboek.- Bewaring van de zaak. -_
Rechtsvordering tot ontkenning van
Straf. - Begrip.
vaderschap. - Verberging van de geConclusie
van
Procureur-generaal· boorte. - Voorwaarde om de rechtsvorGanshof van der Meersch, v66r dering tot ontkenning in te stellen. cass., 27 november I969, Bull. en Reden van deze voorwaarde.
PAsrc., 1970, biz. 277.
Conciusie van Procurel.U"-generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
Artikel I384, § I, van het Burgeriijk
7 november I963; Bull. en PASIC.,
Wetboek. Gebrek van de zaak. I964, biz~ 256.
·
Begrip.

BEKNOPTE iNHOUDSOPGAVE

\RBEIDSBESCHERMING.
Colnite voor veiligheid, gezondheid, en
re:i'fraaiing der werkplaatsen. - W erklemer-afgevaardigde .ontslagen op grond
van dringende redenen. - W erknemer
:l.ie deze redenen het\vist .en ·om zijn
wederopneming in de cinderneming vraagt.
- Termijn waarin het ondernemingshoofd verplicht is te ant;voorden.
Noot, getekend R. H., onder oass.,
II februari 1966, Bull. -en PASIC.,
1966, blz. 757.

ARBEIDSONGEVAL.
Begrip.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Ganshof vail der Meersch, v66r
oass., 26 mei 1967, Bull. en PASIC.,
1967, blz. 1138.
Arbeidsongeval op de weg naar of van
het werk. - Begrip.
Noot 3, getekend W. G .., onder oass.,
25 april 1968, Arr. cass., 1968,
blz. 1076.
Eis tot herziening. Artilwl 28,
lid 2, van de geooordineerde wetten. Feiten waarop de eis tot herziening is
gegrond. - Nieuwe feite~. - Begrip.
Noot 1, getekend E. K:, onder oass.,
26 april 1968, Arr. cass., 1968,
blz. 1078.
Onderbreking van het werk brengt
geen schorsing van de arbeidsovereenkomst mede.- Voorwaarden.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
7 november 1968, Arr. cass., 1969,
blz. 27Q.
Ongeval op de weg naar of van het
werk. Voortijdig vertrek van de
werknemer om zich naar de plaats van
zijn werk te begeven. Voortijdig
vertrek om een persoonlijke aangelegenheid. - Ongeval gedurende die voortijdige periode. Gevolgen vo0r 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.
Ongeval op de weg naar of van het
werk. - Begrip.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
19 december 1968, Arr. cass., 1969,
blz. 396.
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Bedrag van de dagelijkse vergoeding
wegens volledige arbeidsongeschiktheid.
- Vergoeding gebracht op 90 po., van
het gemiddeld dagloon . ..,--- Voorwaarden
van deze verhoging.
·
Conclusie van Procureur-gener'aal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
16 april 1970, Bull. en PAsiC., 1970,
blz. 705.

ARCHITEC'r (TUCHT EN BESCHERMING VAN D~ TITEL).
Reglement betreffende de plichteilleer.
Bindende kracht. - Voorwaarden.
Coriclusie van Advocaat:generaal Dumon, v66r cass., 23 juni 1970,
Arr. cass., 1970, blz. 1000.

~

Reglement betreffende de plichtenleer
van 17 maart en 16 juni 1967, Probleem van de wettelijkheid der bepalingen met name inzake de onverenigbaarheden.
Conolusie van Advocaat-generaal Dumon, v66r oass., 23 juni 1970, Arr.
cass., 1970, blz. 1000.

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. - Omvang.
Noot, getekend R. H., onder cass.,
14 december 1961, Bull. en FABIO.,
1962, blz. 463.

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 ~an Procureur-generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
1 maa'rt 1962, Bull. en PASIC., 1962,
blz. 739.
Bezitsvordering. - Vordering tot handhaving van een uit een titel volgende
erfdienstbaarheid van uitweg, over een
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bepaaide bedding. Rechter die de '
Enkeie door de Grondwet erkende
titei onderzoekt om na te gaan of hij kan rechten. - Administratieve rechten. dienen voor een bezit overee:rikomstig Door de Grondwet niet erkende rechten.
de wetteiijke voorwaarden. Verbod
Condusie van Eerste advocaat-genede bezits- en eigendomsvordering samen
raai Ganshof van der Meersch, v66r
t!'l voegen werd niet miskend.
cass., 16 december 1965, Bull. en
Concl usie van Procureur-generaal Raout
PAsrc., 1966, biz. 513.
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
Geschii aangaande een burgerlijk recht.
11 maart 1962, Bull. en PAsrc.,
- Bevoegdheid van de rechtbanken.
1962, biz. 739.
C,onclusie
van
Procureur-generaai
Bezitsvordering.
Vordering tot
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
handhaving van het bezit van een recht
22 mei 1969, Bull. en PAsiC., I969,
van uitweg ais medeeigendom van een
biz. 863.
·
bedrijfsweg. - Eiser die het bewijs van
feiten van het genot van de weg aanbiedt.
Poiitiek recht. - ·Begrip.
- Vonnis dat het aanbod van bewijf;l
Conciusie
van
Procureur-generaai
niet ontvankeiijk verkiaart op de enkeie
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
grand dat de aangevoerde feiten niet
22 mei 1969, Bull. en PAsrc., 1969,
zouden bewijzen dat er een recht van
biz. 863.
medeeigendom van de eiser bestaat. Cumuiatie van het bezit en de eigendom.
Poiitiek recht. - Begrip.
ConciusievanProcureur-generaalRaoul
Noot, getekend W. G., onder cass.,
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
27 november 1969, Arr. cass., 1970,
. 1 maart 1962, Bull. en PAsro., 1962,
biz. 309.
biz. 739.
Bezitsvordering.
Rechtsvordering
tot handhaving in het bezit; - Begrip. . BURGERLIJKE RECHTSVORDEN6ot, getekend W. G., onder cass.,
RING.
6 maart 1970, Arr. cass., 1970,
biz. 630.
Rechtstreekse dagvaarding door de
benadeeide partij.- Miiitaire gerechten.
Bezitsvordering. - Redintegrande. - Niet-ontvankeiijkheid.
Begrip.
Conciusie van Advocaat-generaai Paul
Noot, getekend W. G., onder cass.,
Mahaux, v66r cass., 1 juni l966,
6 maart 1970, A1·r. cass., 1970,
Bull. en PAsrc., 1966, biz. 1244.
biz. 630.

·BORGTOCHT.

CASSATIE.

Door de schuideiser aan de hoofdschuidenaar toegestane termijnverienging.- Geen kennisgeving aan de borg.
- Borg in principe niet bevrijd van zijn
verplichtingen. - Eventuele aansprakelijkheid buiten overeenkomst van ·de
schuldeiser. - Vo9rwaarden.- Gevoig.
Noot 3, getekend F. D.,; onder cass.,
24 februari 1967, Arr. cass., 1967,
biz. 809.

Bevoegdheid. Toetsing door het
Hof van de gevoigtrekkingen die de
rechter uit de door hem gedane constataties afleidt. - Toetsing van de wettelijkheid van deze besiuiten. - Toezicht
op de logische redenering van de rechter.

BURGERLIJKE RECHTEN, POLITIEKE RECHTEN.
Begrip.
Conciusie van Eerste advocaat-generaai Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 16 december 1965, Bull. en
PASIC., 1966, biz. 513.

Noot' 3, getekend. W. G., onder cass.,
18 september 1962, Bull. en PAsrc.,
1963, biz. 80.
Rechtspieging. - Samenvoeging van
twee voorzieningen.
Noot I, ondertekend E. K., onder
cass., I juni 1965, Bull. en PASIO.,
1965, biz. 1065.
Bevoegdheid. - Burgerlijke zake:ri. Vreemde wet. Middel . waarbij de
schending van bepalingen van het Frans
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Burgerlijk Wetboek wordt aangevoerd.
- Bevoegdheid van het Hof.
Conclusie van Advocri:at-generaal Paul
Mahaux, v66r cass., 15 december
1966, Bull. en PASIC., 1967, blz. 472.
Bevoegdheid. - Verenigde kamers. Burgerlijke zaken. - Beslissing van de
rechter op verwijzing door verschillende
middelen bestreden. - Een beschikking
van deze beslissing die onverenigbaar is
met het cassatiearrest en bestreden
wordt door .hetzelfde middel als datgene
dat door het cassatiearrest werd aangenomen. - Bevoegdheid van de verenigde
kamers om van dit ;middel kennis te
nemen. - Andere middelen die andere
beschikkingen bestrijden.- Bevoegdheid
van de eerste kamer van het Hof om van
deze middelen kennis te nomen.
Conclusie van Advocaat-generaal Dumon, v66r cass., 2 mei -1969, Arr.
cass., 1969, blz. 834. ·
Bevoegdheid. - V erenigde kamers. Burgerlijke zaken. - Beslissing van de
rechter op verwijzing bestreden door
verschillende middelen waarvan een on·der de bevoegdheid valt van de verenigde
kamers en de andere onder die van de
eerste kamer Vl:Ln het Hof. Eerste
ka~er ·die vooreerst uitspraak doet. ----,
Middelen gegrond. - Beschikkend gedeelte van het arrest dat zich ertoe
beperkt deze gegrondheid vast te stellen
en de zaak naar de verenigde kamers te
verwijzen.
Conclusie van Advocaat-generaal Dumon, v66r c'ass., 2 mei 1969, Arr.
cass., 1969, blz. 834.
Bevoegdheid. Algemene vergadering. ~ Advocaat bij het Hof van cassatie. - Gebruik der talen. - Wet van
15 juni 1935, artikel 45 nieuw. - Verzoek tot homologatie 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 Nederlandse of de Franse.taal.Bevoegdheid van de algemene vergadering van het Hof, dat in raadkamer uitspraak doet om dit bewijs te homologeren.
Conclusie
van
Procureur-generaai
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
13 juni 1969, Arr. cass., 1969,
biz. 1007.
Bevoegdheid. ring. - Begrip. -

Algemene vergadeOnderscheid tussen
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de verenigde kamers van het Hof en
:;o;ijn aigemene vergadering.
Conclusie
vail·
Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
13 juni 1969, Arr. cass., 1969,
biz. 1007.
Bevoegdheid. - Verenigde kamers. Begrip. - Geval waarin het Hof met
verenigde kamers zitting houdt.
Conciusie
van
Procureur-generaal ·
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
13 juni 1969, Arr. cass., 1969,
biz. 1007.
Bevoegdheid. :- Homologatie van de
beslissing van de Raad van de Qrde van
de advocaten bij het Hof van cassatie
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
homologatie.
Conclusie
van
Procureur-geneJ!aai
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
13 juni 196'9, Arr. cass., 1969,"
biz. 1007.
Verenigde kamers.
Burgeriijke
zaken. .,.... Beslissing van de rechter op
verwijzing bestreden door verschillende
middelen. - Verenigde kamers die een
middel aannemen. - Eerste kamer van
het Hof die bij een vroeger arrest · de
andere middelen heeft aangenomen. Verenigde kamers die de vernietiging
uitspreken van de bestreden beslissing
en bevelen dat van hun arrest en van
d.at van de eerste kamer melding zal
gemaakt worden op de· kant van de
verniet;igde beslissing.
Conclusie van Advocaat-generaal Dumon v66r cass., 16 september 1969,
Arr. cass., 1970, blz. 50.
Verenigde kamers.
Burgerlijke
zaken. - Voorziening tegen een sententie·
van een werkrechtersraad van beroep·
waarnaar de zaak verwezen was ten
gevolge van een eerste vernietiging. Beschikkingen vau de sententie die elk
door een middel worden bestreden. Verenigde kamers die een middel aannemen om dezelfde redenen als die van
het eerste cassatiearrest. - Eerste kamer
van het Hof die bij een arrest van v66r
dat van de verenigde kamers de. andere
middelen heeft aangenomen. - .Vernietiging van de bestreden sententie door
de verenigde kamers. Verplichting
voo'r de derde werkrechtersraad vall
beroep waarnaar de zaai~ wordt verwezen
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zich te gedr!ligen naar de beslissing van
het Hof over het' door de verenigde
kamers geweze:n rechtspunt.
Conclusie' van Advocaat-generaal Duman, v66r cass., 16 september 1969,
Arr. cass., 1970, biz. 50.
Aard vanhet b>,tssatiegeding. -:Gevolg
van de aard van het geding ten opzichte
van een nieuwe wet jnzake rechtspleging.
- Wet tot invoering van een nieuwe
rf:)gel inzake rechtspleging in werkinggetreden na de uitspraak: van de bestreden beslissing. - Het Hof houdt: geen
rekening met deze wet bij de beo'ordeling
.van de wettelijkheid van de bestreden
beslissing.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
' 25.septembe:r 196,9, Arr. cass., 1970,
biz. 94.
· ·

Hayoit de Ternucourt, v66r cass.,
14 oktober 1965, Bull. en· PAsio.,
1966, biz. 209.

CONFLICT VAN A TTRIBUTIE.
Negatief ccmflict van attributie, bedoeld bij art ike] 20, § 2, van de wet van
20 december 1946 houdende instelling
van een Raad van State.· ...,_ Begrip.
Conclusie van Procureur'generaal Raoul
Hayoit de Termicotlrt, v66r cass:,
(vel\. k.) 15 februari 1968, Bult. en
PAsiC., 1968, blz·. 741.

1

ECHTSCHEIDING EN SCHEJDING
VAN TAFEL EN BED.

Echtscheiding. - Tegeneis. - Aard
BEJVoegdheid. --'--- Strafzaken. - Aangifte van een misdaad met aanvraag van deze eis. - Gevoig van de niet-ont. vankeiijkheid van de hoofdeis op de
tot verhaal op de rechter. - Wetboek tegeneis.
van strafvordering, artikel 486. Noot, getekend W. G., onder cass.,
Rechtspieging betreffende de aanvraag
5 december 1963, Bull. en PAsrc.,
tot verhaal op de rechter.
l!J64, blz. 370.
Noot, getekend F. D., ·onder cass.,
19 januari 1970, Arr. cuss., 1970,
E~htscheiding. Wederzijdse vordebiz. 448.
ring6IL - Vrmnis dat ingaat op een der
vorderingen en geen eindbesiissing neemt
over de andere. - Overschrijving van
CASSATIEMIDDELEN;
het heachikkend gedeeite dat in!laat up
Btirgerlijke zaken. - Middel dat de de eerste vordering. Vorderingen
bevoegdheid ratione mate1·iae betwist. waarover de eiser in de ingewilligde
Bestreden· beslissing strookt met de con- vordering beschikt opdat aan zijn drincltlsie• van de eiser tot cassatie, met gende behoeften zou worden voldaar.
betrekking tot deze bevoegdheid. - MidConclusie van Procuretll'-generaal Raoul
del niettemin ontvankelijk.
Hayoit de ·Termicourt, v66r cass.,
Conclusie van Advocaat-generaal Co30 april 1964, Bull. en PAsrc., 1964,
lard, nr. 7, v66r cass., 6 oktober
biz. 922.
1966, Bull. enPAsrc., 1967, biz. 148.
Omzetting van de scheiding van tafel
Burgerlijke zaken. - Gebrek aan ant- en bed in echtscheiding. - Termijn om
:woord op de conclusie van de verweerder de eis in te stellen. - Uitgangspuut van
door ·de eiser aangewend als mid del tot deze terJ!lijn. - Toestand v66r en na de
staving va;n zijn voorziening. - Voor- wijzigingen van artikel 310 van het ·
waarden van ontvankelijkheid van dit Burgerlijk W etboek dool' artikei 23 van
middel.
de wet van 20 juli 1962.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
Noot 1, getekend P. M., onder cass.,
3 november 1966, A1·r. cass., 1967,
8 maart 1968, A1·r. cass., 1968,
biz. 309.
biz. 9U).

CAUTIO JUDICATUM SOLVI.
Vreemde verweerder door de Koning
niet gemachtigd in Belgie zijn woonplaats
te vestigen. - Verweerder die het recht
niet heeft van de eiser, al is hij een
vreemdeling, een gerechtelijke zekerheidstelling te vorderen.
ConCiusie van Procureur-generaal Raoul

ELEKTRISCHE ENERGIE.
Wet van 10 maart 1925, artikel 18. Grundslag van de bij deze bepaling
bedoelde aansprakelijkheid.
Noot I, getekend P.M., onder caRs.,
29 november 1967, Bull. 'en PAsrc;
1968, biz. 455.
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ERFDl ENSTBAARHEID.
Wettelijke erfdi\')llStbaarheid van uitweg - Uitweg voor de exploitatie van
een erf. - Omvang van dit recht en aard
van deze exploitatie.
0onclusie van Advocaat-generaal Paul
Mahaux, v66r cass., 21 oktober 1965,
Hull. en PAsio., 1966, blz. 237.
. Wettelijke erfdienstbaarheid. --· Erfdienstbaarheid die het rmt van de
particulieren tot voorwerp heeft. - Eridienstbaarheid die door de betrokken
particulieren kan worden mgeroepen om·
de stoornis, welke hl.m de schending van
de artikelen 649 en 651 van het Burger- •
lijk Wetboek berokkent, te doen ophouden.
Conclusie van Advocaat-generaal Colard, nrs 13 en 24, v66r cass., 6 oktober 1966, Bull. en P ASIC., 1967,
blz. 148.
Bedongen erfdienstbaarheid. Bedongen erfdienstbaarheid waarbij bevestigd wordt hetzij eel). wettelijke erfdienstbaarheid, hetzij een erfdienstba~rheid die
dat nut van de partic'ulieren tot voorwerp heeft, hetzij een erfdienstbaarheid
voortvloeiend uit een bijzonder plan
van aanleg, goedgekeurd door de Koning
overeenkomstig artikel 2 vari 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.
Conclusie van Advocaat-generaal Co-'
lard, nrs. 13, 14, 23 en 24, v66r cass.,
6 oktober 1966, Bttll. en PASIO.,
1967, I, 148.
Erf ingesloten ten gevolge van de
verkoop van een goed dat een toegang
tot de openbare weg had. - Akte van
verkoop die niet uitdrukkelijk de uit dez,e
insluiting ontstane toestand regelt. Verkrijger van het erf die als toebehoren
ervan een recht van overgang over andere
percelen van het goed verwerft.
W ettelijke grondslag en aard van dit
recht.
Conclusie VP'l Eerste advocat~t-gene
raal Paul Mahaux v66r cass., 3 oktober 196\J, An·. cass., 1970, blz. 125.
Erf ingesloten · ten gevolge van de
verkoop van een goed dat een toegang
tot de openbare weg had. - Verkrijger
van het verkochte erf, die een contrac-
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tueel recht van overgang over andere
percelen van dit goed· heeft v:erworven.
~ Verval van dit recht door verjaring.
- Eigenaar .van ·het. ingesloten er.f die
een wettelijk recht- van overgang mag
vordereh.
Conclusie van -Eerste Advocaat•generaal Paul Mahaux v66r cass., 3 ol~to
. ber 1969, Arr. cass., 1970, blz. 125.

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
Europese Economische Gemeenscihap.
uitlegging van de bepalingen van het
Verdrag bij wijze van prejudiciele beslissing door het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen. - Beslissing
over de uitlegging van een bepaling van
het verdrag niet vereist om E)en aan ·deze
· mtlegging vreemde reden. - Geen verwijzing naar het Hof van Justitie ..
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
16 april 1970, Bull. en PAsiO., 1970,
blz. 701.

GEMEENTE.
Foren en markten.- Vestigingsverlof.
- Wijzigingen. - Verbod en intrekl1ing.
...,...- Aard en grenzen v>~n deze bevoegdheid ·
van de geineenteraad.
Noot 4, getekend W. G., onder cass,,
24 november 1!!61, Bull. en PASIO~,
1 q62, biz. 3(i7.
Politiebevoegdheden van de gemeentec
overheden.·-- Aard en grenzen van deze
bevoegdheden.
Noot 4, getekend W. G., onder cass:,
24 november 1961, Bull. en PAsro.,
1962, blz. 367.

Aansprak~lijkheid. Decreet van
10 vendemiaire jaar IV.- Gezamenlijke
en hoofdelijke aansprakelijkheid van
de inwoners van de gemeente voor de
misdrijven met geweld en door sam~n
scholingen gepleegd op personen of eigendornruen, evenals voor de schadevergoeding waartoe deze misdrijven aanleiding
geven. --, Vaststelling van de bepalingen
die nog van kracht zijn.
Noot getekcnd, W. G., onder cass.,
7 september 1962, Bull. en PASIO.,
1963, blz. 32.
'
GEMEENTELIJKE EN, PROVIN~
CIALE BELASTINGEN.
Directe gcmeentelijkP belastingen.
Term ij n en om een reclamatie .in . te die~
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,nen. - Vervaltermijnen. - Grondslag,
. - Onderscheid tussen de reclamaties
tegen een gemeentelijke omslagbelasting
.en de re,clamatie tegen de andere directe
gemeentelijke belastingen.
Noot 3, · getekend E. K., onder cass.,
13 december 1966, Arr. aass., 1967,
blz. 474.
GERECHTSKOSTEN.
Burgerlijke zaken. - Wraking van een
rechter. ~ Rechter en tegenpartij van
de wraker bij de hoofdvordering, die
.geen partijen zijn gewordenin de tussenvordering.- Voorzie.ning 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 I, getekend R. H., onder cass.,
20 januari J 966, Bull. en P ASIC.,
1966, blz. 653.
HERHALING.
V eroordeling wegens een misdrij f tegen
· een bijzondere wet. --,--- Bepaling in
deze wet richt de herhaling enkel in
voor de erin bedoelde m:isdrijven. .Later gepleegd misdrijf tegen het gewoon
Strafwetboek. - Hoofdstuk V van het
eerste hoek van dit W etboek van toe·passing.
Conclusie van Advocaat-generaal Charles, v66r cass., 23 januari 1967, Bull.
en PAsro.; 1967, blz. 611.
HERROEPING VAN HET GEWIJSDE.
Gerechten tegen welker beslissingen
een herroeping van gewijsde open staat.
Conclusie van Procureur-generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
13 november 1965, Bull. en PAsro.,
1966, blz. 340.
HOGER BEROEP.
Burgerlijke zaken en zaken van koophandel. - Tegenstrijdig vonnis van de
rechtbank van koophandel. - Betekening door een partij. - Betekening die
de termijn van hager beroep van de
partij, aan wie de betekening is gedaan,
doet lopen en niet die van het hager

beroep van . de partij die de J;>etekening
doet.
Concl usie van Procureur~generaal Raoul
H-ayoit de Ter:mjcourt, v66r cass.,
18 november 1960, Bull. en PASIO.,
1961, biz. 300. ·
Strafzaken. - Rechtspleging. - Correctionele rechtbank in hager beroep
rechtdoende. - Geen verslag door een
der rechters. - Nietige beslissing.
Noot 2, getekend F. D., onder cass.;
18 april 1966, Bull. en PAsro., 1966,
blz. 1046.
HUUR VAN GOEDEREN.
Handelshuurovereenkomsten. - Verhuurder die de hernieuwing van de huur
weigert overeenkomstig artikel 16, IV,
vervat in de wet van 30 april 1951. Verhuurder die eigenaar is van het
onroerend goed en van de geexploiteerde
handelszaak. ~ Verhuurder die 1enkel
een vergoeding wegens uitzetting · verschuldigd is binnen de grenzen van
artikel 25, laatste lid, van de wet van
30 april 1951.
Conclusie van Procureur-generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
24 maart 1966, Bull. en PAsrc.,
1966, blz. 959 .
Pacht. - Bepalingen van het Burgerlijk Wetback. - Strijdige bedingen zijn
nietig. - Strijdige bedingen die als niet
bestaande worden beschouwd. - Strijdige bedingen zonder g~volg.- Uitdrukkingen die dezelfde draagwijdte hebben.
Noot, getekend R. H., onder cass.,
16 maart 1967,. Arr. cass., 1967,
biz. 878.
HUUR VAN WERK •.
Huur van diensten.- Arbeidsovereenkomst voor' bedienden. Schriftelijk
vastgestelde overeenkomst. - Verbintenis voor een bepaalde duur gesloten met
vaststelling van een bepaalde datum
waarop zij eindigt, indieh zij tot dan
werd instandgehouden.- Wettelijkheid.
Conclusie van Advocaat-generaal Delange, v66r cass., 8 jtmi 1961, Bull.
en PASIO., 1961, blz. 1096.
Huur van diensten. Arbeidsovereenkomst voor bedienden. - ·Aard van
de ondergeschiktheid.
Noot 2, getekend W. G., o.nder cass.,
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16 januari 1962, Bull. en PASIO.,
1962, blz. 572.

Huur van diensten.- Ondergeschikteid. - Begrip. - Onderscheid.
Oonclusie van .Advocaat-generaal Paul
Mahaux, v66r cass., 4 april 1963,
Bull. en PAsiO., 1963, blz. 847.
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Oonclusie van Advocaat generaal Duman, v66r cass., 16 september 1969,
Arr. cass., 1970, blz. 50.

HUWELIJKSCONTRACT.

Gemeenschap van goederen. Gemeenschap beperkt tot de aanwinsten
Huur van diensten. -'--- Arbeidsover- met beding van vrije, onbelaste terugenkomst voor arbeiders. Ontslag neming van inbrengsten. Inbreng
onder voorafgaande opzegging door de , door de vrouw van een in buitenlandse
rerkgever op grand van dringende deviezen vermelde geldsom of van andere
EJdenen. - Rechter mag en moet de . verbruikbare goederen. - Terugneming
dangrijkheid van de tekortkomingen te doen door de afstand doende, echtge>eoordelen. - Bijzondere toestand van note.
le werkman, afgevaardigde van het
Oonclusie van Advocaat-generaal Paul
)amite voor veiligheid en hygiene van
Mahaux, v66r cass.; 15 december
Let bedrijf, die zich op een stakingsdag
1966, B11ll. en PASIO., 1967, blz. 472.
n de werkplaats bevindt, hoewel er
;ewerkt ,vordt.
Noot, getekend W. G., onder cass., INKOMSTENBELASTINGEN.
29 januari 1965, Bull. en PAsiO.,
1965, blz. 535.
Mtrek van de vroeger gei:nde inkomilten van het bedrag van de op de uit.ge'
Huur van diensten. Arbeidsover- keerde inkomsten van de vennootschap)enkomst voor bedienden. - Overeen- pen verschuldige belasting. Reeds
mmst van onbepaalde duur. - Vast- belaste bedragen die werkelijk worden
;telling van een datum waarop de gebruikt voor de .bouw van arbeiders)Vereenkomst een einde neemt. - Deze woningen.- Deze aanwending is·zonder
~ermijn maakt er niet no9dzakelijk een
gevolg op het bedrag van ·de reserves
1vereenkomst van een bepaalde duur van. die in aanmerking moeten worden-genaNoot, getekend W. G., onder cass., men voor de berekening van de aftrek.
16 december 1965, Bull. en PASIO.,
Noot, getekend W. G., onder cass.,
1966, blz. 511.
13 december 1960, Bull. en PASIC.,
1961, blz. 408.
Huur van diensten. Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
Bezwaarschrift. --'- Afstand voor de
Eenzijdige verbreking met vooropzegging belastingplichtige van een geschil in de
volstaat niet.- Recht op vergoeding.- loop van het administratief onderzoek
Tijdstip waarop het ontstaat. - Gevol- van het bezwaarschrift. Hof van
gen.
-beroep niet bevoegd om over dit geschil
Noot 2, getekend R. H., onder cass., te beslissen, buiten de gevallen waarin
24 maart 1966, Bull. en PASIO., de diredeur ambtshalve uitspraak heeft
gedaan over de gegrondheid van dit
1966, blz. 957.
geschil en de belastingplichtige bewijst
Huur van diensten. Leerovereen- dat deze afstand aan een gebrek in de
komst. - Desbetreffende wetgeving. toestemming lijdt. ·_ Gebrek in de toeRecht van de leerjongen op een loon. stemming. - Begrip.
Recht dat niet behoort tot het wezen
Noot 3, getekend F. D., on9-er cass.,
van de leerovereenkomst. - Bestaans21 maart 1961, Bull. en PAsiO., 1961,,
voorwaarden van dit recht.
blz. 795.
Noot 3, getekend A. 0., onder cass.,
Bezwaarschrift. - Aanslag gevestigd
5 mei 1966, Bull. en PASIC., 1966,
overeenkomstig de aangifte of de met de
blz. 1133.
toestemming van de belastingplichtige
Huur van atbeid. - Arbeidsovereen- gewijzigde aangifte. - Belastingplichtige
komst voor bedienden. - Overeenkomst ontvankelijk om een bezwaarschrift in te
voor onbepaalde tijd. - Beding van een die:p.en op voorwaard(:J dat hij de te
ontbindende voorwaarde. - Beding dat zijnen nadele begane vergissingen of
in beginsel niet onwettelijk is. - Gevol- verzuimen bewijst. - Bewijs van een
gen van dit beding.
gebrek in de toestemming niet vereist.
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Noot 3, getekend F. D., O!lder cass.,
21 niaart 1961, Bull. en PASIC., 1961,
biz. 795,
Beiastingv:rijdom van de internationaie
ambteriaren. - Draagwijdte.
Conciusie van Advocaat-generaai
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
7 november 1961, Bull. en PASIC.,
1962, biz. 282.

namE;Jlijk. _de uitslag van de vergelijkir
van het. aan de bron afgehouden bedn
met dat van de werkeiijk verschuldigc
belastingen.
Conclusie van Advocaat-genera1
Ganshof van der Meersch, v66r casE
12 januari 1965, Bull. en PASIC
1965, blz. ~62.

Vestiging van de belasting. - Vest
Inkohiering.- Handeisvennootschap- ging die kan geschieden door de aanvaa.J
pen. - Datum vanaf weike de inkohie- · ding van het bedrag van de aan de ~bro
ring niet meer wetteiijk kan geschieden. te veel afgehouden belastir1gen, tot betE
ling van an<;J.ere verschuldigde belastir
Conciusie van Advocaat-generaai gen.
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
Conclusie van Advocaat-generaa
22 maart 1962, Bull. en PASIC., 1962,
Ganshof van der Meersch, v66r cass
blz. 808.
12 januari 1965, Bull. en PASIC.
1965, blz. 462.
Beroep voor het hof van beroep. Arrest geacht op tegenspraak te zijn
Mtrek van de bedrijfsuitgaven eJ
gewezen indien, bij de oproeping van de
-lasten. Persorienvennootschap me
zaak, een der partijen verstek Iaat gaan.
- Draagw;ijdte van deze bepaling van reehtspersoonlijkheid die met verlie
artikei 11 van de wet van 6 september werd vereffend. - Verlies van de inbren1
1895, zoais het wer:d gewijzigd bij arti- van de werkende vennoten. - Verlie
vormt ·geen ten name van deze vennotm
kei 14 van de wet van 23 juii 1953.
aftrekbaar bedrijfsverlies.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
Conclusie van Advocaat-generaa
13 oktober 1964, Bull. en PAsrc.,
Dumon, v66r cass., 5 oktober 1965
1965, biz. H\0.
Bull. en PAsiC., 1966, blz. 173.
Raming van de belastbare grondsiag.
Wijziging door de administratie var
Mededeiing van akten, stukken,
registers, bescheiden of iniichtingen be- een aangifte. - Bericht van de belasting
Bericht · gegrond op dE
treffende de rechtspiegingen.- Uitdruk-. commissie. keiijke machtiging van de procureur- gegevens waarvan de leden van dE
generaal of de auditeur-generaai vereist. commissie persoonlijk op de hoogte zijn
Noot; getekend W. G., onder cass., - Miskenning van !ret beginsel volgem
24 november 1964, -Bull. en PASIC., hetwelk een. beslissing siechts kan gegrond zijn op gegevens die kuni:LeD
1965, biz. 297.
besproken .worden.
Inning van de beiasting.- Begrip.
Noot ~ en 3, getekend W. G., onder
cass., 4 januari 1966, Bull. en PAsiC.,
Conciusie van Advocaat-generaai
1966, blz. 584.
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
12 januari 1965, Bull. en PASIC.,
Belasting op de i11komsten uit grond1965, biz. 462.
eigendommen. Vrijstelling voorzien
Inning van de beiasting. - Inning die bij artikei 4, § 3, van de gecoordineerde
kaP geschieden door de aanvaarding van wetten betreffende de inkomstenbeiashet. bedrag van de aan. de· bron te veei tingen. - Onroerend goed of gedeelte
afgehouden beiastinJSen, tot betaling van van een onroerend goed dat voor het
onderwijs bestemrl is. - Begrip.
andere verschuldigde belast.ingen.
Noot I en 2, getekend W. G., onder
Conclusie . van
Advocaat-geneia.a,l
cass:, 11 oktober 1966, Arr. cass.,
Ganshofva.n der Meersch, v66r cass.,
1967, biz. 191.
12 januari 1965, Bull.. en PASIC.,
1965, blz. 462.
Aanslag vernietigd bij besiissing van
de directeur der beiastingen wegens
Vestiging van de belasting. - Mhou- schending van een andere wetteiijke regei
ding aan de bron. - Verplichting voor clan een regel betreffende de verjaring.
de administratie aan de belastingplichti- - Nieuwe aansiag. - Overheid die dezc
ge kennis te geven vall ·de aanslag, nieuwe aanslag kan vestigen.
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Noot 3, getekend P.M.; onder cass.,
25 oktoqer 1966; Arr. cass., 1967,
blz. 271.
Buitengewone belasting, ingevoerd door
' wet voor economische,expansie, sociale
•oruitgang en financieel herstel. van
l februari 1961.- Datum vanaf welke
) belasting verschuldigd is.
No·ot 1, getekend W. G., onder cass.,
7 februari 1967,.Art: cass.,, 1967,
blz. 708.
'
Belasting op de inkomsten uit roende kapitalen. Handelsvennoot>hap. - Dividend. - Datum waarop
o belasting op het dividend verschuligd is.
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
7 februari 1967, An·. cass., 1967,
blz. 708.
Belastingen gei:nd door afhouding aan
e bron. - Reclamatie tcgen de aanslag.
- Reclamatie kan worden ingediend
::rwel door de schuldenaar als door
egene die de belaste inkomsten geniet. 'erugbetaling van de onverschuldigd
ei:nde belasting moet in beginsel gedaan
rarden aan degene die de onverscbul_igde belasting betaald heeft.
Noten 1 en 2, getekend P. M., onder
cass;, 27 februari 1968, Bull.' en
PAsiO., 1968, blz. 856.
Aftrekbaarheid van de inkomsten als
•edrijfslast. - Wet van 20 november
.962. - Overgangsbepalingen. - Toemst"ingsvoorwaarden.
Noot 1, getekend E. K., onder cass.,
2 april 1968, blz. 1010, Bull. en
PAsiC., 1968, blz. 1013.
Wet van 24 november 1953 tot bevorienng van de opslorping of de fusie van
1ennoot.schappen. - Voorwerp en draagwijdt.e van de wet.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
27 november 1968, Arr. cass., 1969,
blz. 328.
Ontheffingen. - Overbelasting voortvloeiend uit materiels vergissingen. Begrip.
Noot, getekend P. M., onder cass.,
7 januari 1969, Arr. cass., 1969,
blz. 439.
Ontheffing:- Ter~gbetaling van morato ire interesten op de ten onrechte
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gemde bedragen. ____, Toerekening van de
· betalingen.
Conclusie van Eerste Advocaat-generaal - Paul Mahaux, v66r' . cass.,
20 februari 1969, Bull. en PAsn).,
1969, blz. 550. ·
lnkomstenbelastingen. ---'- Eaten van
elke winstgevende betrekking. - Begrip.
Noot, getekend V. D., onde1· cass.,
6 mei 1969, biz. 866.
·Personenbelasting.- Wetboek van de
inkomstenbelastingen, artikel 3. ~ Rijksinwoner. - Begrip. - Ogenblik waarop
deze hoedanigheid moet bestaan om hem
aan de belasting te onderwerpen.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Paul Mahaux, v66r- cass., 5"mei
1970, Bull. en PAsrc., 1970, blz. 767.

KOOP.
Koopvernietigend gebrek. :__ Vordering
die in een koite termijn moet worden
ingesteld. - Vertrekpunt van deze termijn.
oot, getekend W. G., onder cass.,
7 september 1962, Bull. en PASIC.,
1963, blz. 31.
Factuur. Strafbeding. - Beding
waarbij algemeen en onbeperkt een
p'rijsverhoging 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,
blz. 141.
Verkoop va~ een erf dat een toegang
tot de openbare weg had en ten gevolge
van deze verkoop een ingesloten erf
wordt. Akte van verkoop die niet
uitdrukkelijk de uit deze insluiting ontstane toestand regelt. __:. V erkrijger van
dit erf die als toebehoren ervan een recbt
van overgang over andere percelen van
het goed verwerft. - Wettelijke grandslag en aard van dit recht.
·
Conclusie van Eerste Advocaat-generaal Paul Mahaux v66r cass., 3 oktober 1969, A1-r. cass., 1970, blz. 125.

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

LEVENSONDERHOUD.
Uitkering tot onderhoud door de
voorzitter van 'de rechtbank van. eerste
aanleg t,oegekend overeenkomstig artikel 268 van het Bu'rgerlijk Wetboek. Grondslag. - Dm1F van de gevolgen van
de beschikking.
'Oonclusie van Procureur-generaalRaoul
Hayoit de Termicourt, v66r ·Cass.,
30 april 1961, B'lkll. en PAsro., 1964,
biz. 922.
Op de ouders rustende verplichtiog tot
onderhoud en opvoeding.- Verplichting
die in beginsel ophoudt bij de meerder. jarighein van het kind. - Uitzondering.
Noot, getekend R. H., orider cass.,
2 september 1965, Bull. en PAsw.,
1966, biz. 4.

MACHTSOVERSCHRIJDING.
Machtsoverschrijding van de rechter.
Burgerlijke zaken. Wettelijke
grondslag, artikelen 425 en 454 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 16 december 1965, Bull. en
PAsiO., 196.6, hlz. 513.
-

MachtsO\'erschrijding van de rechter.
Strafwetboek, artikelen 237 en 239.
Conelusie van Eerste advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 16 december 1965, Bull. ·en
PASIO., 1966, blz. 513,

Machtsoverschrijding van de rechter
waartegen openstaab de voorziening van
de procureur-generaal, op bevel van de
Minister van J ustitie.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r
c&ss'., 16 december 1965, Bull. en
PASIC., 1966, blz., 5~3.
Machtsoverschrijding waartegen de
voorziening in het .belang der wet openstaat.
Conclusie van Eerste advocaat-gene-

raal Ganshof van der Meersch, v66
cass., 16 december 1965, Bull, e1
PASIO., 1966, biz. 513.

MANDELIGHEID ..
Artikel ' 663 van het Burgerlijk Wet
boek. Steden en voorsbeden.
Eigenaar die. de naburige eigenaar ertoE
kan verplichten bij te dragen tot he1
bouwen van een mnur die tot scheidin~
client tussen ht,m huizen, bin:nenplaatser
of. tuinen. Voorwaarden opdat de
naburige eigenaar ervan vrijgeste~d worcl1
bij te clragen tot deze bouw.
Conclusie van Procureur-generaal Raou
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
8 februari 1968, Bull. en PAsro.,
1968, biz. 705.

MISDRIJF .
-

Eendaadse samenloop van misclrijven.
Begrip.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
21 mei 1970, Bull. en PASIO., 1970,
biz. 827.

ONDERHANI)SE AKTE.
Akte van de schuldenaar tegengesteld
aan de schulcleiser die dezes vordering
uitoefent met toepassiog van artikelll66
van het Burgerlijk Wetboek.- Ontkenning van het geschrift of van de handtekeni:ng door de schuldeiser. - Wijze.
Noot 3, getekend R. H., onder cass.,
5 januari 1961, Bull; en PASIC.,
1961, biz. 486.

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. vVettelijkheicl
van dit outtrekken. - Onderzoeksgerf'cht
bevoegd om het bestaan van nieuwe
lasten te beoordelen. - Toezicht van
het Hof van cassatie.
Conclusie van Advocaat-generaal Paul
Mahaux• v66r· cass., 8 maart 1965,
B1tll. en PASIO., 1965, blz. 704.
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ONRECHTMATIGE
GING.

MEDEDIN-

Handelingen strijdig met de eerlijke
gebruiken inzake koophandel.- Koninklijk besluit ur. 55 van 23 december 1934.
- Bevoegdheid van het Hof.
Conclusie van Advocaat-generaal Duman, v66r cass,, 3 november 1961,
Bull. en PAsrc., 1962, biz. 252.
Handelingen 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 producten 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 novr>mber 1961,
Bull. en PAsrc., 1962, biz. 252.

ONTEIGENING
NEN NUTTE.

TEN

ALGEME-

Gewone procedure. - Spoedprocedure.
- Procedure bij dringende omstandigheden.
·
Conclusie van Eerste advocaat-gel).eraal Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 13 mei 1965, Bull. en PASIC'.,
1965, biz. 979.
Uitzonderlijke procedure bepaald bij
de wet van 3 januari 1943.
Conclusie van 'Eerste advocaat-gemiraal Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 13 mei 1965, Bull. en PASIC.,
1965, blz. 979.

ONTVOERING VAN EEN KIND.
Echtscheiding door onderlinge toestemming. - Overeenkomst waa.rbij de
echtgenoten het lot van de uit' de echt
geboren kinderen regelen. - Miskenning
door een der echtgenoten van de verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst. - Geen overtreding van artikel 1
van de wet van 20 juii 1927 tot aanvuiling van artikei 369bis van het Strafwetboek.
Noot, getekend A. C., onder cass.,
9 maart 1970, Arr. cass., 1970,
biz. 634.
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OPENBARE INSTELLING.
Begrip.
Conclusie van Advocaat-generaal Duman, v66r cass., 12 mei 1961, Bull. en
PASIC., 1961, blz. 969.
·
Organisme van openbaar nut.
Nationale maatschappij voor de huisvesting.
·
Conclusie van Eerste advocaat-generaai Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 16 december 1965, Bull. en
PASTC., 1966, biz .. 513.
Administratieve overheid. - Materiele
maatstaf. - Organieke maatstaf.
Conciusie van Eerste advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 16 december 1965, Bull. en
PAsrc., 1966, biz. 513.

OVEREENKOMST.
Nietigheid van de oorzaak van bedrog.
- Verzwijging.- Voorwaarde opdat zij
met bedrog geiijkstaat.
'
' Noot, g~tekend R. H., onder cass.,
28 april 1961, Bull. en PAsro., 1961,
blz. 925.
Artikel 1165 van het. Burgerlijk Wetboek. - Overeenkomst die enkel gevolgen l1eeft tus8en de ·partijen en voor
derden geen nadeei medebrengt.
Draagwijdte van de7.e bepaling.
Conclusie van Advocaat-generaal Duman, v66r cass., 3 november 1961,
Bull. en PAsro., 1962, biz. 252.
Overeenkomst strijdig met de opehbare orde of met de goede zeden ten
opzichte van beide partijen. Som
betaaid of zaak overhandigd door een
contractant aan de andere, ter uitvoering
van de overeenkomsten. Eis tot.
terugvordering. - Rol van de gezegden
N emo auditur propriam turpitudinem
allegans en In pm·i causa turpitudinis
cessat repetitio.
Conclusievan Procureur-generaal Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
8 december 1966, Bull. en ·PAsrc.,
1967, blf. 435.
Overeeniwmst strijdig met de openbare
orde of met de goede zeden ten opzichte
van beide partijen: - Bedrag betaald
of zaak overhandigd door een contrac-
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taut aan de ande~e, ter- uitvoering -van
de overeenkomst. - .Eis tot terugvord,ering. - 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 bescherming van de maatschappelijke orde. ,
' Conciusie va:ri Procureur-generaai Raou~
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
8 december 1966, Bull. en PAsrc.,
1967, biz. 435.
Ongeoorioofde oorzaak. Overeenkomst die geen gevoig kan hebben. Draagwijdte van deze bewoordingen.
Conclusie van Procureur-generaai Raoul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
· 8 december 1966, Bull. en PAsrc.,
1967, blz; 435.
Strafbeding. - Begrip ..
donclusie
van
Advocaat-generaal
Krings, v66r _cass., 17 april 1970, ,
Arr. cass., 1970, biz. 756.
Als strafbeding· vastgesteid bedrag. Beding dat geen -vergoeding is van de
schade welke voor de schuldeiser ·voortvloeit nit het niet-nakomen van de
hoofdverbintenis. Beding dat niet
onder de toepassing valt van artikelll52
van het Burgeriijk Wetboek.
Conclusie
van Advocaat-generaal
Krings, v66r cass., 17 april 1970,
A1·r. cass., 1970, biz. 756.

Bevoegdheid. ~ Aanvraag tot nietig~
verklaring van een beslissing waarbij een
commissie tot bescherming van de maatschappij uitspraak d,oet over de handhaving Of de ophe:ffi.ng van de interneringsmaatregel die door het strafgerecht werd
gelast. - Onbevoegdheid.
Conc}usie van Procureur-generaal Raoul
Hayoit de .Termicourt, v66r cass.,
(ver, k.),. 15 februari 1968, J3ull. en
PAsrc., 1968, blz. 741.

RECHTBANKEN..
Openbaarheid van ae terechtzittingen
voorgeschreven bij artikel 96 van de
Grondwet. Toepassingsgebied , van
deze gr:ondwetsbepaiing.
,.
Noot 1, getekend R. H., onder cass.,
20 januari l966, Bull. ·en PAsrc.,
1966, blz. 652.

RECHTEN
GING.

VAN

DE

VERDEDI-

Beginsel voigens hetwelk een besiissing
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 PASIC.,
1966, biz. 584.

PENSIOENEN.

RECHTERLIJKE MACHT.

Miiitair pensioen. - Frontstrepen. Frontstrepenrente.- Wet van 10 augustus I948, artikel 6 . - Verhoging van de
rente met 100 pc. - Overiijden van de
houder van frontstrepen. ;-- Recht van
de weduwe op de verhoging.

Ambtenaren en beambten onderworpen aan een reglementair statuut. Geschillen over een burgerlijk recht. Bevoegdheid van de rechterNke macht.
Conclusie van Advocaat-generaal Duman, v66r cass., 12 mei 1961, Bull.
en PAsrc., 1961, blz. 969.

Noot, getekend W. G., onder cass.,
6 maart 1970, Arr. cass., 1970,
biz. 624.

RAAD VAN STATE.
Tuchtrechtelijke besiissing genomen
door de N ationaie Maatschappij der
Belgische Spoorwegen ten opzichte van
een harer beambten. - Raad van State
heeft het recht deze nietig te verklaren.
Conciusie van Advocaat-generaal Duman, v66r cass., 12 mei 1961, Bull.
en.PASIC., 1961, biz. 969.

Geschii betreffende de geldeiijke vergoeding van de schending. van een recht,
al was dit een politick recht. - Bevoegdheid van de hoven en rechtbanken.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, v66r
cass., 16 december 1965, Bull. en
. PAsrc., 1966, blz. 5I3.
Beoordeiing van een fout. - Beoordeling v:an het door een font veroorzaakt
nadeel. - Bevoegdheid van de hoven en
rechtbanken, zelfs ingeval het nadeel
zijn oorzaak vindt in de machtsover-
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schrijding van een administratieve overheid.
·
Conclusie van Eerste advocaat,generaal Ganshof van der Meersch, v66r
c;1ss.,- 16 december 1965, Bull. en
PAsrc., 1966, blz .. 513.

RECHTERLIJK GEWIJSDE.
Directe belastingen. - Gezag van het
rechterlijk gewijsde inzake directe belastingen. - Begrip.
Noot, getekend W. G., pnder cass.,
20 juni 1967, Arr. ca88., 1967,
blz. 1280.
Directe belastingen. Wettelijke
grondslag. - Begrip. -,--- Toepassingsvoorwaarden.
Conclusie van Eerste '.advocaat-generaal Paul Mahaux, v66r cass.,
3 september 1968, Bull. en PASIC.,
1969, biz. 4.
Strafzaken. - Gezag van het gewijsde
op burgerlijk gebied. - Uitgestrektheid.
- Beslissing van het strafgerecht die
verzachtende omstandigheden vermeldt.
- Gezag van deze v0rmelding.
Concln..'lie van Eerste advocaat-generaal Paul Mahaux, v66r cass.,
12 december 19'68, Bull. en PASIC.,
1969 biz. 347.
·
Strafzaken. - Gevolg van het gewijsde
op strafrechterlijk gebied voor. het later
burgerlijk proces.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
21 mei 1970, Bull. en PASIC., 1970,
biz. 827.
Strafzaken. ___:_ Strafrechter spreekt
twee straffen uit, respectievelijk wegens
een misdrijf uit onvoorzichtigheid en
wegens een feit dat een gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg oplevert en
zelf strafbaar is gesteld. - Gevolg van
deze beslissing op de burgerlijke rechtsvordering.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
21 mei 1970, Bull. en PAsrc.,-1970,
blz. 827.
Strafzaken. - Begrip en draagwijdte.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
21 mei 1970, BuU. en PASIC., 1970,
biz. 827.
·
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RECHTSBIJSTAND.
Burgerlijke zaken. - Gemeenschappelijke verzekeringskassen tegen arbeidsongevallen. Kosteloze tusseJ1komst
van de openbare amqtenaren zonder
wettiging van onvermogen. - Gemeenschappelijke .kassen die dit voorrecht
niet meer g.enieten sinds de wet van
30 december 1924.
Nopt, getekend R. H., onder cass.,
bureau voor rechtsbijstand, 6 september 1963, Bull. en PAsrc., 1964,
biz. 20.
·
RECHTSVORDE~UNG.

Tegeneis. -,--- Begrip.
Nom;, getekend W. G., onder cass,
5 december 1963, Bull. en PAsrc.,
1964, biz. 370.

RUILVERKAVELING VAN LANDEIGENDOMMEN.
Stelsel van de wet van 25 juni 1956. Bevoegdheid van de rechter inzake de
pachtreehten op de " nieuwe kavels "·
Noot, get.ekend W. G., onder cass.,
17 december 1964, Bull. en PASIO.,
1965, blz. 393.

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN.
Artikel 1340 van het Burgerlijk Wethoek. - Vrijwillige uitvoering van een
schenking door de erfgenamen betekent
dat ervan wordt afgezien later de vormgebreken van de schenking op te werpen.
- Is deze bepaling toepasselijk op de
giften bij testament ?
Noot 1, getekend R. H., ~mder cass.,
2 december 1960, Bull. en PAsrc.,
Hl61, biz. 359.
Handgift.- Noodzaak van de afgifte
van de gegeven zaak. _:c__ Aard van deze
afgifte.
Noot, getekenrl R. H., onder cass.,
' 2 februari 1961, Bull. en PASIC.,
1961, biz. 587.
Beschikbaar gedeelte tussen en on,der
de echtgenoten. - Artikel 1098 van het
Burgerlijk Wetboek.- Huwelijk van de
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adoptant na d.~ adoptie. - Geadopteerd
kind dat, als een kh1d 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 Termicourt, v66r cass.,
27 oktober 1961, Bull. en PAsiC.,
1962, blz. 222.
·
· Eigenhandig testament. - . Bijstand
van een derde .. - Geldigheid van het
testament. - Onderscheid.
Noot, getekend A. C., onder ·cass.,
5 november 1965, Bull. en PAsiC.,
1966, biz. 305.

SCHIP- SCHEEPVAART.
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. - Aanvaring. - Internationaal
privaat recht. Aanvaring beheerst
door de lex loci delicti.
Noot 1, getekend W. G., onder eass.,
23 november 1962, Bull. en PASIC.,
1963, biz. 375.
Bevoegdheid van de kapitein om de
rederij te vertegenwoordigen. Aard
en grenzen van deze bevoegdheid.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
5 april 1963, Bull. en PASIC., 1963,
biz. 856.
Zeevervoer . .,----Recht van de cognossementhouder. --=- Rechtsvordering tot
schadevergoeding door de verkoper ingesteld tegen de kapitein, en gegrond op de
be paling van de charterpartij. Ontvankelijkheid.
Noot, getekend E. K., onder cass.,
9 september 1966, Arr. cass., 1967,
biz. 32. ·
Bmnenvaart. Koninklijk besluit
van 15 oktober 1935 houdende algemeen
reglement betreffende de politic 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 vaar.tuig. Kosten P.ie ten Iaste van de
schipper kunnen worden gelegd. - Recht
op verhaal van de schipper.
Noot, getekend F. D., onder cass.,
16 januari 1967, Arr. cass., 1967,
biz. 585.

SOCIALE ZEKERHEID ..
V erzekering -tegen ouderdom en vroeg. tijdige dood. - Mijnwerkers. - Besluitwet van 25 februari 1947.- Administratieve gerechten ingesteld bij deze besluitwet. - Gerechten niet bevoegd om hun
beslissmgen te herzien.
Conclusie van Procureur~generaal Ra011l
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
13 november·1965, Bull. en PASIC.,
1966, biz. 340.
Ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Oprichting van de rechtscolleges voor
betwiste zaken waarvan sprake in artikel 51,.§ l, 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
Procmeur-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
22 mei 1969, Bull. en PASIC., 1~69,
biz. 863.
Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Recht van de werknemer om van de
werkgever de nodige bescheiden te krijgen teneinde de prestaties van de ziekteen invaliditeitsverzekering te bekomen.
Dit reciht vloeit niet· voort uit de
arbeidsovereenkomst.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
27 november 1969, Arr. ·cass., 1970,
blz. 309.
Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Recht van de werknemer oin van de
werkgever de nodige bescheiden te krijgen teneinde de prestaties van de ziekteen invaliditeitsverzekering te bekomen.
- Politick recht.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
27 november 1969, Arr. cass., 1970,
blz. 309.
Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Artikel 32 van de wet van 8 april 1965
kent aan de verzekeringsinstellingen een
recht toe om het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds in rechte te vervolgen tot betaling van de toegekende
prestaties. Bepaling zondfolr terugwerkende kracht.
Conclusie van Procureur-gener.aal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
5 februari 1970, Bull. en PASIC.,
1970, biz. 487.
·
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SPOORWEGEN (NAT I 0 N ALE
MAA TSCHAPPIJ DER BELGISCHE).

lard, nrs~ 18 tot 21, v66r cass.,
6 oktober 1966, Bull. en PASIC.,
1967, biz. 148.

Vennootschap die geen openbaar beRtuur is in de zin van de wet op de
werkrechtersraden.
Conclusie van AdvoQaat-generaal Duman, v66r ca~s., 12 mei 1961, Bull.
en PASIO., 1961,,blz. 969.

Wet van 29 maart 1962, artikel 45. Bouwvergunning. - Bevoegdheid van de
gemachtigde ambtenaar van het bestuur
van de stedebouw. ~ Omvang.
Grenz en.
Conclusie van Advocaat-generaal Colard, nr. 17, v66r cass., 6 oktober
1966, Bull. en PASIC., 1967, blz. 148.

V ennootschap die een administratieve
overheid is in de zin van deze bewoordingen in de wet van 23 december 1946'
houdende installing van een Raad v~n
State.
-Conclusie van Advocaat-generaal Duman, v66r cass., 12 mei 1961, Bull.
en PASIC., 1961, blz. 969.
Wet van 4 juli 1962 tot wijziging van
artikel 13 van de wet van 23 juli 1926.Wet niet van toepassing op de bij de
inwerkingtreding ervan' lopende zaken.
- Draagwijdte V~tn deze wet. Noot 5, getekend R. D., onder eass.,
27 juni 1963, Bull. en PAsiO., 1963,
blz. 1134.

STEDEBOUW.
Wet van 29 maart 1962, artikel 45. Bouwvergunning. Afgifte van een
bouwvergunning door het schepencollege
in, geval van niet-bestaan van een plan
van aanleg of wanneer een plan gaat
voorbereid of gewijzigd worden.- Voorwaarden. - Tussenkomst van de gemachtigde ambtenaar van het bestuur van de
stedebouw. - Voorw'erp. Gevolgen.
- Gunstig advies van deze ambtenaar.
- Zander invloed op het recht van het
schepencollege de vergunning te weigeren.
Conclusie van Advocaat.gimeraal Colard, nr. 16, v66r cass., 6 oktober
1966, Bull. en PASIO., 1967, blz. 148.
Wet van 29 maart 1962, artikel 45.Bouwvergunning. Bouwvergunning
door het college van burgemeester en
schepenen verleend met het overeenstemmend advies van de gemachtigde
_ambtenaar van het bestuur van de stedebouw. - Bouwvergunning kan niet tot
gevolg hebben af te wijken van 1 de
bestaande wetsbepalingen, of van de
overeenkomstig de wetten gesloten bijzondere overeenkomsten.
Conclusie van Advocaat-generaal- Co-

!

Wet van 29 maart 1962, de artikelen 44
en _volgende. Bouwvergunning. Afg1fte van een bouwvergunning door
het schepencollege in geval er een bijzonder plan van aanleg bestaat.- Voorwaarden. - Recht van de gemachtigde
ambtenaar de beslissing van het schepencollege te schorsen. - Voorwaarde.
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 PAsiC., 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.,
6 oktober 1966, Bull. en PASIC., 1967,
biz. 148.
Wet van 29 maart 1962, artikel 16. Door een bijzonder plan van aanleg
opges~mde voorschriften. Gevolg op
het e1gendomsrecht. Be'invloedt de
uitoefening van dit recht, niet het recht
zelf.
Conclusie van Advocaat-generaal Colard, nr. 1<1,, in fine, v66r cass.,
6 oktober 1966, Bull. en PASIO.,
1967, blz. 148.

STRAF.
Geldboete. ~ Opcentiemen. Wet
van 5 maart 1952.- Van toer>assing op
de ge.ldboete uitgesproken op grand
van de wet van 29 augustus 1919 op het
regiem van de alcohol.
Noot, getekend F. D., onder cass.,

1

,
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7 februari 1964, Bull. en PASIC.,
1964, biz. 608.
, Artikel 65 van het Strafwetboek. Bepaling volgens welke de strafrechter
ertoe gehouden is slechts een enkele straf
uit te ~preken wanneer een gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg, dat zelf
afzonderlijk strafbaar is gesteld, een
bestanddeeJ van een misdrijf uit onvoorzichtigheid oplevert.
Conclusie van ProcurF'ur-gen:eraal
Ganshof van der Meersch, v66r caes.,
21 mei 1970, Bull. en PAsrc., 1970,
biz. 827.
·

STRAFVORDERING.
Overtredingen inzake directe belastingen en ermee gelijkg~stelu• taksen. Vervolgingen met toe!Jassing van de
hoofdgevangenisstraifen en geldboeten of
andere straffen. - Respectieve bevoegdh~id van het openbaar ministerie en de
administratie der directe belastingen. Wet van 31 december 1925, artikel 65;
gecoordineerde wetten betre:ffende de
inkomstenbe:asting n, artikel 79bis.
Noot I, getekend R. J. B.; onder cass.,
II dw;ember 1961, Bull. en PAsrc.,
1962, biz. 447.

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
ontvangtoef;ltel voor radioverbindingen
dat zonder machtiging opgesteld, gebruikt of in werking gesteld werd. Aard van deze maatregel.
Noot 2, getekend P.M., onder cass.,
19 december 1966, Arr. cass., 1967,
. biz .. 501.
Radioverbindingen.
Wet van
26 januari 1960 betreffende de taksen op
de to(3stellen voor het ontvangen van
radioverbindingen. - Niet-betaling van
de taksen. Verbeurdverklaring van
de radiotoestellen. - Voorwaarden.
Conclusie van Advocaat-generaal
Krings, v66r cass., 24 maart 1969,
Arr. cass., 1969, biz. 61)3.

DE NOT~N

van nature. - Vordering die bijgevolg
rnoet gebracht worden voor de rechter
die bevoegd is om kennifl 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, hr. 10, v66r cass., 6 oktober
1966, Bull; en PAsrc., 1967, bl7.. 148.

UITVOERENDE MACHT.
Koning. - Politiemacht.
Noot 4, getekend W. G., onder cass.,
24 november 1964, Bull. en PAsrc.,
1965, biz. 297.
Ministeriele circulaire. Begrip en
gezag.
Nciot, getekend W. G., onder cass.,
24 november 1964,. Bttll. en PAsrc.,
1965, biz. 297.
·
·

VENNOOTSCHAPPEN.
Reserves. - Begrip.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
13 ·december 1960, Bull. en PAsrc.,
1961, biz. 408.
Inbreng. - Begrip.
Noot .2, g((tekend W. G., onder cass.,
5 september 1961, Bull. en PAsrc.,
1962, biz. 29.
Handelsvennootschap. Vereniging
van aile aandelen in handen van een
enkele vennoot.
·
Conclusie
van
Advocaat-generaal
Ganshof van der . Meersch, v66r cass.,
22 maart -1962, Bull. en PAsrc., 1962,
biz. 808.
Handelsvennootschap. · - Afsluiting
van de vere:ffen:ing.- Vennootschap die
niettegei,lstaande de vere:ffening blijft
voortbestaan om aangesproken te worden
door de maatschappelijke schuldeisers.
Conclusie
van
Advocaatcgeneraal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
22 maart· 1962, Bull. en PAsrc.,
1962, biz. '808.

TUSSENKQMST.
Burgerlijke zaken. Vordering tot
bindendverklaringt Tussenvordering

Handelsvennootschap. -Beslissing
van de algE(mene vergadering betre:ffende
de. Wt;Jrkelijkheid van de winst.en en de
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gepastheid van de uitkering ervan. Geen datum vastgesteld voor de betalipg
van dividenden. Beslissing van de
raad van beheer. --,-e Wettelijkheid.
Noot 1, getekend W. G., cmd'er cass.,
7 februari 1967, Arr.' cass., 1967,
blz. 708.

Handelsvennoots~hap. Aard van
de rechten van de vennoot ingevolge de
beslissing van de algemene vergadering
betreffende de werkelijkheid van de
winsten en de gepastheid van de uitkering ervan.
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
7 februari 1967, Arr. cass., 1967,
blz. 708.
Handelsvennootschap. Beslissing
van de algemene vergadering betreffendc;J
de werkelijkheid van de winsten en de
gepastheid van de uitkering ervan. Geen datum vastgesteld voor de betaling.
van de dividenden. - Beslissing van de
raad van beheer omtrent deze datum. Datum die niet kan vastgesteld worden
buiten de termijn van het boekjaar.
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
7 februari 1967, Arr. cass., 1967,
blz. 708.
Vennootschap 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.,
17 mei 1968, Bull. en PAsiC., 1968,
blz. 1075.
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. Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
17 mei 1968, Bull. en PAsiC., 1968,
blz. 1075.
Personen die samen handel drijven
onder een maatschappelijke naam. Gebrek aan een akte van oprichting van
een vennootschap. Onregelmatige
vennootschap onder een gemeenschappelijke naam. - V ennootschap met rechtspersoonlijkheid.
Conclusie van wnd. Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch; v66r cass .•
17 mei 1968, Bull. en PASIC., 1968,
blz. 1075.
Handelsvennootschappen~ - Kapitaalverhoging. - Uitgiftepremie. - Aard.
Conclusie van Advocaat-generaal
Krings, v66r casfi., 3 juni 1969,
Arr. cass., 1969, blz. 959.

Naamloze vennootschap. - Vertegenwoordiging .in rechte. Gerechtelijk
wetboek, artikel 703. - Vennootschap
die in rechte optreedt door tussenkomst
van haar raad van beheer . ...,--- Identiteit
voldoeride vermeld in de akte door de
naam van de vennootschap, haar rechtskarakter en maatschappelijke zetel op te
geven.
Noot, getekend W. G., onder, cass.,
25 september 1969, Arr. cass., 1970,
blz. 94.
'

Naamloze vennootschap .. - Vertegenwoordiging in rechte, door haar raad van
beheer. - Voorwaarden voor de wettelijkheid van deze vertegenwoordiging. Verplichting v66r de inwerkingtreding
Vennootschap onder een gemeenschap- van artikel 703, van het Gerechtelijk
pelijke naam. - Begrip.
Wetboek om op straffe van nietigheid
Conclusie van wnd. Procureur-generaal respectievelijk de naam, het beroep en
Ganshofvan der Meersch, v66r cass., ' de woonplaats van alle beheerders te
Verplichting dit in het
17 mei 1968, Bull. en PAsiC., 1968, vermelden. Belgische Btaatsblad bekend te maken.
blz. 1075.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
Vennootschap onder een gemeenschap25 september 1969, Arr. cass., 1970,
pelijke naam waarvan de akte van
blz: 94.
oprichting niet werd bekendgemaakt. Gevolgen.
Conclusie van wnd. Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
17 mei 1968, Bull. en PAsiC., 1968,
blz. 1075.
Vennootschap onder een gemeenschappelijke )l.aam niet opgericht bij een
bijzondere akte. - Nietigheid. - Betrekkelijkheid 'Van ·deze nietigheid.
Conclusie van Wnd. Procureur-generaal

VERBINTENIS.
Zakelijke
Persoonlijke rechten.
rechten. - Begrip.
Conclusie van Advocaat-generaal Dumon, v66r cass., 3 november 1961,
Bull. en PASIC., 1962, blz. 252.
Verbintenis zonder oorzaak of uit een
ongeoorloofde oorzaak. - Giften tussen
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een man en een vrouw, die heiden ongehuwd zijn en geslachtsbetrekkingen onderhouden. Geen nietigheid om de
reden aileen van deze betrekkingen. Voorwaarden waaronder deze giften nietig zijn.
Noot I en 2, getekend W. G., onder
cass., 19 januari 1968, Arr. cass.,
1968, biz. 686.
Betaling.- Toerekening van de betalingen. - Regel van artikel 1154 van
het Burgerlijk Wetboek.- Draagwijdte.
- Moratoire interesten.
Conclusie van Eerste advocaat-generaal Paul · Mahaux, v66r cass.,
.20 februari I969, Bull. en PAsro.,
580.

VERDELING.
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, biz. 543.

VERDELING DOOR BLOEDVERWANTEN IN DE OPGAANDE
LIJN.
Verdeling bij aide onder de levenden.
- Burgerlijk Wetboek, artikel 1075 en
volgende. - Begrip.
Conclusie
van
Advocaat-generaal
F. Duman, v66r cass., 22 maart
· 1968, A1·r. cass., . 1968, biz. 955.

VERJARING.
Burgerlijke zaken. Stuiting. Dagvaarding voor het gerecht. - Af.
stand van het geding.- Stuiting van de
verjaring ongedaan, buiten het geval
dat de afstand gegrond is op de vermoedelijke onbevoegdheid van het kennisnemend gerecht. ~ Stuiting duurt in dit
laatste geval voort, zelfs zo degene, die
afstand doet, zijn wil niet te ke'rir!eh
geeft om de rechtsvordering later te hervatten.
Noot 2, getekend F. D., onder cass.,
4 oktober 1963, Bull. en PAsro.,
I964, biz. 114.
Burgerlijke zaken.- Verjaring van de
rechtsvordering. - Oorzaken van schor-

sing. - Artikel 2251 van het Burgerlijl<
Wetboek. _:_ Draagwijdte.- Gevolg or
deze draagwijdte van het adagimr
Gont?·a non valentem agere n-on curri;
preascriptio .
Conclusie van Advocaat-gen.eraal Colard, v66r cass., 2 jahuari 1969,
Bull. en PAsrc., 1969, biz. 386.
Burgerlijke zaken.- Verjaring van de
burgerlijke rechtsvordering voortvloeiend
uit een misdrijf. - Verjaring geregeld
door bepalingen van ,bijzondere wetten.
- Wet van 30 mei 1961, artikel 1, tot
vervanging van artikel .26 van de wet
van 17 april 1878. - Draagwijdte van
deze bepaling inzake de verjaring, geregeld doer bijzondere wetten zonder
strafrechterlijk karakter.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
27 november I969, Arr. cass., 1970,
' blz. 309.

VERHAAL OP DE RECHTER.
Rechtspleging. Gerechtelijk Wethoek, de artikelen 1140 tot 1147. Toepassing van de regels inzake cassatievoorzieningen. Openbaar ministerie.
- Conclusie ter. terechtzitting. - Geen
geschrevE'm vordering.
Noot I, getekend F. D., onder cass.,
19 januari I970, Arr. cass., 1970, biz. 448.

VERLATING VAN FAMILIE.
Onderhoudsplichtige die meer d~n twee
maanden vrijwillig in gebreke is gebleven
de termijn ervan te kwijten.- Verzuim
gedurende twee maanden. - Begrip.
Noten 2, 3 en 4, getekend F. D.,
onder cass., I3 juni 1966, Bull. en
PAsro., 1966, blz. I306

VERZEI(ERINGEN.
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
inga{lt ten gevolge van een voor de
oorspronkelijke verjaring stuitende daad.
Geschil dat moet beslecht ·worden
ovez:eenkomstig de wettelijke r(Jgels inzake de uitlegging van de overeenkomsten.
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N oot, getekend R. H., onder cass .•
25 januari 1968, Arr. cass., 1968,
blz. 703.
rONNISSEN EN ARRESTEN.
Rechterlijke beslissing. - Beslissing
lie niet enkel kan gegrond zijn op
:egevens die kunnen besproken worden.
- Algemeen beginsel.
·
Noot 2 en 3, getekend W. G., onder
cass., 4 januari 1966, Bull. en PAsrc.,
1966, biz. 584.
Bevoegdheid van de rechter inzake
1itlegging. Voorbereiding van een
,vetsontwerp dat aileen door een kamer
s goedgekeurd. - Vodrbereiding waarnee de rechter aileen rekening mag
'lOuden nadat het ontwerp door de andere
lmmer is goedgekeurd en door de Koning
is bekrachtigd.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
6 'maart 1970, Arr. cass., 1970,
blz. 624.
VOORRECHTEN
KEN.

EN

HYPOTHE-

Bedongen hypotheek. ~ V ermelding
in de akte tot vestiging van de hypotheek,
van de oorzaak van de gewaarborgde
schuldvordering. - Ni.et wettelijk vereist.
Noot 2, getekend F. D., onder cass.,
4 oktober 1963, Bull. en PAsrc.,
1964,. biz. ll2.
W ettelijke bepaling volgens welke een
schuldvordering bevoorrecht is. - Geldt
dit voorrecht voor de moratoire interesten
verschuldigd op het bedrag van deze
schuldvordering en voor de gerechtskosc
ten gemaakt om de veroordeling van de
schuldenaar te bekomen tot betaling van
deze schuldvordering.
Noot, getekend F. D., onder cass.,
5 juni 1970, A1·r. cass., 1970, blz. 93b

127-3

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.Bepaling niet van tocpassing inzaJw
directe belastingen.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
6 september 1966, Arr. cass., .1967,.
blz. 15.
N eerlegging van memories. - Burgerlijke zaken. - Memorie van antwoord
van veqveerder. Termijn van drie
maanden. - Vrije termijn.
Conclusie van Procureur-generaa.l R~oul
Hayoit de Termicourt, v66r cass.,
8 december 1966, Bull. en PASIC.,
1967, blz. 435.
Termi.jn. Directe belasti.ngen. Artikel 416 van het Wetboek van strafvordering. - Bepaling van toBpassing
inzake directe belastingen.
Noot getekend . W. G., onder cass.,
29 november 1966, Arr. cass., 1967,
blz. 422.
Directe gemeentelijke en provincialE)
belastingen. - Cassatieberoep van een
gevolmachtigde tegen een besluit van de
bestendige deputatie van een provincier:aad. ' - Regels die van toepassing zijn
sinds de wijziging van artikel 417 van
het W etboek van Strafvordering bij
artikel 5 van de wet van 16 februari 1961.
Noot, getekend P. 1\1., onder cass.,
13 mei 1970, Arr. cass., 1970,
blz. 851.

VRUCHTGEBRUIK.
VOORZIENING IN CASSATIE.
Afstand. - Strafzaken. - "\Vet van
16 februari 1961 tot wijziging van de
wetgeving inzake de vertegenwoordiging
van de behlaagden, de burgerrechtelijk
aansprakelijke partijen en de burgerlijke
partijen voor de strafgereehten. - Niet:
toepasselijk in geval van afstand door
een advocaat van het departement van

Lasten waarvan sprake in de artikelen 608 en 609 van het· Burgerlijk Wetb.oek en verplichting de hersteilingen te
doen zoals dit is omschreven bij de artikelen 605 en 606 van hetzelfde wetboek.
- Onderscheid.
Noot, getekend F. D., onder cass.,
22 januari 1970, Ar1·. cass., 1970,
biz. 460.
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WAPENS.
Dragen yan .~en jachtwapen. ~ Wottige . reden. _ ----: Misdrijf gepleegd met
behnlp van dit wapen. _Sluio niet
noodzakelijk het bestaan 'u_it van een
wettige reden om bet wapon te dragen.
Conclusie van Advocaat-generaal
Krings, v66r cass., 6 maart 1967,
Bull. en PAsJr.,. 1967, blz. 832.

WATEREN.
Kustwaterert. - Begrip.
Noot l, getekend W. G., onder cass.,
23 november 1962, Bull. en PAsrc.,
1963, biz. 375.

raal . Paul . Mahanx, - v66r cass
13 november 1968, Arr. case., 196:
biz. 280.

Aanwijzing door de bijzondere gE
mengde kamer van de bevoegde kamE
op grond van de kwaliteit van de pm
tijen. - Mate waarin deze beslissing d
aldus aangewezen kamer verbindt.
Conclusie van Eerste advocaat-gem
raal Paul Mahaux, v66r cass
13 november 1968, Arr. cass., 196f
biz. 280.
·

Beslissing- van de qijzondere gemengd
kamer die_ de bevoegde kamer aanwijs
op grond .van de kwaliteit van_ de par
t.ijen. - Beslissing voor beroep vatbaa
Volle zee. - Aangrenzende zone. Kustzee. - Binnenwateren. - Begrip. na de eindbeslissing en· samen met he
beroep tegen deze laatste.
Noot 1, getekend W. G., onder cass.,
- Conclusie van Eerste advocaat-gene
23 november 1962, Bull. en PASIC.,,
raal Paul Mahaux, v66r cass.
1963, blz. 375.
13 november 1968, Arr. cass., 1969
biz. 280.

WEGEN.
Veiligheid van het verkeer. Bevoegdheid van de rechter om na te gaan
of bet niet nemen van maatregelen om de
veiligheid van het verkeer te verzekeren
eeri font of een nalatigheid is.
Conclusie
van
Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
~ 11 april 1969, Arr. cass., 1969,
biz. 745.

WERK:RECHTERSRAAD.
Bevoegdheid. - Geschillen die tot de
bevoegdheid van de rechtbanken van de
rechterlijke orde behoren. - Geschillen
die rechtstreeks betrekking hebben op de
respectieve dienstverbintenissen van arbeiders of bedienderi.- Werknemers die
ofwel verbonden zijn door een dienstverhuringscontract, ofwel aan een reglementair · statuut onderworpen zijn. Bevoegdheid van de werkrechtersraad.
Conclusie van Advocaat-gener~al Dumon, v66r cass., 12 mei 1961,
Bull. en PAsrc., 1961, blz. 969.
Geschil omtrent de aanwijzing van
de bevoegde kamer op grond van de
kwaliteit van de partijen. Geschil
dat v66r de werkrechtersraad van beroep
kan worden opgeworpen. - Voorwaarde.
Conclusie van Eerste advocaat-gene-

WETGEVENDE MACHT.
Wetsontwerp door een eukele kamm
goedgekeurd.- Akte zonder wetgevendE
waarde bij het totstandbrengen van dE
wet. - Akte die enkel wetgevende waarde kan krijgen na goedkeuring door dE
andere kamer en bekrachtigirig door dE
Koning.
Noot, .getekend W. G., onder cass.,
6 rr}.aart 1970, Arr. cass., 1970,
biz. 624.

WETTEN EN BESLUITEN.
Wet. - Begrip. - Formele wet.
Begrip.
Conclusie
van
Advocaat-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
17 mei 1963, Bull. en PAsrc., 1963,
biz. 987.
·
Verordeningsbesluit. merken.

Begrip en ken-

Conclusie
van
Advocaat-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
17 mei 1963, Bull. en PAsrc., 1963,
biz. 987.
Begrotingswet. Conclusie
van

Begrip en karakter.
Advocaat-generaal
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BEKNOPTE iN:HounsoPGA
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
17 inei 1963, Bull. en PAsn:i., 1963,
blz. 987.
Begrotingswet. - Voorwaarden waarlnder de begrotingswet de grondslag van
len verordeningsbesluit ·kan opleveren.
Conclusie van Advocaat-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
17 mei 1963, Bull; en PAsiC., 1963,
blz. 987.
Besluit.wet genomen kmchtens een wet
tot trakenning van buitengowone machter,. - Regentsbesluit genomen overeenkcmstig de wet tot toekenning van
buitengewone machteu en de besluitwet
die zelf genomen is krachtens de machtigingswet.
Conclusie
van
Advocaat-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r cass.,
17 mei 1963, Bull. en PAsro., 1963,
biz. n87.
BPsl;1itwet genomen krachtens een
wet uot toekenning van buitengewone
mal·hteH, - Verslag aan de Regent, dat
aan rll"ze besluitwet voorafgaat.
Verslag dat geen rechtsregel kan bijvoe~.
gen bij die welke deze beshliiW3t behelst.
Conclusie van Advocaat-generaal
Ganshofvan der Meersch, v66r.cass.,
17 mei1963, Bull. en PAsro., 1963,
blz. 987.
Koninklijk besluit dat bil,dBnde kracht
geeft aan een beslissing van een paritair
comit.e. - Beslissing genomen krachtens
art1kel 10, litt. a of litt. b, van de besluitwet van 9 juni '1945. Koninklijk
besluit dat geen verordeningsbesluit is.
- Besluit dat terugwerkende kracht kan
hebben.
ConclusievanProcureur-generaalRaoul
Hayoit de Termicourt, ·v66r cass.,
29 februari 1968, Bull. en PASIO.,
1968, blz. 819.
Wet tot invoering van een nieuwe
regel inzake rechtspleging. - Gerechtelijk Wetboek, artikel 703. - Toepassing
van de nieuwe wet door de rechtscolleges
in feitelijke aanleg, van de inwerkingtreding af.
Noot, getekend W. G., onder cass.,
25 september 1969, Arr. cass., 1970,
biz. 94.
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Wet tot invoering van een nieuwe regel
inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid of tot wijziging van een regel inzake
burgor.·echt.elijke aansprakelijkheid. Geen te ·ugwerking: - Draagwijdte.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
5 febrnar-i 1970, Bull. en PASIO.
1970, biz. 487.
Wet die de openbare orde raakt. Terugwerkin1=. - Draagwijdte.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
5 februari 1970, Bull. en PAsiC.,
1970, biz. 487.
Wet tot instelling of wijziging van een
rechtsmiddel.
Terugwerking.
Draagwijdte.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
5 februari 1970, Bull. en PAsro.,
1970, blz. 487. '
Terugwerking van de wet. - Draagwijdte.
Conclusie van Procureur-generaal
Ganshof van der Meersch, v66r cass.,
5 februari 1970, Bull. en PASIC.,
1970, biz. 487.
Terugwerking. Koninklijk be;;iuit
met terugwerkende kracht. - Toepassingsvereisten.
Conclusie van Eerste Advocaat-generaal Paul Mahaux, v66r cass., 5 mei
19'10, Bull. en PASIC., 1970, biz. 767.

WISSELBRIEF.
Aval. - Aval waarin niet wordt vermeld voor wie bet is gegeven. - Aval
geacht te zijn gegeven voor de trekker. Draagwijdte van deze regel. - Is het
tegenbewijs toegelaten tegen de regel
van .artikel 31, laatste lid, van de
gecoordineerde wetten op de wisselbrieven en de orderbriefjes, volgens welke,
indien niet vermeld wordt voor wie het
is gegeven, het aval geacht wordt te zijn
gegeven voor de trekl(er ?
Conclusie van Advocaat-generaal Paul
Mahaux, v66r cass., 26 januari 1961,
Bull. en PAsro., 1961, bl~. 559.

